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Linha Elizabeth em 
operação

Finalmente o metrô entre 
Paddington e Abbey Wood 
será inaugurado em 24/05

Na página 18

Crise no Reino 
Unido

Mais de 1,5 milhões de 
lares terão dificuldades 

para pagar contas, adverte 
relatório

Primeira councillor 
brasileira
Lara Parizotto e outros 
7 falantes de português 
se elegeram por seus 
Boroughs
Conheça-os nas páginas 
10 e 11

Sai de Londres dia 27/09 a próxima caravana da 
organização Fraternidade sem Fronteiras, núcleo UK
Na página 07

BAIRRO LATINO EM LONDRES
COMERCIANTES ENTREGAM PETIÇÃO 
COBRANDO A NOMINAÇÃO FORMAL DA REGIÃO 
EM ELEPHANT AND CASTLE

Ano 21 / Número

VIAGEM HUMANITÁRIAVIAGEM HUMANITÁRIA
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LEIA NA PÁGINA 15

PARA MOÇAMBIQUEPARA MOÇAMBIQUE

Na foto, a partir da esq., DJ Alok, Romana Novais e DJ Bhaskar, em visita a um centro de acolhimento



Facebook: @noticiasemportuguesukFacebook: @noticiasemportuguesuk
Twitter: @jornalNEPTwitter: @jornalNEP

Instagram: @noticiasemportuguesInstagram: @noticiasemportugues

Siga-nos nas redes sociais Siga-nos nas redes sociais 2 12 a 25 de maio   

Brasil Portugal Angola Moçambique São Tomé 
e Príncipe

Guiné
Equatorial

MacauCabo VerdeGuiné-BissauTimor-Leste

UTILIDADES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Previsão do tempo, Londres

No dia 17 de maio de 1749 nasceu em Berkeley, 
Gloucestershire, Edward Jenner cirurgião inglês 
e descobridor da vacinação contra a varíola. 
Jenner nasceu em uma época em que os padrões 
da prática e educação médica britânica estavam 
passando por mudanças graduais. Ele morreu em 
26 de janeiro de 1823, na mesma Berkeley.

A imagem é do sábado (07/05), quando a Casa do Brasil abriu as portas para o 
Centro Cultural Afro-Brasil. O evento “Diásporas do Atlântico: abolição, diversidade 
e inclusão” propôs um debate sobre a abolição da escravatura e seu contexto 
contraditório a partir do 13 de maio, nas visões afro-centradas e euro-centradas. 
(Saiba mais sobre esse encontro no site.)

Reino Unido na 
história
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A participação dos emigrantes 
nas eleições para a Assembleia da 
República em 2022 foi marcada por 
um número recorde de votantes: 
257.791, contados a 10/02, um 
aumento de 63% relativamente aos 
158.252 votos em 2019.

Para a organização Também 
Somos Portugueses (TSP), este 
sucesso deve-se a diversos fatores, 
entre esses às melhorias introduzidas 
nos envelopes e seguimento 
das cartas; à comunicação 
social das Comunidades; ao 

papel esclarecedor de estruturas 
organizativas como a TSP; às redes 
sociais, que contribuíram para uma 
maior difusão da informação e 
para o debate em termos gerais; e 
a umas eleições politicamente mais 
renhidas.

Estas eleições foram também 
marcadas pela anulação de 80% 
dos votos no círculo da Europa, 
que originou a inédita decisão do 
Tribunal Constitucional de fazer 
repetir a votação nesse círculo. 

Este escândalo levou a uma 
“abstenção de protesto “ de muitos 
portugueses no estrangeiro, 
causando uma diminuição de votos 

na segunda edição das eleições.
O outro escândalo não tão 

referido na comunicação social 
é das centenas de milhares de 
portugueses que nem sequer 
receberam o boletim de voto, como 
foi admitido pelo próprio Ministério 
da Administração Interna.

“O direito de voto que a 
Constituição garante a todos os 
portugueses não está de facto 
garantido aos portugueses que vivem 
no estrangeiro”, demonstra o relatório 
sobre as eleições de 2022 assinado 
pelo TSP. “Défice democrático, que 
se arrasta há demasiado tempo, tem 
de ser corrigido.”

A repetição das eleições, com 
o consequente atraso na tomada 
de posse do governo, causou 
uma enorme atenção sobre o 
funcionamento da votação na 
emigração, e motivou promessas 
unânimes da revisão das leis 
eleitorais por parte dos partidos 
políticos.

Importa perceber que alterações 
são necessárias para permitir que 
todos os portugueses no estrangeiro 
possam exercer o seu direito de voto 
sem obstáculos.

Muito do diagnóstico contido no 
relatório já constava no Relatório 
sobre as eleições para a Assembleia 

da República de 2019 que o então 
movimento “Também somos 
portugueses” entregou à Comissão 
Nacional de Eleições, à Assembleia 
da República e ao Governo. Nessas 
recomendações referia-se, por 
exemplo, a correção do problema 
das cartas recebidas sem a fotocópia 
do Cartão de Cidadão, que já na 
altura tinha causado a anulação de 
22% dos votos. 

“Algumas outras recomendações 
foram entretanto implementadas, e 
cremos que terão contribuído para 
o aumento do número de votantes”, 
explica texto de apresentação do 
relatório do TSP.

Comunidade

Para algumas será a primeira 
vez. Para outras, será um reencontro 
com o passado. No domingo 
(22/05), 21 mulheres brasileiras e 
duas portuguesas, todas expatriadas, 
participarão de um desfile de moda 
em Londres. 

O evento, organizado pelo 
Connected Women Club (CWC) em 
parceria com a marca Fancy, pretende 
promover a moda sustentável, 
incentivando o reuso. Por isso, boa 
parte das peças usadas na passarela é 
seminova. Tem muita coisa recebida 
por modelos, mas quase nunca usada 
e tudo estará à venda na ocasião.

“Queremos promover 
sustentabilidade, diversidade e 
inclusão de maneira divertida e do 
jeito brasileiro”, explica Vanderli 
Bello, fundadora do CWC. Na 
passarela, modelos profissionais 
dividirão os holofotes com ex-
modelos ou pessoas com zero 
experiência no mundo da moda. “Do 
tamanho 6 ao 16, temos mulheres 
de todos os pesos e todas as idades. 

Minha filha adolescente vai desfilar, 
vai ter mãe e filha desfilando 
juntas”, diz Vanderli.

O desfile será aberto pela modelo 
e empresária Rhafaella Morandi, 
da grife Fancy. Israel Cassol, além 
de participar do encerramento de 
desfile, vai gravar um episódio do 
novo programa dele, a ser exibido 
no Brasil pelo SBT.

O tom de festa está garantido 
com apresentação de samba com 

Amanda Siqueira, set da DJ 
brasileira Mirelly Santos e show da 
cantora Bell Savvy. 

O evento será no sofisticado 
restaurante Banyan on the Thames, 
localizado na beira do rio, em 
Battersea. O Banyan costuma ser 
cenário de famosos eventos de moda 
e beleza, como o Miss Inglaterra. 

“Esta será uma grande 
oportunidade para networking com 
outros brasileiros, profissionais da 

moda, artistas, influencers locais 
e internacionais da cosmopolita 
cidade de Londres”, explica o texto 
no site Eventbrite. Para assistir ao 
desfile, é preciso comprar ingresso 
nesse site, ao custo de £ 27. Você 
acha fácil o evento no site buscando 
por “Pre-loved / High-Low Clothes 
Fashion Show - Connected Women 
Club”. No valor de cada ingresso 
está incluso a entrada e um drinque 
de boas-vindas.

Desfile de moda promove 
sustentabilidade e inclusão 

em Londres
Da Redação

No domingo (22/05), 
23 mulheres, 

entre brasileiras 
e portuguesas 

londrinas, 
participarão de um 
desfile de moda em 

Londres.
Boa parte das peças 
usadas na passarela 
é seminova e tudo 
estará à venda na 

ocasião.
Vai ter apresentação 

de samba com 
Amanda Siqueira, 

set da DJ brasileira 
Mirelly Santos e 
show da cantora 

Bell Savvy. 

Direito de voto não está garantido a 
portugueses que vivem no estrangeiro, 

aponta relatório do TSP
Da Redação

CWC

Na passarela, modelos profissionais dividirão os holofotes com ex-modelos ou pessoas com zero experiência no mundo da moda

Desfile CWC
Domingo, 22/05
4:00  – 9:00 pm
Banyan on the Thames
34 Lombard Road, SW11 
3RF

SERVICIO
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Comunidade

Conforme tem sido divulgado 
pelo Consulado e noticiado pelo 
Notícias em Português nos últimos 
meses, em razão das eleições 
deste ano, o cadastro eleitoral 
ficará fechado desde o último dia 
4 de maio até o próximo dia 3 de 
novembro. 

A data é estipulada pela Lei 
das Eleições, que prevê este 
fechamento 150 dias antes do 
pleito. Neste período, não é 
possível transferir o título de 
eleitor ou alistar-se em tempo de 
votar nas eleições deste ano.

O voto no Brasil é obrigatório e, 
como previsto em lei, ter a situação 
eleitoral regular é requisito para 
uma série de situações, entre elas, a 
solicitação de um passaporte. Mas 
sabemos que o passaporte é um 
documento essencial ao brasileiro 
residente no exterior. Então, como 
proceder neste período?

Caso você precise renovar 
seu passaporte nos próximos 
meses e tenha pendências com a 
Justiça Eleitoral, deve seguir as 

orientações a seguir, conforme 
seu caso:

Pagamento de Multas
Multas de eleitores que não 

estiverem quites com a Justiça 
Eleitoral devem ser pagas pelo site 
do TSE: https://www.tse.jus.br/
eleitor/titulo-de-eleitor/quitacao-
de-multas. O pagamento pode ser 
feito por boleto, PIX ou cartão 
de crédito. Após o pagamento e 

processamento das multas, uma 
nova certidão de quitação eleitoral 
deve ser obtida no site do TSE.

Títulos Cancelados
A regularização de título 

cancelado não poderá ser feita 
no período de fechamento do 
cadastro. O eleitor deverá solicitar 
ao cartório eleitoral responsável 
pela zona eleitoral onde está 
registrado uma certidão eleitoral 

circunstanciada.
Na hipótese de ter transferido 

seu título para Londres e ter tido 
seu título cancelado, a certidão 
circunstanciada deverá ser 
solicitada ao Cartório Eleitoral do 
Exterior, por meio de formulário 
eletrônico disponível no seguinte 
link: https://bit.ly/3yex9ja. Se 
precisar entrar em contato com 
o Cartório Eleitoral do Exterior, 
poderá escrever para eleitor.
exterior@tre-df.jus.br.

Brasileiros que não se 
alistaram a tempo

Cidadãos brasileiros 
residentes no exterior que não 
se alistaram como eleitores não 
poderão fazê-lo neste período. 
Nesse caso, também deverão 
solicitar a certidão circunstanciada 
ao Cartório Eleitoral do Exterior, 
como explicado acima.

Com a certidão 
circunstanciada, o passaporte 
poderá ser renovado normalmente 
pelo prazo regulamentar. 
Caso ainda tenha dúvidas de 
como proceder, escreva para 
o Consulado - passaporte.
cglondres@itamaraty.gov.br.

O que fazer caso 
você precise 
renovar seu 

passaporte nos 
próximos meses e 
tenha pendências 

com a Justiça 
Eleitoral?

Multas de eleitores 
que não estiverem 

quites com a 
Justiça Eleitoral 
devem ser pagas 
pelo site do TSE.

A regularização de 
título cancelado 
não poderá ser 
feita no período 
de fechamento 

do cadastro, até 
03/11.

DIRETO DO BRASIL PARA LONDRES

Situação eleitoral
Por Consulado-Geral do 
Brasil em Londres

Findo o prazo para transferência 
do título de eleitor a tempo suficiente 
de votar nas eleições presidenciais 
brasileiras, estima-se que 31 mil 
pessoas apertarão a urna eletrônica 
no Reino Unido.

“O número final de eleitores 
será divulgado apenas em fim de 

junho pelo TSE, pois ainda estão 
processando os requerimentos. 
Estimamos algo em torno de 31 
mil eleitores no Reino Unido aptos 
a votar”, explica Marco Kinzo 
Bernardy, do consulado do Brasil 
em Londres.

Isso representará um aumento 
de 6 mil eleitores desde as últimas 
eleições, há quatro anos. O número 
ainda é pequeno se considerarmos 
que há mais de 200 mil brasileiros a 

residir no Reino Unido.
A data de 05/05 como limite 

para transferência do documento 
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.

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 – só terão 
a oportunidade de votar para 
presidente da República se tiverem 
feito a transferência do título para 
Londres ou Manchester, ou fazer o 
alistamento eleitoral pela primeira 
vez no exterior.

31 mil eleitores brasileiros votarão 
no Reino Unido

Da Redação

Agência Brasil - EBC

O voto no Brasil é obrigatório e ter a situação eleitoral regular é requisito para uma 
série de situações, como solicitar passaporte
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É  impressionante e evidente 
como os últimos dois anos mudaram 
a rotina da população mundial, 
exercendo grandes influências 
em nossas vidas. Partindo-se 
deste princípio, convido a todos a 
importantes reflexões e, ao mesmo 
tempo, quero provocar um alerta nas 
armadilhas acerca da comunicação, 
principalmente quando nos 
referimos as tais fake news.

A tecnologia nunca foi tão 
importante como agora. Nos 
meios de comunicação, as notícias 
e entrevistas em geral não mais 
requerem estudiosos, câmeras 
e microfones especiais. Não há 
mais a necessidade de jornalistas 
ou comunicadores capacitados ou 
com autoridade intelectual para 
ter responsabilidade sobre os fatos 
narrados.

Contudo nos exige muita 
atenção, cautela e capacidade de 
discernimento nos convidando a 
alertas constantes, nunca exigido 
em qualquer época da humanidade.

Os veículos de comunicação não 
são mais pertencentes exclusivamente 
a grandes empresas, jornais, revistas 
e canais oficiais. Sofreram e vêm 
sofrendo uma grande expansão, mas 
as notícias muitas vezes, a depender 
das fontes, não passam de pântanos 
de mentiras bem elaboradas e 
maquiadas, sem a preocupação com 
a verdade e reputação de seus  de 
seus interlocutores.

Se por um lado a descentralização 
na produção de informações 
possibilita maior democratização 
das narrativas, por outro ela gerou 
a produção sistemática de conteúdo 
falacioso que contribui para a 
desinformação.

E como ficam os debates? 
Estamos preparados para 
tal?

É fundamental saber e procurar 
entender o posicionamento e 
opinião das pessoas que se dispõem 
a debater, mas para isso exige-se 
respeito, conhecimento de causa e 
aceitação da exposição e opinião 
alheia. 

Observamos em muitos 
ambientes do debate atual que 
ciência e razão são totalmente 
ignorados e desempenham apenas 
papéis coadjuvantes. Notamos 
diversos grupos extremamente 
intransigentes e preconceituosos 
que perpetuam ideias insensatas 
e perigosas sempre maquiadas de 
verdades absolutas.

Em qualquer canto da Internet é 
possível se deparar com comentários 
e fóruns de discussão repletos de 
homens e mulheres que destilam 
suas paixões como verdades 
absolutas e inquestionáveis. Ainda 
observamos o barulho de minorias, 
que insistem em defender ideias 
que há décadas foram descartadas 
e comprovadas por inúmeros 
intelectuais de inteligências 
incontestáveis, valorizando assim as 
tais pós-verdades como por exemplo 
a existência de uma Terra plana. 

Hoje, mesmo certo de que nossa 
sociedade evoluiu bastante, percebo 
que apesar de não se mandar 
mais bruxas para as caldeiras ou 
homens para calabouços, ainda se 
assassinam reputações e carreiras 
de pessoas que não tenham a mesma 
opinião e/ou afinidade ideológica.

Infelizmente ainda se 
aglomeram grupos defensores 
do desequilíbrio, de revoluções 
sangrentas e fracassadas, de líderes 
e regimes autoritários e de ideias 
há muito malogradas e, nos casos 
mais extremos, cometem-se crimes 
de ódio contra outros indivíduos, 

vistos como inferiores e passíveis 
de punição apenas por pensarem 
diferente.

É necessário lembrar que até o 
cidadão mais ignorante do mundo, 
que defende as ideias mais toscas 
imagináveis, ao se aprofundar 
naquilo que acredita, apenas inflama 
ainda mais o seu radicalismo.  

Apresentar uma ideia com as 
vestes de um conteúdo científico não 
a torna genuína. Por isso, o debate 
é importante para a evolução da 
sociedade, havendo a necessidade 
de distanciamento pessoal e de 
seriedade para que se possa realizar 
qualquer análise.

O radicalismo corrompe o debate 
de ideias, mina o diálogo e cerceia 
as pessoas em grupos e castas, em 

bolhas sociais e ideológicas. 
O debate nunca se fez tão 

necessário, mas infelizmente 
confundimos tais mecanismos 
desenvolvidos com a evolução do 
ser e muitas vezes tais eventos se 
transformam em verdadeiros campos 
de guerra em que a polarização 
toma lugar do protagonismo e se 
divide em certo e errado, direita 
e esquerda, descartando assim 
qualquer possibilidade de se entrar 
em consenso.

As circunstâncias não justificam, 
contudo, um regresso ao passado. 
O que seria saudável e construtivo 
exige mais respeito e empatia, o 
que hoje são considerados artigo 
de  luxo pois são raros os indivíduos 
com tais capacidades.

A rapidez com que uma 
informação se dissemina nos 
dias atuais é assustadora, e como 
sabemos, a informação não precisa 
nem ser verdadeira, basta ela 
existir. 

“Os piores leitores são os que 
agem como soldados saqueadores: 
retiram alguma coisa de que podem 
necessitar, sujam e desarranjam o 
resto e difamam todo o conjunto” - 
Friedrich Nietzche

* Gilson Guimarães é 
coordenador do Fraternidade 
Sem Fronteiras no Reino Unido; 
ex-coordenador do Conselho de 
Cidadania do Reino Unido (CCRU).

Comunidade

O radicalismo 
corrompe o debate 
de ideias, mina o 
diálogo e cerceia 
as pessoas em 

grupos e castas, 
em bolhas sociais e 

ideológicas. 

Apresentar uma 
ideia com as vestes 

de um conteúdo 
científico não a 
torna genuína.

É fundamental 
saber a opinião das 

pessoas que se 
dispõem a debater, 

mas para isso 
exige-se respeito, 

conhecimento 
e aceitação da 
exposição da 

opinião alheia. 

Unsplash

O dilema e importância dos debates
Por Gilson 

Guimarães*

As participantes responderão uma entrevista que pode durar entre uma e duas horas e 
receberão um voucher no valor de £ 20
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A organização Fraternidade sem 
Fronteiras, núcleo UK, divulgou 
as datas para a próxima caravana 
de trabalho humanitário para 
Moçambique. Será entre os dias 27 
de setembro e 8 de outubro.

Os organizadores da viagem 
explicam que as datas já estão pré-
agendadas com a companhia aérea 
e para confirmar a participação, 
a pessoa deve enviar uma cópia 
do passaporte para info@
mabelcastrotravel.com. Importante 
colocar no título do e-mail: Caravana 
para Moçambique.

Nessas jornadas humanitárias, 
os voluntários vão dispostos a 
ajudar e podem ser integrados em 
vários grupos de atividades. “Podem 
participar todos aqueles que estão 
comprometidos com o amor ao 
próximo e o desejo de ajudar”, 
explica o material informativo. “Há 
atividades e trabalho para todos, sem 
exceção.”

A passagem custará por pessoa 
£ 615, incluindo todas as taxas, 
uma mala de 23 quilos, mais uma 
mala de mão de oito quilos. Ainda 
não é preciso pagar nada. Basta 
bloquear a data e confirmar a 
participação entrando e contato com 
os organizadores.

Gilson Guimarães, da Fraternity 
without Borders UK, disse que o custo 
restante da viagem (acomodação, 
alimentação, água, transporte) ainda 
está sendo calculado, mas deve ficar 
em torno de £ 700.

“Estou finalizando a revisão 
no manual revisado, com todas 
as informações importantes sobre 
vistos, o que levar, vacinas”, diz 
Gilson. O manual também terá 
versão em inglês. “Caso tenha 
interesse, entre em contato conosco 
para que seu nome seja colocado 
em nossa lista, pois as vagas são 
limitadas”, diz.

Notícias em Português convidou 
dois brasileiros que tiveram essa 
experiência. Leia a seguir os relatos 
de Ana Franco e Filipe Mendonça.

Para mais informações, acesse 
www.fraternitywithoutborders.co.uk.

 
Ana Franco, gerente de 
contas, brasileira

“Minha amiga Marli Pires 

ganhou dois ingressos para a peça 
do Gandhi e me convidou para ir 
com ela. Esse foi meu primeiro 
contato com a Fraternity without 
Borders UK. Participei da caravana 
da educação em Moçambique há três 
anos. Foram 10 dias e estávamos em 
21 pessoas.

Fazer um trabalho voluntário na 
África já era um sonho de muitos 
anos. Além das vacinas e medicações 
necessárias para a viagem, também 
precisamos providenciar o visto para 
Moçambique e criei uma página 
de doações online para arrecadar 
dinheiro para a compra de materiais 
escolares. Organizei também com 
amigos para recolher roupas infantis.

Ao todo visitamos cinco centros 
de acolhimento. Na chegada sempre 
éramos recebidos com danças e 
músicas e na sequência iniciávamos 
nossos trabalhos. Participamos na 
organização dos materiais escolares 
e entrega dos kits, separação e 
entrega das roupas, ajudamos com a 
preparação e distribuição da comida 
além de, claro, entreter as crianças 
com brincadeiras e até uma peça 
teatral, que era o momento mais 
esperado por elas.

No primeiro centro de 
acolhimento encontramos crianças 
que estavam sem comer por quatro 
dias. Mesmo assim elas sorriam e 
brincavam. Na hora que começamos 
a distribuição de comida, elas foram 
divididas por faixa etária. Todas 
elas esperavam sentadas seu prato 

de comida. Quando finalmente 
recebiam, notei que elas não 
começavam a comer. Elas esperaram 
todos os amiguinhos receberem seus 
pratos para então, juntas, rezarem um 
Pai Nosso. 

Outra coisa que nos emocionou 
foi a relação entre irmãos. Como 
muitos são órfãos ou os pais 
trabalham, o irmão mais velho fica 
responsável pelos mais novos. Muitas 
vezes víamos crianças de no máximo 
cinco anos de idade carregando seus 
irmãozinhos mais novos no colo. 
Eles não se desgrudavam nem na 
hora de brincar.

Eu fui achando que estava 
preparada para o que iria encontrar, 
mas descobri que não existe isso. A 
África te traz todos os sentimentos 
possíveis e imagináveis ao mesmo 
tempo. Ela choca ao mesmo tempo 
que te apaixona. Fui para levar amor 
mas não tenho como descrever o 
amor que recebi. Acabamos sendo 
mais ajudados porque nos damos 
conta do quão somos abençoados, 
é de como nossos problemas são 
pequenos. Nos faz reavaliar todos os 
nossos conceitos ao mesmo tempo.”

Filipe Mendonça, 
psicoterapeuta, brasileiro

“Nossa chegada a Muzumuia, 
um dos 30 centros de acolhimento 
e também principal abrigo dos 
caravaneiros, foi de muita emoção, 
pois fomos presenteados com muita 
música, dança, todas cheias de amor 

e carinho. O principal tema era 
o agradecimento aos padrinhos e 
caravaneiros, que ajudaram a fazer 
o que hoje representa esperança 
e dignidade, tanto para os adultos 
como, principalmente, para crianças, 
que hoje têm a oportunidade de 
uma educação de qualidade, água 
e comida, o que era algo raro, 
ou inexistente, antes do projeto 
Fraternidade sem Fronteiras se 
instalar lá.

Abrir o centro de acolhimento 
de Hoyo Hoyo foi particularmente 
emocionante. Ver que o Fraternidade 
Sem Fronteiras do Reino Unido, 
ao qual eu faço parte, conseguiu, 
com muito trabalho e dedicação, 
durante todos esses anos, ajudar a 
finalizar as obras necessárias, para 
abertura deste centro. Em todas 

as aldeias cadastradas e assistidas 
que visitávamos, conhecíamos 
vários moradores em suas casas, 
conversávamos sobre o estado das 
escolas, o que, muitas vezes nos 
comovia, a ponto de nos deixar 
perplexos, vendo as condições que 
muitos ainda vivem, e o quanto ainda 
precisa ser feito. 

Das aldeias visitadas, sejam elas 
Muzumuia, Hoyo Hoyo, Bumela, ou 
até mesmo as mais distantes, quase na 
divisa com Zimbábue, como Dingue, 
Madulo e Bobobo, todas tinham a 
mesma particularidade: a alegria 
contagiante das crianças com a nossa 
chegada, muitas delas sem mesmo 
condições básicas, precisando andar 
quilômetros para buscar água e, ainda 
assim, impróprias para o consumo. 
Crianças essas que nos ensinaram 
muito, dividindo o pouco de comida 
que tinham, quando a do amiguinho 
caía no chão, cedendo aquela única 
colher, para dividir para três crianças, 
sem ninguém os orientar a fazê-lo, 
a alegria estampada nos rostinhos 
em ganhar um simples balão, ou 
assoprar uma bolinha de sabão, ter o 
rosto pintado etc.

O que eles não sabem é que 
nós, padrinhos e caravaneiros, 
aprendemos muito mais com eles, 
do que eles com a gente, através de 
gestos sem qualquer sentimento de 
egoísmo ou orgulho. 

Voltei para casa com meu 
coração em Moçambique, pois ainda 
há muito trabalho a fazer, mas, mais 
que nunca, muita alegria em poder 
contribuir para o crescimento de 
crianças que nos cativaram com sua 
pureza e simplicidade de viver, e sem 
reclamar.”

Comunidade

Caravana humanitária para 
Moçambique sai de UK em 27/09

Da Redação

Nessas jornadas humanitárias, os voluntários vão dispostos a ajudar e podem ser integrados em vários grupos de atividades

Fraternity without Borders UK

“Voltei para casa com meu coração em Moçambique, pois ainda há muito trabalho a fazer”, 
diz Filipe Mendonça
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Por Rodrigo Correa

Ramiro Silveira e Almiro Andrade

Destaques 
sociais do Tio Rô

SARAU LITERÁRIO DO CCBL

Rodrigo Corrêa e Angélica Abreu

Pessoas (eventos e lugares) que acontecem na comunidade brasileira

Sandro Vita e o neto de Nelson Rodrigues

Cleide Silva e Sacha Rodrigues

O sarau literário Palavras 
no Varal 2 aconteceu 
no dia 11/04 no 
restaurabte Meze, NW6 
. O tema foi a obra de 
Nelson Rodrigues. O 
evento, organizado pelo 
CCBL em co-produção 
com Giuntaarts e 
apoio do CCRU teve 
a presença do escritor 
Sacha Rodrigues, neto 
de Nelson Rodrigues.

A entrega da premiação do Guia Londres aconteceu no sábado 
(23/04).A ideia é premiar os expoentes da cultura e do 
empreendedorismo brasileiro no Reino Unido.

CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO 
GUIA LONDRES

Os músicos Regis Milan e Tuto MarcondesAmanda Siqueira

A partir da esq., Rodrigo, Marcelo Silva, Marcia McCusker, Israel Monte, Carla Matos e 
Luciana Oliveira
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Marlene Fortunato com a escritora Leticia Cidade e a autora Priscilla Sousa

Comunidade

O lançamento do livro de receitas funcionais e 
saudáveis de Priscilla Sousa aconteceu em Battersea, 
no sábado (16/04). O livro é chamado Cozinha 
Plena na versão em português, e Healthy & Delicious 
na versão em inglês e tem mais de 50 receitas 
saudáveis e low carb.

LANÇAMENTO DO LIVRO DE PRISCILLA SOUSA

A embaixada do Brasil em Londres abriu suas portas na quarta (20/04) para uma leitura interpretada do 
monólogo Valsa no.6, de Nelson Rodrigues. A apresentação teve a direção de Sacha Rodrigues, neto 
do escritor, com interpretação de Maia Terra. Trata-se de uma continuação do projeto apresentado na 
embaixada em 2019 “Nelson Rodrigues Selected Plays”. As montagens estão sendo produzidas em inglês 
no intuito de distribuir Nelson para o mundo.

VALSA NO.6 NA EMBAIXADA BRASILEIRA

Odila Giunta, Maia Terra e Marisa Olavo

Gui Tavares e Marisa Olavo

Gilson Guimarães, Ivonete Viana, Gigi Jones, Gabriela Duarte, Sandro Vita e Mara de Ros

Os primos Alessandra Rodrigues Santiago e Sacha Rodrigues
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O resultado das eleições locais de 
05/05 foi uma surpresa indigesta para 
o primeiro-ministro Boris Johnson 
e todo o partido conservador. 
Na Inglaterra, o partido Liberal 
Democrats ganhou o maior número 
de assentos, enquanto os trabalhistas 
ganharam o controle da maioria 
dos conselhos. Os Conservadores 
perderam mais de 300 assentos.

Na Escócia, todos os resultados 
dos 32 conselhos foram declarados, 
com o SNP (Scottish National Party) 
terminando como o maior partido. 

No País de Gales, o Labour Party 
ganhou o maior número de assentos, 
enquanto o Plaid Cymru assumiu o 
controle de três conselhos.

Na Irlanda do Norte, os eleitores 
estão elegendo todos os 90 MLAs 
para a Assembleia de Stormont. Sinn 
Féin (partido republicano e socialista 
democrático irlandês) recebeu o 
maior número de votos com uma 
ampla margem.

Para a comunidade de falantes 
de português, as notícias são boas. 
8 candidatos com ascendência 
lusófona conseguiram um assento de 
councillor em seus Boroughs.

Especial

8 falantes de português 
eleitos para o councillor 
de seus Boroughs em UK

Os eleitos (e reeleitos) em 2022

Da Redação

O português Tiago Corais, do Partido 
Trabalhista em Littlemore, foi reeleito em 
Oxford.

O engenheiro de software Diogo Costa, 
também português e do Labour, conseguiu 
uma vaga no council de Oval.

A portuguesa Sarina da Silva, do Labour 
Party, foi eleita com 842 votos para 
Waterloo e South Bank ward, em Lambeth.

A portuguesa Lucia das Neves, Labour, foi 
reeleita por Woodside ward, Haringey.

Diogo Rodrigues, português do partido 
conservador, de Bridgwater East e 
Bawdrip, Somerset.

O lusodescendente Nick da Costa foi 
reeleito pelo Liberal Democrata por 
Highgate.

A brasileira Lara Parizotto, de apenas 26 
anos, é a nova conselheira de Hounslow, 
no oeste de Londres. Ela é possivelmente 
a primeira brasileira a ocupar um cargo 
político desse tipo na Inglaterra.

E na Escócia, a portuguesa Martha 
Mattos Coelho foi eleita pelo SNP.

Divulgação dos partidos

Pixabay
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Lara Parizotto, eleita councillor de 
Hounslow, Londres

“A minha eleição no Pequeno Portugal na área de Oval 
significa que a comunidade de língua portuguesa passa 
a ter um representante na Câmara Municipal. Conheço 
os desejos da comunidade e trabalharei de modo que 
esses desejos sejam realizados.
Somos três representantes nesta “paróquia”, teremos 
permanências regularmente para recebermos os 
moradores, a fim de ouvir deles os assuntos relativos aos 
serviços municipais que nos trazem para resolver.
Além disso, iremos também periodicamente de porta em 
porta perguntar se existe algum problema. É assim que 
funciona a democracia. Obviamente que por eu falar 
português, isso facilitará a comunicação para quem 
tem dificuldades em inglês. Serei deste modo um elo de 
ligação entre a comunidade e a Câmara.
A minha eleição mostra que o Reino Unido tem políticas 
de integração para a imigração, e as desejas ver 
representadas no tecido nacional e nos lugares onde se 
tomam as decisões que dizem respeito ao bem-estar das 
pessoas. 
É também uma forma de encorajar as pessoas a 
participarem na vida democrática do país, participar 
no ato eleitoral, e depois questionar os eleitos sobre 
o cumprimento daquilo que prometeram e assuntos 
que surgem para resolverem. É a nossa função como 
servidores dos cidadãos dos círculos onde fomos eleitos. 

Eu sou vereador (councillor, Cllr., membro da Assembleia 
Municipal), o que significa que a minha ação se 
desenrola a nível do município, mais na área que 
represento, e não a nível nacional como é o caso dos 
deputados no Parlamento em Westminster.
Porém, eu fui eleito pelo Partido Labour (Partido 
Socialista do Reino Unido), o qual é um Partido com 
grande representação de deputados no Parlamento, e 
exerce frequentemente a governação do Reino Unido. 
Portanto, a minha eleição mostra ao Parlamento a 
nossa integração no tecido democrático do país e a 
nossa contribuição ativa na sociedade. Isso trará mais 
visibilidade para os falantes de português, embora os 
deputados do Labour no Parlamento se tenham sempre 
lembrado de nós e zelado pelos nossos interesses 
quando fazem leis sobre a imigração.
Por outro lado, o fato de eu ser lusodescendente, a 
minha eleição revela que a imigração mais recente 
é igual às outras, com as mesmas aspirações, boa 
vontade de participação e dedicação cívica a bem de 
todas as comunidades do seu meio envolvente.
Eu sou um aficionado em questões de política local. 
Embora só tivesse concorrido a vereador (councillor) 
nesta eleição, eu participo na política local do Partido 
Labour há alguns anos. Portanto sei que a prioridade 
a seguir às eleições é saber eleger o/a presidente da 

Câmara (Council 
Leader), as/os 
vice-presidentes, 
o gabinete e as/
os presidentes 
das Comissões. Já 
conheço há algum 
tempo quem é amigo 
da comunidade 
lusófona e essas/es irão 
certamente ter o meu 
apoio. 
Depois no que 
concerne os falantes de 
português, irei trabalhar 
com eles e tentar em 
conjunto oferecer a 
minha contribuição 
na resolução de 
assuntos prementes, entre 
outros, relacionados com 
a barreira linguística. Irei 
também estar atento 
às necessidades 
urgentes expressas 
pela comunidade.”

Especial

Diogo Costa, eleito councillor de Oval, Londres

“Para a minha comunidade, o que 
venho dizendo é que estou trazendo 
nova energia, interesse, motivação, 
paixão e uma possibilidade de 
trabalhar duro pelo que eu quero que 
aconteça. Eu já trabalho duro no meu 
trabalho, identificando problemas e não 
paro ali. Sigo até buscar uma solução. 
Infelizmente, councils trabalham com a 
perspectiva de que “é assim que tem 
sido feito, vamos continuar fazendo 
assim” e me pergunto: por que não 
fazer diferente? Eu sou jovem, vou 
trazer novas ideias para o council 
e quero poder representar os muitos 
jovens que moram em Brentford West. 
Quero que os jovens sintam que estão 
em casa. Quero trabalhar a questão 
do engajamento de jovens locais, 
para que eles possam dizer que tipo 
de ciclovia eles querem, que tipo de 
transporte público, quais as melhores 
que querem para as escolas. É muito 
importante que as decisões sejam 
pautadas em dados estatísticos, mas 
é também essencial ouvir a voz das 
pessoas.
No dia a dia, conheci muitos 
brasileiros residentes aqui em 
Brentford West. Na noite da eleição, 
conversando com eleitores porta a 
porta, conheci um brasileiro que não 
sabia que tinha eleições naquele dia, 
não sabia o que fazia um councillor e 
conversamos por uns quinze minutos 
sobre tudo isso. Mais tarde, recebi 
uma mensagem dele dizendo que, 

inspirado em mim, ele foi votar. Isso me 
emocionou porque é nisso que venho 
trabalhando. 
Nacionalmente, ainda não tenho 
dados, mas é possível que eu seja a 
única brasileira na história recente a ter 
um cargo de councillor no Reino Unido. 
São mais de 200 mil brasileiros em 
UK e quase nenhuma representação 
política. Então, nacionalmente quero 
mostrar que somos uma comunidade 
importante, que nossos direitos 
precisam ser respeitados e que 
contribuímos com o país. O mesmo 
pensamento tenho para todos os 
imigrantes, mas de 13% da população 
do país são imigrantes. Nós queremos 
contribuir e nos beneficiar também com 
o país.
Minha primeira ação pode não 
parecer a mais interessante, mas nós 
temos uma questão que precisa de 
uma solução que é estacionamento. 
Construímos cinco novas casas em uma 
área e fechamos o estacionamento 
e precisamos achar alternativas 
urgentes. Estamos recebendo e-mails 
com sugestões e essa a minha primeira 
ação.
Também quero pesquisar como 
Hounslow pode ter o status de City of 
Sanctuary, que é quando fazem bom 
trabalho no acolhimento de refugiados 
e imigrantes. Preciso pesquisar se 
temos recursos financeiros e que outras 
ações estão sendo desenvolvidas pelo 
council.” 

17 conselheiros de língua 
espanhola e portuguesa

Pela primeira vez, pelo menos 
25 candidatos de línguas latino-
americanas concorreram nas eleições 
locais do Reino Unido. Além disso, 
eles o fizeram representando os seis 
maiores partidos de UK: Conservador, 
Trabalhista, Liberal Democrata, Verde, 
Nacionalista Escocês e Nacionalista 
Galês (SNP e Plaid Cumry, 
respectivamente).
A maioria desses desafiadores foi 
eleita. Hoje temos pelo 17 conselheiros 
de língua espanhola e portuguesa. 
Pelo Labour Party: Diogo Costa, Sarina 
da Silva e Martin Tiedemann (Lambeth), 

Natalia Perez (Hammersmith e Fulham), 
Bélgica Guaña (Newham), Lucia das 
Neves (Haringey), Lara Parizzotto 
(Hounslow), Natasha Cabrera Lloyd-
Green (City of London), Claudia Turbet 
(Hackney), Giuluia Monasterio (Barnet), 
Gabriela Salva Malcalla (Tower 
Hamlets), Rosa Gómez e Bert Jones 
(Redbridge) e Tiago Corais (Oxford). 
Para os democratas liberais: Maria 
Linforth-Hall (Southwark). 
Para o Partido Nacional Escocês: 
Martha Mattos Costa (Edimburgo, SNP).
Pelo partido conservador: Diogo 
Rodrigues, Bridgwater East & Bawdrip. 

Por Isaac Bigio
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Londres

Uma semana de 
debates sobre 

fake news

Com o objetivo de investigar 
como as fake news e o viés da 
mídia impactaram as instituições 
democráticas e o processo eleitoral 
no Brasil, traçando paralelos 
pertinentes com o Reino Unido e 
o resto do mundo, The Art of Fake 
News acontecerá entre 24 e 29 de 
maio.

Várias organizações de prestígio 
participarão da Semana das Fake, 
incluindo a Universidade de 
Cambridge, Universidade de Oxford, 
instituto brasileiro do Kings College 
London, British Film Institute e Rich 
Mix.

Entre os principais convidados 
e palestrantes estão intelectuais, 

artistas e políticos do Brasil e do 
Reino Unido como Jean Wyllys, 
Márcia Tiburi, Wagner Schwartz, 
Débora Diniz, Jeremy Corbyn e a 
Baronesa Christine Blower.

Muitas das atividades são 
gratuitas e você pode adquirir 
ingressos para cada evento individual 
no site www.theartoffakenews.com. 

Além dos debates, haverá 
uma exposição de arte, exibição 
de filmes e palestras de Alison 

Por Gilson Guimarães

24/05 Debate: “O Papel 
da Educação na Era das 
Notícias Falsas”, na Cambridge 
University Brazilian Society.
25/05 Debate: “Fascismo 
e notícias falsas: aliados 
inseparáveis”, no St. Antony’s 
College da Universidade de 
Oxford.
26/05 Debate: “Fascismo 
e notícias falsas: aliados 
inseparáveis?”, Instituto King’s 
College London Brasil.
28/05 Filme: Resistências - 
Palavras e Arte de Combate à 
Difamação Política + Concerto: 
Francisco el Hombre, Rich Mix 
29th/05 Filme: The Coup d’Etat 
Factory, BFI Southbank, NFT 1

The Art of Fake News
21/05 a 29/06
Local: Rich Mix – London

35-47 Bethnal Green 
Road
E1 6LA

Programação da 
semana

ANOTE NA AGENDA

Jackson, Tere Chad, Liz Gorman 
e Irineu Destourelles. O evento 
terá artes visuais, palestras, filmes, 
performance e música apresentado 
por um grupo de artistas latino-
americanos e europeus para debater 
a cultura e conscientizar sobre o 
fenômeno e os efeitos das notícias 
falsas.

Unsplash
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A Transport of London (TfL) 
confirmou que, sujeito a aprovações 
finais de segurança, a linha Elizabeth 
abrirá na terça-feira, 24/05. A linha 
Elizabeth estará em operação no 
Sudeste de Londres, melhorando as 
ligações de transporte, reduzindo os 
tempos de viagem, proporcionando 
capacidade adicional e transformando 
a acessibilidade com novas estações 
espaçosas e trens de passeio. 

A linha Elizabeth funcionará 
inicialmente como três ferrovias 
separadas, com serviços de Reading, 
Heathrow e Shenfield conectando-
se com os túneis centrais a partir do 
outono deste ano.

Nas próximas semanas, a 
sinalização da linha Elizabeth 
continuará a ser descoberta em 
toda a rede, em preparação para o 
início do atendimento ao cliente. O 
mapa atualizado do Tube and Rail 
também será lançado posteriormente 
mostrando as novas estações de 
seção central conectadas com o resto 
da rede TfL pela primeira vez.

A nova linha deverá ser crucial 
para a recuperação de Londres 
após a pandemia, ajudando a evitar 
uma recuperação liderada por 
carros, fornecendo novas opções de 
viagem, apoiando a regeneração em 
toda a capital e acrescentando uma 
estimativa de £42 bilhões à economia 
do Reino Unido.

A linha operará 12 trens por hora 
entre Paddington e Abbey Wood 
de segunda a sábado das 06:30 
às 23:00. O trabalho continuará 
em horário de engenharia e aos 
domingos para permitir uma série 
de testes e atualizações de software 
em preparação para serviços mais 
intensivos a partir do outono.

Todos os serviços entre Reading 
e Heathrow até Paddington; e de 
Shenfield até Liverpool Street, 
atualmente operando como TfL 
Rail, serão remarcados para a linha 
Elizabeth.

Os clientes que viajarem entre 
Reading ou Heathrow para Londres 
precisarão mudar em Paddington 
para serviços na seção central da 
rota, e os clientes de Shenfield 

para Londres precisarão mudar em 
Liverpool Street. 

Os serviços de Reading, 
Heathrow e Shenfield se conectarão 
com os túneis centrais no outono, 
quando a frequência também será 
aumentada para 22 trens por hora no 
pico entre Paddington e Whitechapel.

Os usuários poderão planejar 
suas viagens na linha Elizabeth 
usando o aplicativo TfL Go e o 
Journey Planner antes da abertura da 
ferrovia. 

A nova ferrovia conectará 
estações como Paddington a Canary 
Wharf em apenas 17 minutos, 
transformando a forma como 
londrinos e visitantes navegam pela 
capital. Esta viagem leva atualmente 
mais de 30 minutos para ser 
completada usando o metrô.

Todas as estações da linha 
Elizabeth serão equipadas do 
primeiro ao último trem com um 
serviço de “turn up and go” oferecido 
a qualquer pessoa que precise de 
assistência. O acesso livre de degraus 
é feito de rua a trem através de todas 
as estações da linha Elizabeth entre 
Paddington e Woolwich.

Andy Byford, Comissário de 
Transportes de Londres, disse: 
“Estamos usando estas últimas 
semanas para continuar a construir 
confiabilidade na linha ferroviária 
e preparar a linha Elizabeth para 
receber os clientes. O dia da abertura 
está marcado para ser um momento 

verdadeiramente histórico para a 
capital e para o Reino Unido, e 
estamos ansiosos para mostrar uma 
simples adição impressionante à 
nossa rede”.

O trabalho está em andamento 
na estação da linha Bond Street 

Elizabeth, o que significa que ela 
não abrirá com as outras estações no 
dia 24 de maio. A estação continua a 
fazer bons progressos e a equipe da 
Bond Street acredita que poderá abrir 
a estação aos clientes no final deste 
ano.

Serão feitas mudanças em 14 
rotas de ônibus para melhorar as 
ligações com as estações da linha 
Elizabeth no leste e sudeste de 
Londres, onde muitos clientes 
usarão ônibus para chegar e sair das 
estações. As mudanças entrarão em 
vigor a partir de sábado 14 e sábado 
21 de maio. Isto inclui a nova rota 
304, que irá operar entre as estações 
Manor Park e Custom House a partir 
de 21 de maio.

A linha operará 12 
trens por hora de 
segunda a sábado 
das 06:30 às 23:00.

A nova ferrovia 
conectará estações 
como Paddington 

a Canary Wharf em 
apenas 17 minutos. 

Esta viagem leva 
atualmente mais de 
30 minutos usando 

o metrô.

TfL

Linha Elizabeth do metrô 
será inaugurada em 24/05

Londres

Todos os serviços entre Reading e Heathrow até Paddington; e de Shenfield até Liverpool Street, atualmente operando como TfL Rail, serão 
remarcados para a linha Elizabeth

Serão aceitos pagamentos com cartão sem 
contato (contactless) na linha Elizabeth. Outras 
formas de pagamentos estarão disponíveis em 
Paddington e Liverpool Street, estações onde 
se poderá mudar para os serviços da linha 
Elizabeth para Reading/Heathrow e Shenfield. 
Um serviço especial funcionará no domingo 
05/06 para o fim de semana do Jubileu 
Platinum. Os serviços funcionarão de 
aproximadamente 08:00 - 22:00.
Os serviços entre Liverpool Street e Shenfield, 

e Paddington para Heathrow e Reading 
continuarão a funcionar aos domingos.
Na estação de Abbey Wood, há rampa de 
embarque para embarcar nos serviços da 
linha Elizabeth. Na estação Custom House, os 
usuários de cadeiras de rodas devem embarcar 
no quinto vagão dos trens da linha Elizabeth 
para acesso nivelado.
Mais informações sobre as mudanças de 
ônibus associadas à linha Elizabeth estão no 
site da TfL.

Serviço especial no Jubileu Platinum

Da Redação
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Comerciantes imigrantes 
deslocados do antigo centro 
comercial Elephant and Castle e seus 
aliados, incluindo Latin Elephant, 
convocaram os recém-eleitos 
conselheiros do bairro de Southwark 
para dar efeito à declaração formal da 
área como “o bairro latino”. 

Na petição, acessada pelo 
Notícias em Português, os signatários 
disseram estar preocupados “que 
as necessidades e prioridades da 
comunidade empresarial imigrante 
e étnica estejam sendo descartadas 
e ignoradas”, após um ano e meio 
de fechamento e demolição do 
popular centro comercial Elephant 
and Castle para dar lugar a um 
empreendimento de escritórios e 
prédios de apartamentos. 

O medo é que os fundos 
destinados à realocação das pessoas 
afetadas já tenham sido esgotados, 
sem mais espaço para melhorias 
econômicas para os comerciantes 
deslocados. 

O estabelecimento oficial de 
um “bairro latino” em Elephant and 
Castle, localizado no sul de Londres, 
reconheceria o papel dos latino-
americanos e das empresas latino-
americanas na área e protegeria 
formalmente o caráter latino-
americano da área no futuro.

O bairro latino de Elephant and 
Castle (incluindo os arcos ferroviários 
da Elephant Road e Maldonado 
Walk) deve ser identificado como 
uma área comercial protegida. 
“Nossa pesquisa tem mostrado 
consistentemente que o bairro latino 
é um importante polo econômico 
na área, altamente valorizado pelos 
residentes e visitantes”, argumentam 
os defensores, lembrando que no 
passado o Council de Southwark 
já havia concordado em buscar o 
reconhecimento formal do bairro 
latino.

Para um compromisso 
local

Um documento endereçado 
aos novos conselheiros pede o 
compromisso de pressionar o 
desenvolvedor a honrar os acordos 
feitos com o município e os 
comerciantes. 

“Os comerciantes e seus 
apoiadores continuam não 
convencidos de que o Council de 
Southwark pretende proteger os 
comerciantes de Elephant and Castle 
de maiores dificuldades, incluindo 
deslocamento e fechamento”, afirma 
a petição de engajamento municipal, 
promovida pelo Latin Elephant, 
que atualmente trabalha para 
apoiar a retenção e o crescimento 
de pequenos negócios migrantes 
e étnicos na região, levando em 
conta as condições de realocação, 
acessibilidade econômica e 
sustentabilidade futura.

“A ‘regeneração’ e realocação 
resultantes, agravadas pelos desafios 
de administrar uma pequena empresa 
independente durante a pandemia 
Covid-19 e pós-Brexit, colocou uma 
vibrante comunidade empresarial 

étnica e migrante, que prosperou na 
área nas últimas quase três décadas, 
em risco de desaparecer”, afirma o 
documento.

Na petição, a proposta é que 
seja dada ao Council de Southwark 
a responsabilidade de prevenir 
ativamente a gentrificação comercial 
e proteger ativamente a comunidade 
empresarial, estabelecendo 
formalmente a área como um bairro 
latino”, algo com que a autoridade 
local se comprometeu em 2013.

De acordo com o Latin Elephant, 
os desenvolvedores encarregados da 

construção dos novos edifícios não 
estão cumprindo suas obrigações 
acordadas, sem que o Southwark 
Council garanta espaço comercial 
acessível, colocando em dúvida sua 
sobrevivência nos próximos anos.

O compromisso solicitado aos 
conselheiros é defender e apoiar 
“as economias étnicas e imigrantes 
existentes em Southwark na 
política municipal e documentos de 
planejamento” sem limite de tempo. 

60% da população de Southwark 
se identificam como migrante ou 
étnico, dos quais 90% são latino-

americanos, de acordo com o censo 
de 2011. 

Subsídios por covid 
Uma seção especial da petição 

discute o apoio aos efeitos da 
pandemia de covid-19. A esse respeito, 
os subsídios antideslocamento 
são chamados a manter negócios 
há muito estabelecidos na área, 
inclusive através do apoio direto ao 
aluguel e da eliminação dos alugueis 
em atraso acumulados de setembro 
de 2020 a março de 2022, o pico 
da sub-variante BA.2 de covid-19 
‘Omicron’ (este período também é 
o ano e meio após o fechamento do 
shopping).

“Isto deve ser reavaliado à 
luz das futuras taxas de infecção 
COVID-19”, pedem os signatários 
da petição, solicitando que os 
conselheiros promovam subsídios de 
apoio empresarial e/ou um Fundo de 
Estabilização de Pequenas Empresas 
para ajudar aos que não receberam 
subsídios de apoio covid-19 ou 
precisam de apoio contínuo como 
resultado da pandemia.

Petição cobra a formalização 
do bairro latino em Elephant 

and Castle
O estabelecimento 

oficial de um 
“bairro latino” 

em Elephant and 
Castle, localizado 
no sul de Londres, 

reconheceria o 
papel dos latino-

americanos na área.

60% da população 
de Southwark se 
identifica como 
tendo origem 

migrante ou étnica, 
dos quais 90% são 
latino-americanos, 
de acordo com o 
censo de 2011. 

Londres

María Victoria Cristancho

Há um ano e meio, o popular centro comercial Elephant and Castle foi fechado e demolido para dar lugar a um empreendimento de 
escritórios e prédios de apartamentos

Com canhões, o exército britânico celebrou o aniversário da rainha em vários locais ao 
redor do país.

María Victoria 
Cristancho

@mavicristancho



Facebook: @noticiasemportuguesukFacebook: @noticiasemportuguesuk
Twitter: @jornalNEPTwitter: @jornalNEP

Instagram: @noticiasemportuguesInstagram: @noticiasemportugues

Siga-nos nas redes sociais Siga-nos nas redes sociais 16 12 a 25 de maio   

Em 2012, Theresa May, então 
Secretária do Interior e depois 
primeira-ministra, declarou em uma 
entrevista ao The Telegraph que 
queria criar um “ambiente realmente 
hostil” para imigrantes irregulares 
no Reino Unido. 

Os objetivos gerais do ambiente 
hostil, segundo Theresa May, eram: 
1. desencorajar a vinda de pessoas 
ao Reino Unido; 2. impedir a vinda 
de pessoas para ficar mais tempo; e 
3. impedir que migrantes irregulares 
tenham acesso a serviços essenciais.

Assim, a partir de 2012, foram 
implementadas medidas para limitar 
o acesso ao trabalho, moradia, saúde, 
contas bancárias etc. para pessoas 
que estavam “indocumentadas” ou 
não tinham o visto correto. 

Este ambiente hostil é 
caracterizado por um sistema de 
controle de imigração, no qual 
cidadãos privados ou empresas são 
encarregados de verificar o status 
imigratório das pessoas antes de 

alugá-las, dar-lhes um emprego, 
abrir uma conta bancária etc. 

Da mesma forma, os funcionários 
públicos devem verificar os 
documentos de imigração de outros 
cidadãos a fim de ter acesso à 
assistência médica gratuita ou obter 
uma carteira de motorista.  

Além deste ambiente hostil 
contra os migrantes, muitos, muitos 
aspectos da política de imigração 
e das regras de imigração são eles 
mesmos “hostis” aos migrantes, 
incluindo as taxas muito altas 
para pedidos de imigração, os 
longos períodos necessários para 
adquirir residência indefinida, 
os poucos compromissos para 
fornecer informações biométricas, 
a complexidade absurda das regras, 
requisitos absurdos e complexos para 
obter um visto, e assim por diante.  

Todas estas medidas são, em 
minha opinião, destinadas a fazer 
com que as pessoas não venham 
ao Reino Unido ou uma vez que 
estejam aqui, elas preferem partir.

Algo extremamente grave 
é que os agentes de imigração 
estão inseridos em delegacias de 
polícia para verificar a situação de 
criminosos, vítimas e testemunhas, 
a fim de detê-los e deportá-los, 

se necessário. Logicamente, isto 
faz muitas pessoas pensarem 
duas vezes antes de denunciar um 
crime, incluindo mulheres que são 
vítimas de violência doméstica e 
que preferem ficar caladas a colocar 
em risco sua permanência no Reino 
Unido.  

O escândalo “Windrush” nos 
últimos anos levou o governo 
britânico a mudar sua retórica e 
deixar de chamar de “hostil” a série 
de medidas anti migrante. O Home 
Office agora se refere ao pacote 

de políticas como o “ambiente de 
conformidade”. 

Esta mudança de nome 
representa simplesmente uma 
mudança de rótulo, em vez de uma 
mudança de produto, e para tomar 
um exemplo recente, podemos 
apontar a intenção do governo 
conservador liderado por Boris 
Johnson de enviar certas pessoas 
chegando ao Reino Unido em busca 
de asilo para Ruanda, para que seu 
pedido seja processado naquele país 
de acordo com suas leis.

* Manuel Padilla Behar é 
um solicitador 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

Governo muda o rótulo de ambiente 
hostil para imigrantes

Reino Unido

A semana das eleições de 
maio marcou 13 anos desde que 
organizamos a maior marcha ibero-
americana e pró-imigrante que o 
Reino Unido já viu. Naquela época 
quase não tínhamos conselheiros de 
língua espanhola ou portuguesa, e 
agora temos pelo menos 16.

Na primeira segunda-feira do 
feriado daquele mês em 2009, 
dezenas de milhares de pessoas 
se reuniram em Trafalgar Square, 
vindas de diferentes setores. Os dois 
mais importantes foram aqueles 
que partiram de Westminster e de 
Elephant and Castle. As primeiras 
foram lideradas pelo Padre Jesús 

Pérez da Capelania Católica Latino-
americana e as últimas pelas diversas 
igrejas evangélicas que se reuniram 
no Fusion Centre em Elephant and 
Castle, onde a London Christian 
Fellowship estava sediada.

Mais de 5.000 braçadeiras e 
cartazes da IUA (Ibero-American 
Alliance UK) pedindo “Ibero-
Americans United for Regularisation, 
Recognition and Respect” 
(Ibero-americanos Unidos pela 
Regularização, Reconhecimento 
e Respeito) foram distribuídos. 
Milhares de outros cartazes pertencem 
à Coalizão que nos une a todos “Dos 
Alienígenas aos Cidadãos”.

O último orador foi Darren 
Johnson, presidente da Assembleia 

de Londres, que foi precedido por 
intervenções de outros líderes, 
incluindo o autor deste artigo Isaac 
Bigio e Marcos Ravelo em nome 
dos latinos.

Essa marcha se seguiu a uma 
assembleia maciça com Boris 
Johnson (maior do que qualquer 
outra organizada por um prefeito de 
Londres) na qual ele se comprometeu 
a celebrar os bicentenários de nossa 
independência. Graças a essas ações 
e nossas marchas, conseguimos 
que a categoria Ibero-Americanos/
Latinoamericanos fosse colocada 
em todos os formulários em Londres 
e depois oficializar um mês de 
homenagem à nossa comunidade 
(Mês Amigo).

13 anos desde a maior marcha da comunidade 
ibero-americana em Londres

Por Isaac Bigio

Em maio de 2009, centenas de pessoas convergiram para Trafalgar Square com cartazes: 
“Ibero-Americans United for Regularisation, Recognition and Respect”

Acervo pessoal

Em 2012, o governo 
britânico colocou 
em prática o que 

chamou “ambiente 
realmente hostil” aos 

imigrantes.

O Home Office 
agora se refere ao 
pacote de políticas 

anti-imigração 
como “ambiente de 

conformidade”. 

Esta mudança de 
nome representa 

simplesmente uma 
mudança de rótulo, 

em vez de uma 
mudança de produto.

Theresa May, ex-primeira-ministra, iniciou a política hostil aos imigrantes, quando era 
secretária do Interior.

Wikipedia

Por Manuel Padilla*
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Reino Unido

A Abertura Estatal do Parlamento é o principal 
evento cerimonial do calendário parlamentar. 
Ele marca o início de um ano parlamentar.
Como todos os anos, as principais partes da 
cerimônia ocorrem entre 11h e 12h30min. 
O primeiro ato da cerimônia é quando os 
Yeomen of the Guard (guarda-costas da 
rainha) seguem pela câmara dos Lordes para 
a verificação das adegas. Na imagem, a 
primeira vez em que a busca foi conduzida 
por uma mulher. Essa busca cerimonial nas 
adegas do Parlamento relembra a “trama de 
pólvora” de Guy Fawkes, de 1605.
Após o discurso, começa uma nova sessão 
parlamentar e o Parlamento volta ao trabalho. 
Os membros de ambas as câmaras debatem o 
conteúdo do discurso.
Os membros da Câmara dos Comuns 
debatem o programa legislativo planejado 

para vários dias, analisando diferentes áreas 
temáticas. Ao final, o discurso da rainha é 
votado pela Câmara dos Comuns.

O que é o State Opening of Parliament?

A Abertura Estatal do 
Parlamento, ocorrida na terça-feira 
(10/05), marca o início formal do 
ano parlamentar e estabelece a 
agenda do governo para a sessão de 
2022-23, delineando as políticas e 
legislação propostas.

Este ano, o parlamento foi aberto 
pelo príncipe Charles e pelo príncipe 
William, o duque de Cambridge.

O discurso, lido na Câmara dos 
Lordes pelo príncipe de Gales e não 
pela rainha Elizabeth II, é escrito 
pelo governo e contém um esboço 
das políticas e legislação proposta 
para a nova sessão parlamentar.

A seguir, alguns destaques do 
discurso:

- Levelling up and Regeneration 
Bill (Lei de Nivelamento e 
Regeneração) dará aos conselhos 
novos poderes de planejamento, 
inclusive para forçar os proprietários 
de imóveis na Inglaterra a dar uso 
a lojas vazias para rejuvenescer as 
high streets.

- Nova Lei de Portos dará aos 
portos britânicos poderes para 
recusar serviços de ferry que não 
paguem o salário-mínimo nacional 

às suas tripulações, após uma 
disputa sobre a P&O Ferries.

- Criação de uma nova agência 
estatal para regular os serviços 
ferroviários em todo o Reino Unido, 
a Great British Railways.

- Mudanças nas taxas comerciais, 
o imposto de propriedade pago pelas 
empresas, serão introduzidas através 
de uma nova lei.

- Novos poderes para construir 
e operar a próxima etapa da linha 
ferroviária de alta velocidade HS2 
estão contidos no projeto de lei High 
Speed Rail (Crewe-Manchester).

Digital e mídia
- A Lei de Segurança On-

line é uma legislação gigantesca 
para fornecer um compromisso 
governamental para melhor regular 
o conteúdo que aparece na Internet.

- Nova Lei de Mídia permitirá 
a privatização planejada do 
Channel 4, e permitirá que o 
Ofcom regulamente os serviços de 
streaming on-demand.

- A Lei de Reforma de Dados 
substituirá as regras da UE sobre 
leis de proteção de dados.

- A Lei de Documentos de 
Comércio Eletrônico permitirá 
uma maior digitalização da 

documentação relacionada ao 
comércio.

Segurança e justiça
- Lei de Ordem Pública 

introduzirá novos poderes policiais 
sobre os protestos, que foram 
bloqueados pela Câmara dos Lordes 
no início deste ano.

- A Lei de Segurança Nacional 
dará novos poderes aos serviços 
de segurança e reformulará as leis 

britânicas que protegem os segredos 
oficiais.

- Um projeto de lei das vítimas 
implementará uma promessa há 
muito feita de criar novos direitos 
para as vítimas de crimes.

Brexit e a constituição
- A Brexit Freedoms Bill dará 

aos ministros novos poderes para 
revisar as leis da UE depois que o 
Reino Unido deixou o bloco.

- Nova Carta de Direitos 
entregará um compromisso de longa 
data para substituir as disposições 
da Lei de Direitos Humanos.

Educação e escolas
- Nova Lei Escolar dará ao 

regulador escolar poderes para 
reprimir as escolas não registradas 
na Inglaterra, e introduzirá registros 
de frequência.

- O Projeto de Lei de Educação 
Superior entregará um compromisso 
de disponibilizar empréstimos aos 
estudantes em qualquer etapa de 
suas vidas.

- O Projeto de Lei de Educação 
Superior (Liberdade de Expressão) 
colocará novos deveres legais nas 
universidades inglesas para garantir 
a liberdade de expressão no campus.

- Uma Lei de Terapia de 
Conversão irá proibir a terapia de 

conversão para gays ou bissexuais.
Clima, Meio Ambiente e Energia
- Uma Lei de Segurança 

Energética conterá novas potências 
destinadas a impulsionar a energia 
renovável e promoverá um mercado 
de bombas de calor elétricas.

- Um projeto de lei de bem-estar 
animal (Kept Animals) introduzirá 
novos padrões de bem-estar animal 
e novos poderes para combater o 
contrabando de filhotes de cachorro. 

- No entanto, segundo a BBC, 
o Projeto de Lei para a proibição 
da importação de troféus de caça 
não está incluído. O projeto de 
lei deveria incluir a proibição de 
importação de peles e foie gras, mas 
este plano enfrentou oposição do 
gabinete.

- O Projeto de Lei de Tecnologia 
Genética (Reprodução de Precisão) 
flexibilizará a regulamentação de 
culturas genéticas.

Fontes: www.parliament.uk e 
BBC

Discurso de abertura 
do parlamento foca a 

reestruturação da economia
Nova lei dará aos 
portos britânicos 

poderes para recusar 
serviços de ferry 
que não paguem 
o salário-mínimo 
nacional às suas 

tripulações.

Lei dará aos 
conselhos poderes 
de planejamento, 

inclusive para forçar 
proprietários de 

imóveis na Inglaterra 
a dar uso a lojas 

vazias.

Lei de Ordem Pública 
introduzirá novos 
poderes policiais 

sobre os protestos.

Da Redação

© UK Parliament / Jessica Taylor

O discurso, lido este ano pelo príncipe Charles, contém um esboço das políticas propostas 
para a nova sessão parlamentar

© UK Parliament / Reprodução The Royal Family Channel



Facebook: @noticiasemportuguesukFacebook: @noticiasemportuguesuk
Twitter: @jornalNEPTwitter: @jornalNEP

Instagram: @noticiasemportuguesInstagram: @noticiasemportugues

Siga-nos nas redes sociais Siga-nos nas redes sociais 18 12 a 25 de maio   

As eleições de 5 de maio foram 
um golpe para Boris Johnson, 
o atual primeiro-ministro, que 
sempre venceu todas as eleições 
que liderou. Enquanto isso, na ilha 
da Grã-Bretanha houve eleições 
locais, nas quais os conservadores 
mal obtiveram 30% dos votos 
(uma queda de quase 14 pontos em 
relação à vitória anterior de Johnson 
nas eleições gerais) e perderam 487 
conselheiros.

Na Irlanda do Norte, por outro 
lado, foi eleita a Assembleia que 
nomeia seu governo regional. Lá, 
o nacionalista, republicano e anti-
britânico Sinn Féin (SF) ganhou 
pela primeira vez. 

A região sempre foi dominada 
por Unionistas, Royalistas e 
Protestantes desde 1921, quando foi 
criada pela divisão da ilha na seção 
dos 6 condados que permaneceram 
no Reino Unido e nos 26 condados 
restantes que acabariam por criar a 
República da Irlanda.

O Sinn Féin é o partido que 
organizou a insurreição separatista 
armada da Páscoa de 1916 em 
Dublin, que foi ferozmente 
reprimida pela monarquia britânica. 
Em 1918, o Sinn Féin ganhou 26 dos 
32 condados da Irlanda nas eleições 
gerais. Em vez de enviar seus 
deputados eleitos a Londres, reuniu-
os em Dublin, onde proclamou a 
independência do país.

O Sinn Féin se dividiu várias 
vezes e foi ligado ao Exército 
Republicano Irlandês (IRA), que 
no final dos anos 1960 reapareceu 
numa tentativa de capitalizar o 
descontentamento da minoria 
nacionalista e católica que restava 
dentro da província britânica da 
Irlanda do Norte. 

Londres perseguiu duramente 
o IRA, acusando-o de terrorismo, e 
não permitiu que a voz de nenhum 
líder do SF fosse transmitida na TV.

Na Páscoa de 1998 foi 
alcançado um acordo de paz no qual 
o IRA concordou em se desarmar, 
enquanto Londres retornou a Belfast 
um parlamento descentralizado 
no qual deveria haver um governo 

com duas lideranças entre o partido 
majoritário na comunidade unionista 
e um na comunidade nacionalista. 

O Sinn Féin primeiro deslocou 
os social-democratas no campo 
republicano para essa representação 
e agora acaba de ultrapassar o DUP 
no número de votos, fazendo dele o 
partido dominante.

SF já é o maior partido da ilha. 
Nas últimas eleições gerais na 
República Irlandesa venceria pela 
primeira vez, mas os outros partidos 
formaram uma coalizão contra ela.

Sinn Féin está convocando 
um referendo para reunificar a 
ilha e deixar o Reino Unido. No 
momento, a maioria que tem nas 
duas terras irlandesas é inferior a 
30% dos votos, e isso não seria 
tão viável de se fazer em breve. 
Entretanto, o fortalecimento do 
SF é uma consequência direta da 
rejeição majoritária do Brexit nesta 
província.

 * Isaac Bigio é cientista 
político, economista e historiador 
com diplomas e estudos de pós-
graduação na LSE.

Estima-se que 1,5 milhões de 
lares em todo o Reino Unido terão 
dificuldades para pagar as contas 
de alimentos e energia no próximo 
ano, já que os preços crescentes e os 
impostos mais altos comprimem os 
orçamentos, de acordo com novas 
pesquisas.

O Instituto Nacional de Pesquisa 
Econômica e Social (NIESR) previu 
que o Reino Unido cairá em recessão 
este ano, pedindo ao chanceler Rishi 
Sunak que faça mais para evitar que 
as pessoas caiam em dívidas e na 
miséria.

O Tesouro disse que está 
prestando apoio às famílias.

Em suas últimas perspectivas 
trimestrais para a economia do 
Reino Unido, o Instituto Nacional de 
Pesquisa Econômica e Social advertiu 
que uma combinação de preços 
crescentes e medidas anunciadas 
na Declaração de Primavera da 
Chanceler, como a decisão de não 
anular um aumento planejado no 
imposto de seguro nacional, está 
atingindo mais duramente as famílias 
mais pobres. 

A inflação, o ritmo a que os 
preços estão subindo, é a maior 
em 30 anos à medida que a guerra 
na Ucrânia faz subir os preços dos 
combustíveis e da energia.

O Banco da Inglaterra alertou 
que a inflação pode chegar a 10% em 
questão de meses.

O grupo de reflexão instou 
o governo a levantar o Crédito 
Universal em £25 por semana entre 
maio e outubro, o que custaria cerca 
de £1,35 bilhões, e dar £250 para 
cada um dos 11,3 milhões de lares de 
baixa renda.

“Sem este apoio direcionado, 
esperamos um aumento ainda maior 
da pobreza extrema”, disse o grupo 
de reflexão, com cerca de um quarto 
de milhão de lares caindo na pobreza 
extrema, levando o número para 

cerca de um milhão.
Cerca de meio milhão de lares 

“teriam que escolher entre comer 
e aquecer” sem esses pagamentos, 
disse, acrescentando que o chanceler 
tinha relatado um “ganho inesperado” 
de £20 bilhões para gastos públicos 
que poderiam ser usados para 
amortecer o impacto sobre a renda.

Foi o Escritório de 
Responsabilidade Orçamentária que 
primeiro identificou £20 bilhões 
de “folga” fiscal na Declaração de 
Primavera, grande parte da qual 
Rishi Sunak optou por não utilizar.

O Tesouro aponta que já gastou 
bilhões de dólares em apoio, o que é 
verdade. Mas mesmo dentro de suas 

regras, Sunak tem bilhões a mais.
O grupo de reflexão previu 

que a inflação média seria de 7,8% 
em 2022 e permaneceria acima de 
3% até 2024, acima da meta de 
2% do Banco. Ao mesmo tempo, o 
crescimento econômico será mais 
lento.

Enquanto o Instituto Nacional 
de Pesquisa Econômica e Social 
previu que o crescimento econômico 
britânico em 2022 aumentaria 3,5%, 
ele previu uma queda nos últimos 
dois trimestres do ano.

Isto empurraria o Reino 
Unido para a recessão, que é dois 
trimestres consecutivos de declínio 
econômico.

Mais de 1,5 milhões 
de lares terão 

dificuldades para 
pagar contas, adverte 

relatório
Na Páscoa de 
1916, o Sinn 

Féin organizou 
a insurreição 

separatista armada 
em Dublin, que 
foi ferozmente 
reprimida pela 

monarquia 
britânica. 

O partido se dividiu 
várias vezes e foi 
ligado ao Exército 

Republicano 
Irlandês (IRA).

O Sinn Féin propõe 
um referendo para 

reunificar a ilha 
irlandesa e deixar 

o Reino Unido. 

Reino Unido

Estudo identificou £ 20 bilhões de “folga” fiscal na Declaração de Primavera, grande parte 
da qual Rishi Sunak optou por não utilizar

Reprodução

Partido 
separatista Sinn 

Féin vence na 
Irlanda do Norte
Por Isaac Bigio*

Por Maria Victoria Cristancho

- O Instituto Nacional de Pesquisa 
Econômica e Social (NIESR) previu que o 
Reino Unido cairá em recessão este ano.

- Relatório instou o governo a levantar 
o Crédito Universal em £25 por semana 

entre maio e outubro, o que custaria cerca 
de £1,35 bilhões.

- Pede também uma ajuda de £250 para 
cada um dos 11,3 milhões de lares de 

baixa renda.
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Diáspora

No passado dia 22 de abril, 
um coletivo de personalidades 
luso-francesas promoveu uma 
cerimónia pública de homenagem 
ao saudoso fotógrafo franco-
haitiano Gérald Bloncourt (1926-
2018), consagrado fotógrafo que 
imortalizou a história da emigração 
portuguesa para França nos anos 
60.

A sessão, que decorreu na 
Sociedade de Geografia de Lisboa 
(SGL), uma das mais relevantes 

instituições culturais do país, na 
esteira da que tinha ocorrido há três 
anos no Museu Nacional da História 
da Imigração em Paris, teve como 
principal mentora a Professora 
Catedrática Maria Beatriz Rocha-
Trindade, Presidente da Comissão 
de Migrações da Sociedade de 
Geografia de Lisboa, e uma das 
principais especialistas nacionais 
do fenómeno migratório.

Pautada pela emoção e 
saudade, a homenagem congregou 
a presença de vários amigos e 
familiares de Gérald Bloncourt, 
em particular da sua esposa, 
Isabelle Repiton, companheira 
de vida e responsável do acervo 
que assegura a preservação 
da memória do fotojornalista, 

pintor e poeta. Assim como, de 
dirigentes associativos, agentes 
políticos, académicos, emigrantes, 
lusodescendentes e admiradores 
do fotógrafo que teve o condão 
de retratar as duras condições de 
vida dos emigrantes lusos nos 
bidonvilles e o nascimento da 
democracia em Portugal. 

No decurso da homenagem, 
enriquecida com uma exposição 
de fotografias cedidas pelo Museu 
das Migrações e das Comunidades, 
sediado em Fafe, cujo espólio 
acolhe uma centena de fotografias 
oferecidas por Gérald Bloncourt 
dedicadas à emigração portuguesa 
para França, foram vários os 
testemunhos emotivos de pessoas 
que conviveram com o antigo 

fotojornalista e colaborador de 
jornais de referência no campo 
social e sindical.

Uma vida e obra marcada pela 
defesa universal da solidariedade 
entre os povos, paradigmaticamente 
singularizada no olhar humanista e 
de compromisso que assumiu com 
os emigrantes lusos nos bairros 
de lata em Paris, e que se revelou 
fundamental na perpetuação 
da memória dos protagonistas 
anónimos da história portuguesa 
que lutaram aquém e além-
fronteiras pelo direito a uma vida 
melhor e à liberdade.

Como destacou o Presidente 
da República, Marcelo Rebelo de 
Sousa, aquando do falecimento do 
fotógrafo que condecorou com o 

grau de Comendador da Ordem do 
Infante Dom Henrique em 2016, 
no decurso das Comemorações 
Oficiais do Dia de Portugal, de 
Camões e das Comunidades 
Portuguesas em Paris, “há um 
dever de memória” em evocar 
o trabalho com a emigração 
portuguesa do fotojornalista 
franco-haitiano Gérald Bloncourt. 
Porquanto o mesmo “foi uma das 
testemunhas do duro quotidiano 
dos compatriotas que viveram 
os primeiros anos da maior 
vaga de emigração para França, 
sendo simultaneamente amigo e 
companheiro de tantos portugueses 
que ali construíram o seu futuro”.

* Daniel Bastos é historiador 
e pesquisa a diáspora portuguesa.

Por Daniel Bastos

A homenagem na Sociedade de Geografia 
de Lisboa a Gérald Bloncourt
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Fundada em 1988, a Acadêmicos 
do Grande Rio é a mais jovem das 
escolas de samba do Grupo Especial. 
A escola de Caxias já tinha batido na 
trave por quatro vezes. 

2006, ao falar da Amazônia, 
foi vice no quesito desempate, pois 
em pontos fez a mesma quantidade 
que a campeã. Em 2007, cantando 
sua cidade Duque de Caxias, foram 
1,4 pontos que a separaram da 
vitória. Naquela época não havia 
descarte das notas, por isso a grande 
diferença.

Três anos depois, em 2010, 
falando do carnaval, meio ponto 
separou a vitória da verde, vermelho 
e branco da baixada fluminense. No 
último carnaval antes da pandemia, 
em 2020, Joãozinho da Gomeia, 
famoso pai de santo, foi o enredo. 
Tal qual 14 anos antes, a escola 
empatou com a campeã, mas no 
quesito desempate bateu na trave 
mais uma vez.

E coube o título vir justamente 

daquele que abre os caminhos e 
leva as mensagens. Exu, o orixá 
da comunicação. Aquele que 
matou o pássaro ontem com a 
pedra que atirou hoje. O Orixá que 
consegue até mesmo reinventar o 
passado. Num momento de tanta 
intolerância, o desfile se torna mais 
que só uma apresentação, é um 
recado, uma mensagem de que não 
se pode mais aceitar a intolerância 
religiosa!

O que se viu na avenida 
foi um desbunde. Uma escola 
campeoníssima de ponta a ponta. Do 
início ao fim. Mérito da organização 
da escola e da dupla Gabriel Haddad 
e Leonardo Bora, que há muitos anos 
já nos tira suspiros e elogios por seus 
lindos trabalhos carnavalescos de 
pesquisa e construção de narrativas.

A dupla inclusive já está 
renovada para o próximo carnaval 
e de enredo confirmado. Em 2023, 
Zeca Pagodinho será o tema da 
Acadêmicos do Grande Rio, que 
buscará um também inédito Bi-
Campeonato.

Inclusive, já que pelo visto a 
escola adora coincidências, em 
2007, o refrão do samba dizia: “Bom 
de Bola, bom de samba, paixão! 
Com Perário aprendi a sambar de 

pé no chão. E com Zeca Pagodinho, 
deixo a vida me levar. Eu me chamo 
Grande Rio e qualquer dia chego 
lá!” Chegou e, agora deixando a vida 
a levar, tentará mais uma vitória.

30 anos atrás, a escola chegava 
ao grupo especial cantando Oxalá. 
30 anos depois, Exu dava a tão 
sonhada vitória no grupo especial. 
Que escola abençoada, não?

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

O que se viu na avenida foi uma escola 
campeã de ponta a ponta. Do início ao fim.

Em boa parte, mérito da dupla de 
carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo 

Bora.
Em 2023, Zeca Pagodinho será o tema da 

Acadêmicos do Grande Rio.

Exu traz a vitória à Grande Rio
Wigder Frota/Samba de Bamba UK

Samba de Bamba UK / Livros

Carnaval no Rio:

Por Lourenço Marques
@olourencomarques

A escola de Caxias já tinha batido na trave por quatro vezes

Esperamos que, depois que a 
pandemia passar, que não venham 
guerras, e mesmo que elas apareçam 
aqui ou ali, que logo sejam 
superadas para que a humanidade 
possa caminhar pelos caminhos da 
paz e da redenção. 

A pandemia ainda não foi 
superada por completo, mas 
tem sido bastando indicado o 
desenvolvimento do hábito da 

leitura como forma de melhorar a 
qualidade de vida e mental do ser 
humano.

Para oferecer uma leitura 
de qualidade, lúdica e criativa, 
indicamos duas obras em quadrinhos 
publicadas em língua portuguesa 
pela editora Todavia.

A primeira obra “Meu Amigo 
Morto” o desenhista e músico 
sueco, Simon Gärdenfors, reúne 
webcomics que narram a vida 
do personagem principal que 
perde o seu melhor amigo e nesse 
processo de consolação apresenta 
especiais descobertas. O livro é 
completamento ilustrador pelas 

páginas em quadrinhos em uma 
edição de alto estilo.

A segunda obra “Confinada” 
de autoria de Leandro Assis e de 
Triscila Oliveira relata o dia a dia de 
duas mulheres durante o afastamento 
social e demais situações impostas 
pela pandemia. Porém, o quadrinho 
brasileiro “Confinada” nos convida 
para analisar e refletir sobre as 
diferenças sociais existentes durante 
o confinamento, enquanto uma 
parcela da popular surfou nas novas 
oportunidades digitais enquanto 
a outra parcela foi obrigada a 
enfrentar realidades mais duras. 

* 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)

Quadrinhos para a pós-pandemia
Divulgação

Por Fernando 
Rebouças*
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REVEILLON TROPICAL

Agenda

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

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

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

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

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

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

A agenda cultural da comunidade 

falante de português no Reino Unido

Por Osvaldo Lélis

Gilberto Gil – 30 de julho (sábado)

MARTINHO DA VILA
24 de maio (terça-feira)

PROGRAME-SE

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.

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

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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REVEILLON TROPICAL

Agenda

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/.

Milton Nascimento despede-se do grande palco com a turnê intitulada “Uma sessão 
musical final” no que promete ser um momento emocionante e no qual o ciclo mágico de 
um dos grandes nomes da música brasileira é encerrado de forma majestosa.

Uma celebração das memórias de todos aqueles anos inspiradores que tiveram um 
profundo impacto tanto na música brasileira quanto na World Music. Pode parecer que 
uma viagem está chegando ao fim, mas é melhor interpretar como um belo encontro de 
Milton e seus fãs.

Com seu passo leve e delicado, Milton chegou a alturas que se pensava serem 
impossíveis. Ele cantou abertamente sobre a experiência de vida e anunciou novos começos 
com canções que se renovaram continuamente.

Em um ano que faz 80 anos, em mais um momento muito difícil na história do Brasil, 
Milton traz mais uma vez um fio de esperança. Nas palavras de seu filho e diretor musical, 
Augusto Nascimento.

Ingressos no site https://unionchapel.org.uk/.

A partir do mês de junho, a biblioteca de Camberwell traz de volta o Conversation 
Café, um evento gratuito para ajudar a comunidade falante de português e espanhol a 
praticar seu inglês através de conversas simples. 

É uma conversa 90 minutos onde os participantes aprendem mais sobre si mesmos 
(viver em outro país e as semelhanças entre o país de origem); sua comunidade, os 
problemas e as soluções para situações do dia a dia como candidatar-se a empregos, abrir 
uma conta bancária etc.

Apesar de estar focado na comunidade latina, toda a comunidade é bem-vinda.
Nesse primeiro momento, os encontros acontecerão somente uma vez ao mês, sempre 

aos sábados das 11h às 12h30. A primeira sessão acontece no dia 11/06.
A biblioteca de Camberwell fica no 48 Camberwell Green, SE5 7AL.
Mais informações pelo e-mail osvaldo.lelis@southwark.gov.uk.

Whindersson Nunes
15 de maio (domingo)

Milton Nascimento
21 de junho (terça-feira)

Conversation Café – a partir de junho

Gabriel O Pensador comemora os 25 
anos do álbum Quebra Cabeça. Um divisor 
de águas na música brasileira que vendeu 
mais de 1,5 milhões de cópias com vários 
sucessos, o álbum é o tema desta turnê.

No set list ele traz de volta faixas que 
incluem Sem saúde, Dança do desempregado, 
Pra onde vai? e Eu e a tábua, assim como 
uma nova versão de En la casa que, junto 
com Pátria que me pariu, Festa da música, 
Cachimbo da paz e 2345meia78 levam os 
fãs de volta aos grooves do álbum e batidas 
inesquecíveis.

Outros sucessos como Retrato de um 
Playboy 2, Astronauta, Até Quando?, 
Solitário Surfista, Palavras repetidas assim 
como sua autobiografia Linhas tortas só 
tiveram que ser incluídos no repertório.

Ingressos a £ 27,50 no site https://richmix.
org.uk/.

Gabriel O Pensador
16 de maio (segunda-feira)

Divulgação

DivulgaçãoDivulgação
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Lembro-me de quando morei no 
Reino Unido, já formada sommelière 
de chás e apaixonada pela bebida, que 
a melhor companhia para os dias frios 
e chuvosos era o aroma e temperatura 
de um chá quente no fim da tarde, por 
volta das 17h, horário que retornava 
da faculdade e logo pude compreender 
o costume inglês e torná-lo ainda mais 
intenso nos meus dias.

A cada degustação, além de 
me colocar no momento presente 
para perceber as notas de aroma e 
sabor que fazem parte da técnica 
da minha profissão, também é um 
prazer pessoal. A cada xícara passa 
toda história do chá e desse ritual 
conhecido mundialmente. Hoje vou 
compartilhar com vocês um pouco 
desta cultura.

A história do chá se inicia em 
2737 a. C. com o imperador chinês 
Shen-Nung, que descobriu essa 
bebida acidentalmente quando estava 
fervendo água à sombra de uma 
árvore silvestre que balançava e com 
a queda de algumas folhas que foram 
parar em sua panela o imperador 
se surpreendeu com a infusão 
descoberta. Sentiu-se reconfortado e 
com sensação de bem-estar. 

Assim nasceu o chá e Shen-
nung passa a ser reconhecido como 
fundador da medicina chinesa. A 
história tem evidências da utilização 
de chás em papiros egípcios em 

2000 a.C., utilizado na Índia na 
medicina ayurveda em 1.500 a.C, 
se consagrando na antiga Grécia, 
onde grande parte da sabedoria sobre 
plantas deve-se a Hipócrates (460–
377 a.C.), e América pré-colombiana 
era utilizada em rituais xamânicos e 
indígenas. 

Mas foi somente em 21 de maio 
de 1662, que a princesa portuguesa 
Catarina de Bragança se casou com o 
rei Carlos II de Inglaterra e com ela 
trouxe algumas ervas e o costume da 
apreciação ao chá. O que mais tarde 
se tornaria um verdadeiro ritual, 
conhecido mundialmente como chá 
da tarde inglês.

Evento social
D. Catarina organizava reuniões 

com a alta sociedade no meio da 
tarde e servia chá, tornando-as em 
um momento requintado, elegante 
e, por regra, associado a ambientes 
sofisticados e com a presença da alta 
sociedade. Um evento social. 

Também foi ela que introduziu a 
famosa compota de laranja 
(“marmelade“), o uso de talheres na 
corte (os ingleses ainda não tinham 
esse hábito e comiam com as mãos) 
e pratos de porcelana para comer 
(substituindo dos pratos de ouro e 
prata que são menos higiênicos). 

Em 1865, outra personalidade da 
realeza, a sétima Duquesa de Bedford, 
Anna M. Russel., trouxe o ritual do chá 
de volta a fama e notoriedade. Conta a 
lenda que a duquesa se sentia faminta 
entre o almoço e o jantar e, como 
solução, fazia um pequeno lanche ao 
fim da tarde, com sanduíches, bolos e 
uma xícara de chá com leite e açúcar, 

e com o tempo começou a convidar 
amigas para a ocasião e, rapidamente, 
esta pausa para o chá virou um evento 
social, onde as mulheres da burguesia 
inglesa se vestiam com belos vestidos, 
chapéus e luvas para apreciar o chá 
que era servido entre às 4h e 5h da 
tarde.

Com o tempo, o ritual ganha a 
sociedade, aristocratas e burgueses 
ingleses se sentiram inspirados e 
começaram a imitar o costume da 
duquesa em suas casas, aproveitando 
a ocasião para exibirem as mais caras 
e belas porcelanas e pratarias. A 
tradição se espalhou por toda Europa 
e surgiram diversos salões de chá, 
criando o hábito do encontro para o 
chá das cinco.

A qualquer hora
O horário não é uma regra, 

podendo começar as 15h e terminar 
até as 20h. Vale atentar que diversos 
salões que oferecem o afternoon tea na 
Inglaterra podem ter horários diversos, 
principalmente em temporadas de 
verão ou inverno. Minha indicação 

é que sempre convide alguém para 
degustar esse momento e garanta sua 
reserva!

Vale ressaltar que ainda existem os 
tradicionais chás da tarde na Inglaterra 
como o The Langham que serve o 
clássico afternoon tea desde 1865 ou 
o The Goring’s, poucos minutos do 
Buckingham Palace e nos hotéis: The 
Ritz, The Savoy, Dukes e Brown’s 
Hotel. Também há propostas mais 
inovadoras para apreciar o seu chá da 
tarde como do Sanderson Hotel, que 
organiza o Mad Hatter Afternoon tea – 
inspirado no personagem Chapeleiro 
Maluco, do livro Alice no Chá do País 
das Maravilhas, ou o chá da tarde 
do Berkeley Hotel, que ganhou os 
olhos da cidade ao oferecer um menu 
sempre inspirado na última coleção 
desfilada na London Fashion Week, 
ou então a versão mais descontraída 
e descompromissada do DoubleTree 
London Hyde Park que convida a 
curtir seu afternoon tea como um 
pequeno pic-nic no jardim.

Atualmente, de acordo com a 
Organização de Chás e Infusões, os 

britânicos consomem 60 bilhões de 
xícaras por ano, o que representa mais 
de 900 xícaras por ano por pessoa.

Quem diria que aquela descoberta 
na China percorreria o mundo todo, 
até chegada de uma portuguesa que 
traria um novo ritual à Inglaterra e 
que espalharia por todo globo como 
um momento de pausa, requinte, 
elegância e socialização durante 
séculos.

Espero que tenham gostado de 
mais essa dose de conhecimento 
sobre bebidas. Nesta edição, especial 
em comemoração aos 360 anos que a 
portuguesa Catarina de Bragança se 
casou com o Rei Inglês e instituiu o 
ritual do chá que tanto apreciamos.

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

Comportamento

História e importância do 
ritual do chá inglês

Acervo pessoal

Por Mikaela Paim*

A história do chá se inicia em 2737 a. C. com o imperador chinês Shen-Nung, que descobriu 
essa bebida acidentalmente
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Shows 2022

Com mais de meio milhão de 
discos vendidos, o albúm lançado em 
1997 e,  que traz faixas de sucesso 
como ´A Pátria que me Pariu´ e  
´Dança do Desempregado´ é tema da 
turnê do rapper brasileiro.

O rapper, que compôs muitas 
das músicas emblemáticas da 
história recente do Brasil,  está de 
volta a Londres. Gabriel traz ainda 
na bagagem - além da crítica social 
- uma homenagem de amor ao pai 
falecido, Miguel Contino, com 
a faixa “A Cura Tá No Coração, 
lançada em 2021.

Pode até parecer que ainda 
vivemos nos idos de 1990, mas já 
fazem mais de 30 anos que Gabriel 
O Pensador estorou nas paradas 
de sucesso do Brasil com hits  que 
trazem nas letras um desabafo da 
indignação presa na garganta de 
milhões de brasileiros.

Em mais de 30 anos de carreira, 
Gabriel transitou com muito talento 
nos mais diversos temas e ritmos 
do rap nas suas composições. Mas 
o cantor ficou realmente marcado 
pela forma contundente e direta que 
expôe a realidade ficcional da vida 

política do Brasil. 
As letras das músicas de Gabriel 

faz uma análise firme e real da vida 
no Brasil. Tanto que o público do 
cantor tem crescido cada vez mais, 
passando de geração em geração. 
“Poder refletir através do rap é muito 
importante. Acredito no poder da 
música de mudar o mundo, sim. De 
ajudar a mudar o mundo e o rap é das 
mais poderosas. Por isso, a gente tem 
que celebrar”, reflete o cantor.

Sucessos como ‘Cachimbo 
da Paz’, também fazem parte do 
repertório. Faixa lançada, em 
parceria com Lulu Santos; com quem  
Gabriel voltou a fazer dobradinhas. 

Para essa turnê na Europa, 
Londres promete ser um local mega 
especial para o cantor, que tem sido 
presença frequentenos últimos anos.

E desta vez, o palco do rapper 
será The Stage, no Rich Mix, na 
segunda-feira (16/05), onde Gabriel 
promete trazer de volta muito do 
sentimento de brasilidade para a cena 
musical londrina, para o retorno dos 
shows no pós-pandemia.

A apresentação que começa às 
19 horas, vai ser ponto de encontro 
de brasileiros e amantes da música 
latina em Londres.

*Cristiane Lebelem é jornalista, 
criadora do Direto de Londres ©

Gabriel, O Pensador 
Celebra 25 anos do 
Albúm ‘Quebra-
Cabeça’ em Londres
Com show no Rich Mix, na segunda-feira 16, Gabriel 
abre a temporada de shows brasileiros para o verão

Por Cristiane Lebelem*

Para aproveitar o clima de verão,  
tem muito mais shows brasileiros 
chegando em Londres.
 
Grandes nomes da música 
brasileira se apresentarão entre 
os meses de maio e junho. A 
Backstage Productions UK  é 
quem tem trazido muitos dos 
grandes shows para Londres 
nos últimos anos, e já está 

preparando os melhores eventos 
para a retomada dos grandes 
concertos em Londres e outras 
capitais europeias. 
Para não perder nada, 
basta ficar ligado nas redes 
sociais: facebook.com/
BackstageProductionsUK, 
e Instagram e Twitter @
backstageproductionsuk.  
Todos os shows têm a venda 

antecipada de tickets com 
desconto. 
Não fique de fora da melhor 
temporada de shows dos últimos 
tempos em Londres.  Confira os 
próximos shows:

Martinho Da Vila
Data: 24/05/2022
Local: O2 Academy Islington
Horário:  7 pm

Ingressos: www.seetickets.com
Informações: www.facebook.
com/BackstageProductionsUK

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

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

BRAZILIAN SUMMER CONCERTS

Poder refletir 
através do rap é 

muito importante. 
Acredito no poder 

da música de mudar 
o mundo, sim. De 
ajudar a mudar o 

mundo e o rap é das 
mais poderosas. 
Por isso, a gente 

tem que celebrar”.
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Classificados

Serviços

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

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

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

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

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

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

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

São necessárias 2 meninas para limpar 
uma Academia, contrato de 15 horas 
semanais diretamente com a Academia. 
Interessados   entrar 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   entrar em contato Interessados   entrar em contato 
com Hermin Whyte (Proprietário/com Hermin Whyte (Proprietário/
administrador) 07961 056890administrador) 07961 056890

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

Cara experiente precisava trabalhar na 
limpeza. £ 11,05 ph. na área de Oxford 
Circus. De segunda a sexta das 4h às 
8h. Interessados   ligar para 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 mais informações contacte o Para mais informações contacte o 
número 07535744814número 07535744814

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CleanerCleaner
Pessoal de limpeza para uma escola 
de segunda a sexta das 15h30 às 
18h30 o trabalho está localizado neste 
endereço Código postal N101NE.  
Contato:  07305725564Contato:  07305725564

Kitchen Porter na área de Brixton com 
possibilidade contrato permanente, 
início imediato: £ 11,05 / hora  contato: contato: 
0739847517707398475177

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

Fundación Getúlio Vargas: cursos 
gratuitos online, inscrições inscrições
https://www.empregabilidadegeral.https://www.empregabilidadegeral.
com/2022/05/fundacao-getulio-vargas-com/2022/05/fundacao-getulio-vargas-
cursos.htmlcursos.html

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

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

Classificados

APARTAMENTOAPARTAMENTO
3 quartos, sala de cozinha separada, 
jardim. Dulwich-SE22 9PL. Sua 
localização é muito confortável, pois 
possui diversos pontos comerciais 
e conexões de ônibus. Ligue Ligue 
07466933537 - 0794441513207466933537 - 07944415132

Apartamento para alugar com um 
quarto, sala de estar separada, a 10 
minutos da estação Daslton Junction 
zona dois 1450 aplica-se para benefício 
é espaçoso, dois quartos podem 
ser feitos, para mais informações para mais informações 
0740249650207402496502

Apartamento para alugar com três 
quartos mais sala na zona 2 em 
ônibus N79JF 24 horas perto da casa. 
Informações 07402496502Informações 07402496502

QUARTOQUARTO
Quarto simples no Seven Sister a 
2 minutos dos ônibus do metrô 24 
horas perto de casa com internet e 
todos os serviços inclusos ambiente 
familiar casa muito limpa e arrumada 
0744036790207440367902

2 quartos para alugar, um grande e 
um pequeno, a 10 minutos da estação 
Wood Green de ônibus (N13 6HN) 
casa grande com jardim, muito limpa, 
apenas 2 pessoas moram. Bom serviço 
de ônibus, Ximena 07734447997 Ximena 07734447997

Alugo um quarto para compartilhar, 
há dois banheiros com chuveiro, a 
cozinha é grande, há um guarda-roupa 
e uma cômoda individual. 3 minutos 
do ponto de ônibus. Zona 1 ligue para Zona 1 ligue para 
0741745967507417459675

STUDIO STUDIO FLAT FLAT 
Alugo na zona norte de Edmonton um 
estúdio com jardim £ 1,050. Para mais Para mais 
informações 07402496502informações 07402496502

LOCALLOCAL
Local para aluguel, cafeteria de dois 
andares, em excelente localização, 
Zona 1 de Londres. 212 Burrough High 
St, SE1JX. Relatórios 0794441513 - Relatórios 0794441513 - 

0746693353707466933537

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 informações Para mais informações 
deixe sua mensagem para 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 informações em Mais informações em 
0744036790207440367902

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

Apartamento de um quarto £ 1.100 
por mês, localizado em 50 Sydenham 
Road, Croydon, CR0 2EF. Relatórios 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 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 07592962338Ligue 07592962338

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    Interessados   

ligar para 07481226547ligar para 07481226547

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 informações ara mais informações 
ligue para 07760 374914ligue para 07760 374914

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

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
Um velho debate 
ressurge e você terá de 
ser contundente na apresentação 
de suas ideias. Sua confiança e 
entusiasmo podem ser percebidos 

como arrogância. Ouça 
atentamente os outros.
Personalidade: Diana Ross
 
Touro 21/04 a 
21/05
As amizades são de 

suma importância em sua vida 
e você acumulou estresse de 
situações passadas. Você poderá 
iniciar um novo projeto assim que 
tiver as informações necessárias.
Personalidade: Travis Scott
 

Gêmeos 22/5 a 
21/6
Seus planos a longo ou 
médio prazo serão mais 
bem sucedidos do que os planos 
imediatos. Se você se mostrar 
como você é, obterá os melhores 
resultados. Apoie-se nas pessoas 
em quem você confia.
Personalidade: Chris Evans

Câncer 22/6 a 
22/7
Você poderá fazer 
novos contatos que serão úteis 
no futuro. Sua capacidade de 
negociação evitará um conflito 
potencial. Em breve você terá 
boas notícias. 
Personalidade: Jenny Rivera

Leão 23/7 a 
23/08
Você está em um 
momento positivo 
para mudanças em nível pessoal. 
Você poderá conhecer pessoas 
interessantes que o ajudarão nesta 
mudança. Você irradiará força e 
positividade. 
Personalidade: Jennifer Lopez
 
Virgem 24/8 a 
23/9
Você sente a 
necessidade de 
expressar sua felicidade. Seu 
ímpeto fará com que você queira 
terminar as coisas rapidamente. 
Seja paciente e tente fazê-lo da 
melhor maneira possível, sem 
apressar.
Personalidade: Claudia Schiffer
 
Libra 24/09 a 
22/10
Você defenderá 
seus interesses com 
diplomacia e, ao mesmo tempo, 
com firmeza. Abandonar 
esses pensamentos negativos e 
recorrentes. Os resultados que 
você espera virão em breve. 
Personalidade: Brigitte Bardot

Escorpião 23/01 a 
22/11

Fontes de informação confiáveis 
serão a chave para escolher o 
caminho certo. Um reencontro 
com alguém muito especial irá 
enchê-lo de alegria e otimismo.
Personalidade: Kate del Castillo
 
Sagitário 23/11 a 
21/12
Você poderia desfrutar 
mais das pequenas 
experiências da vida cotidiana. 
As coisas ao seu redor não 
mudam, tudo mudará quando 
sua atitude mudar, tenha isto em 
mente e aja.
Personalidade: Bruce Lee
 
Capricórnio 22/12 
a 20/01
Uma decisão 
importante 
desestabilizará 
temporariamente sua vida. Você 
destrói o velho para criar algo 
novo. Você se sentirá bem por 
estar rodeado de pessoas que o 
apoiam.
Personalidade: Carolina Herrera
 
Aquarius 21/01 a 
18/02
Ultimamente, você tem 
sido muito frenético. 
Você tem mais liberdade do 
que pensa para poder realizar 
atividades interessantes. A 
paciência será sua aliada.
Personalidade: Jennifer Aniston
 
Peixes 19/02 a 
20/03
Você está obtendo o 
equilíbrio emocional 
que precisa há muito tempo sem 
se dar conta. As coisas estão 
se movendo rapidamente e 
você precisará de apoio para o 
sucesso.
Personalidade: Bruce Willis

* 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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Quando começamos a 
nos aventurar pelos campos 
astrológicos, não é de se estranhar 
que a gente fique maravilhado 
com as possibilidades que ele nos 
apresenta. A astrologia é uma arte-
ciência bastante generosa e quanto 
mais procuramos, mais opções de 
análise, interpretação e estudo ela 
nos oferece.

São diversos tipos de 
abordagem, inúmeros aspectos, 
incontáveis componentes que 
podem ser incluídos em uma leitura. 
Temos muitas maneiras de adentrar 
um mapa astral e uma variedade 
imensa de pontos que podemos nos 
valer na hora de desvendar tudo 
aquilo que os símbolos representam.

Com toda esta complexidade 
e gama de opções, fiquei bastante 
surpresa com uma constatação! Eu 
já havia notado isso durante os meus 
atendimentos, mas foi depois de um 
curso que ministrei sobre carreira 
que isto ficou mais claro para mim.

O curso se chamava Realização 
Profissional e ao longo dos encontros 
fui conduzindo os alunos na leitura 
de seus próprios mapas. Cada um 
ia aprendendo na prática como 
interpretar os posicionamentos 
planetários e juntos fomos 
construindo as análises. Foi uma 
experiência muito bonita, pois 
permitiu que as pessoas fizessem 
suas próprias interpretações e já 
associassem o que o mapa revelava 
com aquilo que vivenciavam no dia 
a dia.

A cada insight era possível ver 
no rostinho deles a satisfação por 
estar se descobrindo através da 
“tradução” dos significados daquele 
círculo cheio de símbolos, riscos e 
cores!

Alguns alunos se emocionaram 
muito com aquilo que conquistaram 
durante as aulas e estavam 
nitidamente mais seguros e 
confiantes para fazerem escolhas 

e tomarem decisões importantes, 
principalmente em suas vidas 
profissionais. 

Na finalização do curso, tive 
a oportunidade de conversar com 
alguns deles individualmente para 
saber o que mais havia impactado 
em suas vidas. E para minha 
surpresa, a maioria disse que havia 
sido a descoberta da distribuição 
dos Elementos no mapa, ou 
seja, quanto cada um dos quatro 
Elementos (Fogo, Terra, Ar e Água) 
influenciava a personalidade e as 
escolhas que faziam.

Tomar as rédeas da própria 
vida passa por um processo de 
autoconhecimento profundo e o 
estudo dos Elementos nos dá uma 
perspectiva incrível do mapa como 
um todo e, consequentemente, de 
quem nós somos. 

E essa foi a constatação que 
me surpreendeu: o que mais fez 
diferença para os alunos foi saber 
pontos básicos do mapa, aliás um 
dos pontos mais fundamentais de 
toda a astrologia! Não que as outras 
partes não sejam relevantes, muito 
pelo contrário. Mas vi que os pontos 

mais elementares realmente formam 
a nossa base de sustentação.

Pensando nesse retorno que tive, 
resolvi escrever uma série dedicada 
aos Elementos e te ajudar a conhecer 
mais a fundo sobre o seu alicerce. 
Para sabermos a distribuição 
certinha dos elementos no mapa, 
é preciso fazer alguns cálculos e 
se levar em conta alguns conceitos 
astrológicos como regências e 
dispositores. Mas, para que você já 
possa colocar estes conceitos em 
prática, sugiro que olhe na relação 
abaixo qual o elemento do seu signo 
solar.

Pode ser que você não se 
identifique tanto assim como ele, 
isto porque nem sempre este é o 
elemento predominante no nosso 
mapa. Mesmo assim, saber sobre 
este Elemento já pode te trazer 
muitas respostas.

O Sol está no signo de Touro 
e logo pensei em começar (ainda 
que fora de ordem!) pelo elemento 
Terra. Mas aí, olhei para o céu e vi 
que no final do mês de maio Áries 
vai receber uma grande comitiva 
planetária (Marte, Júpiter, Vênus e 

por alguns dias a Lua) exigindo o 
seu primeiro lugar! Então, vamos 
começar pelo Elemento dele: Fogo!

Signos e Elementos 
Áries: Fogo – Touro: Terra – 

Gêmeos: Ar – Câncer: Água – Leão: 
Fogo - Virgem: Terra – Libra: Ar – 
Escorpião: Água – Sagitário: Fogo 
– Capricórnio: Terra – Aquário: Ar 
– Peixes: Água.

 
Atributos do Elemento 
Fogo

Energia; disposição; 
impetuosidade; entusiasmo; 
inspiração; vigor; atitude; 
iniciativa; força física; movimento; 
competitividade; inclinação para 
desafios e riscos; vontade de 
ir além dos limites e explorar; 
gosto pela aventura; autoestima 
elevada; conexão com algo maior 
e divino; intuição aguçada; carisma 
e brilho pessoal; vontade ir além 
dos horizontes e alcançar metas 
grandiosas.

Quando o Fogo está ativado no 
nosso mapa, temos a necessidade 
de estar em constante movimento, 
buscando atividades físicas, 

desafios, novidades. Ele traz muito 
entusiasmo, disposição e vitalidade! 
Quem tem bastante desse Elemento 
no mapa costuma ser muito ativo, 
vigoroso, animado, espontâneo, ter 
coragem e força para se posicionar, 
lutar pelo que quer e defender sua 
dignidade. Pode também deixar 
a pessoa muito agitada, com falta 
de concentração e um pouco 
autocentrada demais. Mas, como 
dizia minha professora, melhor 
cheio de si do que vazio de si! 
Então, se está em excesso, a saída 
é colocar toda essa energia em 
movimento - exercício físico, dança, 
projetos, dinamismo – e canalizar 
tanto entusiasmo em tarefas que 
exijam liderança e disposição. 
Quem sente que tem pouco Fogo, 
ou seja, sente que tem naturalmente 
falta de vigor, energia e vitalidade 
(e que não seja resultado de 
nenhum problema de saúde), pode 
compensar a falta trazendo o Fogo 
para a sua vida. Use velas, lareiras 
(sabemos que na Inglaterra o uso do 
fogo é bastante controlado, então 
substitua por um luz representando 
a chama), calor na forma de bolsas 
de água quente, saunas, hot yoga, 
objetos em forma de triângulo e 
também a cor vermelha.

Com estas dicas é possível já ir 
equilibrando o seu dia a dia. 

No nosso próximo 
encontro, falaremos mais 
sobre os outros Elementos. 
Até lá!

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

A astrologia 
é uma arte-

ciência bastante 
generosa e 

quanto mais 
procuramos, mais 
opções de análise, 

interpretação e 
estudo ela nos 

oferece.”

Astrologia

Acenda a chama do Fogo 
da Vida!

“Resolvi escrever uma série dedicada aos Elementos e te ajudar a conhecer mais a fundo sobre o seu alicerce.”

Unsplash

Por Cecília Mariano*
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Espiritualidade

Deus não muda
David pôde enfrentar o presente 

apavorante, porque lembrava de um 
passado assustador. Ele lembrou que, 
quando apascentava as ovelhas de 
seu pai, veio um leão e depois um 
urso com o propósito de levar uma 
das ovelhas, o que uma e outra vez 
aconteceu. No entanto, ele saiu ao 
encalço deles, os feriu e os matou, 
livrando assim a ovelha arrebatada (1 
Samuel 17:34-37). Você sabe por que 
tememos nossos gigantes? Porque 
esquecemos o que devemos lembrar 
e nos lembramos do que devemos 
esquecer. Nossa tendência é lembrar 
os nossos fracassos e esquecer nossas 
vitórias. Se você se lembrar do que 
Deus fez por você, você confiará no 
que Deus fará por você. Mas, se você 
esquecer o que Deus fez por você, 
você duvidará do que Deus fará por 
você. 

As batalhas da vida
Quando entramos em uma 

batalha, entramos como se tudo 
dependesse de nós e, assim, estamos 
lutando por nós mesmos. Davi 
tinha outra perspectiva: ele não 
estava lutando por Deus, como 
para defende-Lo; era Deus que 
estava lutando por Davi. Da mesma 
forma, ele não iria matar Golias 
por Deus; era Deus que iria matar 
Golias por meio de Davi. Quando 
você enfrentar uma batalha, Deus 
estará com você. No entanto, você 
não deve se concentrar na oposição 
ou no tamanho do gigante, mas 
em Deus que concede a vitória aos 
seus filhos. A única coisa que Davi 
observa sobre Golias é que ele é 
um “filisteu incircunciso”. Desse 
modo, ele não fala mais sobre o 
gigante, mas sobre quem 
ele conhece: o seu 
Deus. Aliás, nesse 
confronto, Davi 
fala nove vezes a 
respeito do Altíssimo 
se referindo a Ele 
como Deus e Senhor.  
Ele estava concentrado no 
Deus vivo, não no gigante. 
Enquanto ele se refere nove vezes 
a Deus, apenas uma vez ele faz 
referência a Golias chamando-o de 
filisteu incircunciso. Note a relação: 
9 por 1. 

O propósito de Deus
Quando você lê a história do 

confronto entre Davi e o gigante 
Golias, você se dá por satisfeito ou 
acha que perdeu alguma coisa? Você 
consegue entender que o enredo não 
é tão importante quanto o objetivo?  
Quando você percebe a razão pela 
qual Davi estava disposto a arriscar 
a sua vida, então, a história cobra 
o verdadeiro sentido. O propósito 
da batalha não era provar que Davi 
poderia matar um gigante, nem 
provar que podemos matar os nossos. 
O objetivo foi mostrar que Deus 
sempre deseja salvar. Esta não á 
apenas uma história sobre um jovem 
pastor de ovelhas. Esta é uma história 
que aponta para o Salvador. Sim, 
uma história que tem muito a ver 

com Jesus. Observemos alguns 
paralelos: o gigante saiu para 

insultar e afrontar Israel 
por quarenta 

dias; Jesus jejuou por quarenta dias 
no deserto antes de enfrentar o diabo. 
Davi se ajoelhou em um riacho e 
pegou suas pedras; Jesus ajoelhou-se 
em um jardim e tomou a sua cruz. 
Davi enfrentou um gigante chamado 
Golias; Jesus enfrentou os gigantes 
do pecado e da morte. Mas, embora 
Davi tenha vivido, Jesus morreu. 
Conquanto David tenha morrido 
mais tarde, Jesus ressuscitou dos 
mortos para nunca mais morrer. Esses 
gigantes são como lembretes de Deus 
para nós, isto é, se cuidarmos da 
nossa fé, Ele cuidará da luta. Se nos 
preocuparmos com a Sua glória, Ele 
Se ocupará da nossa vitória. Você 
pode reconhecer um gigante se você 
ouvir coisas, tais como: - Você não 
é digno de ser perdoado- Você não 
consegue manter esse casamento – 
Você não consegue realizar nada de 
bom – Você não nunca irá superar os 
seus maus hábitos. E a lista não para 
aí. 

Conclusão
Finalizando, informo que esses 

são os tipos de gigantes que gritam 
aos ouvidos de muitos; todavia, há 
outros. A boa notícia, no entanto, é 
que Jesus já os derrotou. Jesus disse 
sim à cruz para podermos dizer sim a 
Ele. Isto nos libera para dizermos sim 

a tudo o que Deus tem para nós. O 
cristão precisa lembrar todos os dias 
que, ao ir para a batalha, ele tem o 
poder de Deus por trás, a presença de 
Deus ao lado e o propósito de Deus à 
sua frente. Por fim, para sua reflexão, 
deixo uma pergunta para você: a 
batalha que você está enfrentando no 
momento é sua ou de Deus?

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

Como enfrentar os 
desafios - Parte final

Por Pastor Natanael*

Vida além da vida

Unsplash

Quando 
entramos 

em uma batalha, 
entramos como se 
tudo dependesse 
de nós e, assim, 
estamos lutando 
por nós mesmos. 
Davi tinha outra 

perspectiva: ele não 
estava lutando por 
Deus, como para 
defende-Lo; era 
Deus que estava 

lutando por Davi.”

A batalha que você está enfrentando 
no momento é sua ou de Deus?
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O Comitê de Apelação da FIFA 
tomou decisões sobre os recursos 
apresentados pela Associação 
Brasileira de Futebol (CBF) e pela 
Associação de Futebol Argentino 
(AFA) contra as decisões emitidas 
pelo Comitê Disciplinar da FIFA 
sobre o jogo Brasil vs. Argentina, 
interrompido nas eliminatórias da 
Copa do Mundo da FIFA 2022™ em 
5 de setembro de 2021.

A Fifa decidiu que o jogo 
ocorrerá no dia 22 de setembro. 
Depois de analisar as alegações 
de ambas as partes e considerando 
todas as circunstâncias do caso, 
o Comitê de Apelação confirmou 
que o jogo seria repetido e também 
manteve a multa de CHF 50.000 que 
foi imposta a ambas as associações 
como resultado do abandono.

Com relação às deficiências 

das partes em termos de suas 
responsabilidades e/ou obrigações 
em relação à partida, o Comitê de 
Apelação decidiu:

1. Reduzir para o montante 
de CHF 250.000 a multa imposta 
à CBF com relação a infrações 
relacionadas à ordem e segurança;0

2. Reduzir para o montante de 
CHF 100.000 a multa imposta à AFA 
com relação ao não cumprimento 
de suas obrigações em relação à 
preparação e participação na partida.

As decisões aprovadas pelo 
Comitê de Apelação foram 
notificadas hoje às partes envolvidas.

O jogo, disputado originalmente 
em 5 de setembro do ano passado, foi 
interrompido aos 5 minutos quando 
agentes da Anvisa invadiram o 
gramado do estádio do Corinthians, 
em Itaquera, São Paulo, para deter 
jogadores argentinos que haviam 
violado regras sanitárias do Brasil.

* Com FIFA.

Esporte / Desporto

Kaká ganhou a 
Copa do Mundo da 

FIFA aos 20 anos de 
idade.

Ele acredita que 
Antony, Raphinha 
e Vinicius Junior 

podem ajudar 
Neymar.

Partida 
entre Brasil 
e Argentina 
remarcada 
para 22/09

Da Redação*

Lucas Figueiredo/CBF

O jogo, disputado 05/09, foi interrompido aos 5 minutos por agentes da Anvisa para deter 
jogadores argentinos que teriam violado regras sanitárias da pandemia

Kaká não precisou esperar 
muito tempo em sua carreira para 
alcançar o que todo jogador de 
futebol sonha. Ícone do São Paulo 
e do Milan, ele tinha apenas 20 
anos quando fez parte da seleção 
brasileira que venceu a Copa do 
Mundo da FIFA Coreia/Japan™ 
2002.

Agora com 40 anos, Kaká falou 
à FIFA no sorteio final do Qatar 
2022™ em 1º de abril, e discutiu 
o desafio enfrentado por Kylian 
Mbappe: manter sua motivação 
após ganhar a Copa do Mundo tão 
jovem.

Kaká também acredita que 
Antony, Raphinha e Vinicius Junior 
podem ajudar Neymar em sua 
missão de conquistar o sexto título 
mundial do Brasil. Encantado em 

ver Tite permanecer como técnico, 
o ex-craque da Seleção prometeu 
estar lá para torcer por eles.

Kaká apareceu em mais duas 
finais mundiais após a Coreia/
Japão 2022: Alemanha 2006 e 
África do Sul 2010. Apesar de 
sentir que ainda estava jogando 
bem o suficiente para chegar ao 
Brasil 2014, ele perdeu um lugar 
no plantel e a chance de encerrar 
sua carreira internacional em 
grande estilo. 

Enquanto Cristiano Ronaldo se 

prepara para sua quinta Copa do 
Mundo, o brasileiro disse que só 
pode imaginar como isso se sente 
e expressou seu desejo de que o 
astro português pudesse jogar pelo 
menos mais três finais mundiais.

Antes de assinar o contrato, 
Kaká revelou o legado que espera 
ver para o futebol na região do 
Golfo depois do Qatar 2022.

Kaká espera um legado para 
o futebol no Golfo depois de 

Qatar 2022
Por FIFA

Divulgação

Javier Mascherano não tem 
certeza se ele estará no Qatar em 
novembro e dezembro deste ano. 
O próximo FIFA World Cup™ 
pode muito bem ser o primeiro 
torneio do gênero que ele assiste 
na televisão desde a França 1998.

O versátil jogador foi um 
componente chave das seleções 
argentinas nas últimas quatro 
Copas do Mundo e, com 20 
partidas sob seu comando, ele 
apareceu na ilustre competição 
com mais frequência do que 
qualquer outro argentino, exceto 
Diego Maradona. 

Indelevelmente ligado à seleção 
de seu país, Mascherano esteve 
presente até mesmo na Coreia/
Japão 2002, tendo feito parte de 
um grupo de jovens jogadores que 
foi convidado pelo antigo técnico 
Marcelo Bielsa para oferecer 
oposição a seus comandados - que 
não conseguiram passar da fase de 

grupos - em treinamento.
Agora o treinador sub-20 

argentino, nativo do San Lorenzo, 
provavelmente terá muito em seu 
prato já em novembro, enquanto 
tenta preparar sua equipe para 
o Campeonato Sul-Americano 
Sub-20 2023, programado para 
acontecer na Colômbia em janeiro. 

A competição, que serve como 
torneio classificatório para a 
Copa do Mundo Sub-20 da FIFA 
Indonésia 2023™, o verá entrar na 
consciência pública na Argentina 
como treinador pela primeira vez, 
e lhe permitirá mostrar a filosofia 
futebolística que ele planeja 
desenvolver durante sua nova 
carreira. 

Mascherano foi uma das lendas 
da FIFA que participou do sorteio 
final do Qatar 2022™ em Doha no 
dia 1º de abril. Não há dúvida de 
que, tendo jogado ao lado de Lionel 
Messi nas últimas quatro Copas do 
Mundo e tendo sido um modelo 
para vários astros argentinos 

atuais como Giovanni Lo Celso, 
Nicolas Otamendi, Marcos Acuna 
e Nicolas Tagliafico, suas palavras 
carregam um peso significativo.

E ele decidiu compartilhar essas 
palavras com a FIFA, expressando 
sua admiração pela equipe de 
Lionel Scaloni, declarando que 
a experiência fez de Messi um 
melhor jogador e que os meses que 
antecedem uma Copa do Mundo 
são cruciais para os envolvidos. 
Sem surpresas, a conversa também 
tocou suas lembranças carinhosas 
de Maradona.

Agora treinador da equipe sub-
20, Mascherano é uma das lendas 

dos mundiais 
Por FIFA

Divulgação




