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Brasil Portugal Angola Moçambique São Tomé 
e Príncipe

Guiné
Equatorial

MacauCabo VerdeGuiné-BissauTimor-Leste

UTILIDADES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Previsão do tempo, Londres

A Carta Magna - carta das liberdades inglesas que 
ocupa um lugar único na imaginação popular como 
símbolo e grito de batalha contra a opressão - foi 
selada no dia 15 de junho de 1215, sob ameaça de 
guerra civil, pelo Rei John.

Foram quatro dias de festa pelos 70 anos de coroação da rainha. A foto é do primeiro 
evento, Trooping the Colour, quando mais de 1.400 soldados, 200 cavalos e 400 
músicos desfilaram. A exibição terminou com uma passagem aérea da RAF (Royal Air 
Force), observada por membros da família real da varanda do Palácio de Buckingham.

Reino Unido na 
história

Imagem em destaque
Platinum Jubilee da rainha 
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Você sabe costurar? Se sim, 
o pessoal da Fraternidade sem 
Fronteiras, núcleo UK, tem um 
convite para você: participar do 
mutirão para confecção de roupas 
para as crianças moçambicanas, 
que serão distribuídas na caravana 
humanitária que parte de Londres 
em setembro.

“Pretendemos levar muita roupa 
a nossas crianças em Moçambique e 
você pode ajudar”, explica o convite.  
“Se sabe costurar ou conhece 
alguém que o faça, podemos enviar-
lhe tecidos para que, em suas horas 
vagas, possa contribuir para os 
nossos projetos confeccionando 
roupas simples para crianças.”

Todas as roupas feitas serão 
levadas pelos caravaneiros em 
setembro e distribuídas nos centros 
de acolhimento da organização, em 
Moçambique.

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, será de £ 710.

Informações detalhadas sobre 
a caravana podem ser encontradas 
neste endereço de internet https://
shre.ink/UW4.

Comunidade

As aulas de inglês do 
professor Lino Diogo regressaram 
presencialmente na South Lambeth 
Tate Library. As lições acontecem 
todos os sábados às 2h30 pm no 
número 180 South Lambeth Road, 
SW8, em Londres. Há opção do 
encontro virtual pelo Zoom, que 
também ocorre aos sábados, mas às 
10h30 am.

Não é preciso pagar nada para 
participar e todas as nacionalidades 
são bem-vindas. Para assistir às 
aulas, independentemente do nível 

de inglês, entre em contato com 
southlambethlibrary@lambeth,gov.
uk.

Conversação em inglês
Outra opção para quem quer 

aperfeiçoar o inglês é o Conversation 
Café, que acontece na biblioteca de 
Camberwell - um evento gratuito 
para ajudar a comunidade falante 
de português e espanhol a praticar 
o idioma.

É uma conversa de 90 minutos 
durante a qual 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.

Aulas de inglês gratuitas na South 
Lambeth Tate Library

Da Redação

Sabe costurar? Aqui 
um convite solidário

Da Redação

Facebook/ South Lambeth Tate Library

As lições acontecem todos os sábados às 2h30 pm

Unsplash

Procura-se costureiras que queiram participar do mutirão para confecção de roupas para as crianças moçambicanas
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Já estamos em junho! Como 
se diz, os dias passam devagar, 
mas os anos voam! Com a 
proximidade das férias de verão, 
muitos programam visitar a 
família no Brasil. 

Quem tem filho sabe que, na 
hora de viajar, planejamento é 
fundamental. Quando se trata de 
documentos, não se pode deixar 
para a última hora. Essa regra vale 
para as crianças e também para os 
adultos! Para evitar transtornos, 
o Consulado-Geral abordará 
na coluna deste mês um dos 
documentos brasileiros que mais 
causam dúvidas – a autorização 
de viagem de menor.

É possível solicitar no 
Consulado dois tipos de 
autorização: a avulsa, válida para 
apenas uma viagem de saída 
do Brasil; e aquela inscrita no 
passaporte do menor, que dispensa 
a necessidade de solicitar uma 
autorização a cada viagem. Antes 
de detalhar os documentos e suas 
formas de solicitação, é preciso 
deixar claros alguns pontos 
importantes:

- A autorização de viagem 
de menor é obrigatória para 
menores, residentes no Brasil ou 
no exterior, quando viajarem para 
fora do Brasil, na companhia de 
apenas um dos genitores ou na 
companhia de terceiros;

- Em caso de viagem de 

menor na companhia de terceiro, 
nenhuma criança ou adolescente 
brasileiro poderá sair do Brasil em 
companhia de terceiro estrangeiro, 
sem prévia e expressa autorização 
judicial;

- O documento não é 
necessário para entrar no Brasil 
e, em geral, não é válido para 
apresentação em outros países;

- A autorização de viagem só 
é exigida no momento da saída do 

menor do território nacional;
- A autorização é obrigatória 

mesmo que o menor brasileiro 
tenha outra nacionalidade e 
esteja viajando com passaporte 
estrangeiro;

- A autorização poderá ser 
exigida no caso de filhos de 
brasileiros nascidos no exterior 
mesmo que ainda não tenham 
sido registrados e não possuam 
certidão de nascimento brasileira.

Com essas orientações em 
mente, é necessário decidir incluir 
ou não a autorização no passaporte 
do menor, o que só pode ser feito 
no momento da renovação do 
documento de viagem.

Caso optem por essa opção, 
os genitores devem preencher 
campo específico no formulário 
de autorização de passaporte, 
indicando as situações em que o 
menor está autorizado a sair do 
Brasil:

- Desacompanhado, na 
companhia de apenas um 
dos pais ou na companhia de 
terceiros. Depois, basta seguir 
os procedimentos indicados no 
site do Consulado no momento 
da solicitação do passaporte. É 
importante decidir também o 
prazo de validade da autorização, 
podendo ter como validade 
máxima a mesma validade 
do passaporte. Nesse caso, a 
autorização somente poderá ser 
cancelada mediante a solicitação 
de um novo documento de viagem 
em nome do menor.

Se optarem por fazer a 
autorização avulsa, para utilização 
a cada viagem em que o documento 
se fizer necessário, a solicitação 
pode ser feita presencialmente, 
no Consulado; pelo correio; ou 
por apostilamento em órgão 
britânico – uma opção para quem 
não mora em Londres ou não pode 
comparecer ao Consulado. Todas 
as instruções estão disponíveis em 
nosso site oficial.

Para solicitar a autorização 
de viagem de menor, acesse a 
página http://cglondres.itamaraty.
gov.br e agende seu serviço no 
e-consular. E boa viagem!

DIRETO DO BRASIL PARA LONDRES

Autorização de viagem de menor
Por Consulado-Geral do 
Brasil em Londres

Comunidade

Há 2 tipos de 
autorização: a 

avulsa e a inscrita 
no passaporte.

A avulsa é válida 
para apenas uma 

viagem de saída do 
Brasil.

A inscrita no 
passaporte do 

menor dispensa 
a necessidade de 

autorização a cada 
viagem e deve ser 
feita na renovação 

do passaporte.

Unsplash

A autorização de viagem só é exigida no momento da saída do menor do território 
nacional
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O angolano Pedro Luis Nguvulo 
acaba de lançar em Londres “Isla de la 
Juventud - Memórias de um bolseiro 
em Cuba”. O livro, publicado pela 
Editora Gato Bravo, de Lisboa, 
relata a experiência de seis anos de 
vivência em Cuba, como bolseiro, 
entre o período 1984 a 1990. Pedro 
chegou na Ilha da Juventude com 
apenas 16 anos. 

O autor relata a vida na 
ESBEC, sigla em espanhol para 
Escuelas Secundárias Básicas en el 
Campo, onde alunos estrangeiros 
combinavam trabalho e estudo. 

O livro está à venda no site www.
wook.pt por €14.40. A seguir, o 
autor conta maus sobre o conteúdo.

Notícias em Português - Os 
estudantes angolanos recebiam 
uma bolsa do governo cubano?

Pedro Nguvulo - A bolsa de 
estudo, tanto quanto eu saiba, era 
uma oferta do governo angolano, 
após a independência do país em 
1975, para colmatar a carência 
de quadros no país. Somente em 
Cuba é que os angolanos podiam 

frequentar o ensino secundário, pré-
universitário e por aí adiante. Assim 
como outros jovens e até mesmo 
adolescentes de outros países como 
Moçambique, Cabo-Verde, Guiné 
Bissau, Etiópia, Gana e Nicarágua 
(estou a citar alguns em um universo 
de mais de 40 nacionalidades). 

Obviamente, a bolsa de estudo 
era um convénio entre o governo 
angolano e cubano. No meu livro tem 
uma referência sobre a oferta que o 
então líder cubano Fidel Castro tinha 
feito ao primeiro presidente angolano, 
Dr. António Agostino Neto, para os 
angolanos estudarem em Cuba.

Como foi o surgimento das 
ESBEC na Ilha da Juventude?

Foi durante a visíta do Segundo 
Secretário do Comité Central do 
Partido e Minístro da Defesa de 
Cuba Raúl Castro à então República 
Popular de Angola em junho de 1977. 
Durante esta visíta, Raul Castro 
transmitiu a mensagem de Fidel 
Castro ao então presidente de Angola 
Dr. António Agostinho Neto, sobre 
a oferta de quatro escolas em Cuba, 
com capacidade para 600 estudantes 
cada e onde poderiam frequentar 
o ensino primário, secundário e 
a possibilidade de continuarem o 
ensino técnico e profissional.

Apercebendo–se desta oferta de 
Cuba à Angola, o então presidente 
de Moçambique Samora Machel 
solicitou a possibilidade de enviar 
também os estudantes moçambicanos 
para Cuba, na qualidade de bolseiros. 
A partir daí, foi tomada a decisão de 
mudar o nome da Ilha de Pinos para 
Ilha da Juventude. 

Os primeiros estudantes angolanos 
chegaram à Ilha da Juventude no dia 

17 de dezembro de 1977. Existiam 
cerca de 40 escolas deste tipo, 
construídas especificamente para 
os estudantes de países do terceiro 
mundo, especialmente de África e 
América Latina.

As ESBEC foram constituídas 
a partir de um conceito de Marti 
que dizia que uma criança deve... 
“manusear o caderno de manhã e a 
enxada à tarde”, destacando o valor 
do trabalho na formação do ser 
humano. 

Os jovens angolanos 
conseguiam interação com os 
cubanos?

Mais do que mera interação. 
Quando se terminava o ensino 
secundário e pré-universitário, 
os estudantes angolanos 
frequentavam os mesmos institutos 
e universidades com os alunos 
cubanos e de outras nacionalidades. 
E, independentemente disto, os 
relacionamentos amorosos entre 

angolanos e cubanas e até com 
nicaraguenses eram na verdade a 
regra geral. Destes relacionamentos 
nasceram muitos bebés e muitas 
cubanas ficaram em Cuba com 
os filhos, cujos pais nunca mais 
regressaram. No meu livro, existe 
uma história de amor entre Jack 
(angolano) e Odalys uma jovem 
cubana, simbolizando obviamente 
estes relacionamentos.

Como o aspecto político 
de Cuba dos anos 1980 e 1990 
influenciou sua vida naquele país?

Até hoje carrego comigo aquela 
experiência da vida estudantil em 
Cuba. O maior legado para mim, 
e para muitos dos “Caimaneros”, 
como vulgarmente são chamados os 
que estudaram em Cuba, é o espírito 
de camaradagem, a disciplina social 
e o fortalecimento como homens 
e mulheres aptos para os desafios 
da vida. Por causa do embargo 
económico dos EUA contra Cuba, 
os cubanos desenvolveram aquela 
característica de “nunca” se render 
ou se desmoronar perante quaisquer 
obstáculos da vida. E estes factores 
sócio-políticos dos anos 1980 e 1990 
influenciaram irremediavelmente. 
Em cada momento difícil, sempre 
me socorro daquele legado de Cuba: 
“Hay que seguir adelante; nascimos 
para vencer y no para ser vencidos”.

Os bolseiros que regressavam 
de Cuba para os seus países de 
origem eram bastante críticos em 
relação à realidade sociopolítica dos 
seus países. No meu caso, a minha 
visão sociopolítica, económica 
e até factores como a tolerância 
à diversidade racial são frutos 
desta mesma experiência de ter 
vivido e estudado em Cuba. Não te 
esqueças que Cuba é uma sociedade 
multirracial e com índices de racismo 
muito baixos em relação a muitos 
outros países latino-americanos. 
Obviamente, não somente de pão 
vive o homem, por isso mesmo é 
que apesar de muitas conquistas na 
área da saúde e educação, sempre 
achei que havia limites e é preciso 
reformas, sobretudo no âmbito 
económico e liberdades humanas.

Como foi a experiência de ser 
jovem em um estado socialista?

Ao contrário do que muita 
gente pensava, os alunos não foram 
doutrinados com dogmas partidários 
e lavagem cerebral. O ensino em 

Cuba era integral. Ser jovem e 
quase adolescente em Cuba em 
meados dos anos 1980s foi uma 
experiência muito bonita e cheia 
de romanticismo. Imagina viver na 
Cuba socialista de Fidel Castro; no 
auge do internacionalismo cubano 
pelo mundo. Os relacionamentos 
com os jovens de outros 
países e diferentes culturas; os 
relacionamentos amorosos com as 
belas meninas cubanas. As férias 
pelas distintas regiões de Cuba, as 
praias, campismo, o encontro com 
os turistas ocidentais nos hotéis de 
Havana; os carnavais em Cuba, 
assim como o festival de la toronja 
na Ilha da Juventude.

Claro que nem tudo foi um mar 
de rosas. Havia carências, sobretudo 
de bens materiais, a dieta alimentar 
era deficiente nas escolas. E em 
tudo que era pizzaria, restaurante, 
cafeteria ou parada de ônibus havia 
sempre filas. 

Voltaria a morar em Cuba?
Já voltei para Cuba de férias 

em 2003, e encontrei uma Cuba 
totalmente diferente daquela que eu 
tinha vivido. É uma ilha bonita, com 
belas mulheres e os cubanos estão 
entre os povos mais simpáticos do 
mundo. Mas sempre achei que não 
poderia morar 
de forma 
pe rmanen t e 
em Cuba. 
S e m p r e 
c o n s i d e r e i 
Cuba como 
meu segundo 
país e Londres, 
m i n h a 
residência.

Comunidade

Juventude em Cuba dos anos 1980 
é tema do livro de Pedro Nguvulo

Da Redação

“Ser jovem e quase adolescente em Cuba em meados dos anos 1980s foi uma experiência 
muito bonita e cheia de romanticismo”, diz Pedro

Divulgação

Em cada 
momento difícil, 

sempre me socorro 
daquele legado 

de Cuba: ‘Hay que 
seguir adelante; 
nascimos para 

vencer y no para ser 
vencidos’”.

Cuba é uma 
sociedade 
multirracial 

e com índices de 
racismo muito 

baixos em relação 
a muitos outros 
países latino-
americanos”.

Apesar de 
muitas conquistas 
na área da saúde e 
educação, sempre 
achei que é preciso 
reformas, sobretudo 

no âmbito económico 
e liberdades 
humanas”.
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Comunidade
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É uma brasileira londrina a 
nova diva da música pop britânica. 
Bellsavvy, nascida em São Paulo, 
lançou seu primeiro hit “Queen of 
my mind” em 2020 e já foi de cara 
aclamada pela imprensa inglesa, 
apresentada na BBC Radio 1, BBC 
Introducing, Zest FM, e RTL.

“Costumo dizer que não foi eu 
que escolhi Londres, mas foi Londres 
que me escolheu”, conta a cantora, 
de longa data uma apaixonada pelo 
idioma inglês e por histórias da 
realeza. “Eu tinha 11 anos quando 
comecei a carreira de modelo e, 
desde aquela época, decidi que 
queria morar em Londres.”

Como modelo, Bellsavvy morou 
em vários países. “Argentina, 
Espanha, França, Itália e Alemanha, 
onde comecei a fazer a minha 
transição de carreira”, diz. Muito 
antes disso, com apenas 17 anos, ela 
ganhou um concurso de talentos da 
escola cantando com os amigos. Foi 
um sinal de que o talento estava ali, 
herdado de família. 

A mãe de Bellsavvy era cantora 
no Brasil dos anos 1980. Assinava 
seus álbuns com apenas o primeiro 
nome Kelly e chegou a gravar discos 
de MPB com selos grandes como 
Continental. O exemplo de amor e 
dedicação à música, ela viu em casa.

“Mas naquela época eu achava 
brega cantar. Estava decidida que 
queria ser modelo.” E foi. Teve uma 

carreira de sucesso por mais de dez 
anos até que uma mudança natural 
no seu corpo resultou em muitos 
fechamentos de portas na indústria 
da moda. Sua experiência pessoal 
com body-shaming, aliás, foi a 
inspiração na composição de “Queen 
of my mind”.

Residente em Londres há três 
anos, Bellsavvy teve o primeiro 
contato com a comunidade brasileira 
no Reino Unido quando se apresentou 
no Palácio Real de Kensington. “Sou 
a primeira brasileira a se apresentar 
em Kensington e essa foi uma 
experiência emocionante.” Sua mais 
recente apresentação foi no destile 
de modas promovido pelo Connected 
Women Club (leia mais na página 10).

Na lista de produtores com quem 
ela já trabalhou estão nomes como 
Sky Adams (Doja Cat) e David Lei 
Brandt (Lady Gaga).

Uma pandemia no meio da 
turnê

O plano da cantora brasileira que 
se identifica como uma artista de pop 
foram prejudicados com a pandemia 
de covid, que encerrou o país em 

casa bem quando ela pretendia rodar 
os Estados Unidos para lançar suas 
músicas. “Agora estamos retomando 
os planos que ficaram em suspensa”, 
diz ao comentar que até o final deste 
ano deve ir aos EUA.

Já para o Brasil, os planos estão 
mais definidos. “Vou lançar duas 
músicas em julho.” Uma delas é 
“Ring, ring”, disponível a partir de 
07/07, e que tem em seu estilo sonoro 
muito em comum com os ritmos 
brasileiros. 

Estreia brasileira
Bellsavvy iniciou sua carreira 

na MTV Brasil cantando no show 
“Studio Acesso Girls MTV”. 
Foi ali que ela se apresentou ao 
vivo para mais de 1,8 milhões de 
telespectadores.

Depois da MTV, ela participou 
de inúmeros shows, filmes, musicais 
e numerosos projetos culturais em 
toda a Europa.

Fusão entre uma estrela pop em 
ascensão e uma diva latina feroz, 
a cantora baseada no Reino Unido 
estreou seu primeiro single este ano 
sendo tocada várias vezes em grandes 
rádios como a BBC Introducing e 
a RTL. Com uma sólida identidade 
artística e forte mensagem de 
autopoder, ela lançou recentemente 
seu novo single “In My Zone”, 
que mistura suas raízes latinas com 
pop cativante, criando um hino pop 
altamente viciante. 

Recentemente, ela foi nomeada 
‘Best Brazilian Artist in the UK 2021 

e 2022” e ficou em quarto lugar no 
“Top 10 Best Latin Artists in the UK” 
pelo Buzzfeed e Latin Buzzfeed, 
depois de ter sido introduzida pela 
Billboard & Billboard pride com sua 
música “In My Zone”, produzida 
pela Sky Adams.

Bellsavvy é cantora, compositora 
e intérprete e tem chamado a atenção 
da mídia especializada pela sólida 
identidade musical e pelo talento 
em combinar as raízes latinas com 
influências europeias.

Destacada em grandes festivais 
latinos no Reino Unido e na União 
Europeia, ela levanta a bandeira do 
auto empoderamento desde a estreia 
do seu primeiro single “Queen Of 
My Mind”.

A Bellsavvy tem sido destaque 
na imprensa internacional como “A 
primeira artista brasileira na história 
a se apresentar em um Palácio 
Real, o Palácio Kensington” após a 
impressionante apresentação no Best 
Of Brazil Awards, em novembro de 
2021.

Comunidade

Bellsavvy – nasce 
uma diva pop 
brasileira londrina

Da Redação
Bellsavvy foi a 
primeira artista 
brasileira a se 
apresentar no 

Palácio Kensington, 
durante um evento 
brasileiro em 2021.

Seu primeiro hit 
“Queen of my mind” 

de 2020 já foi de 
cara aclamado pela 
imprensa inglesa, 
apresentado na 

BBC Radio 1, BBC 
Introducing, Zest 

FM, e RTL.

Divulgação

“Costumo dizer que não foi eu que escolhi Londres, mas foi Londres que me escolheu”, 
conta a cantora
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Comunidade

Por Rodrigo Correa

Fernanda Silveira e a dupla Lilian & Nell
A jornalista Laura Arruda e seu marido Alexandre celebrando o 
cantor João Fellipe Rodrigo Correa e o fenômeno sertanejo em Londres, Lipe Colácio

Destaques 
sociais do Tio Rô

FESTA DERRAMADO E REINAUGURAÇÃO DO DOM LUCAS EVENTS UK

Pessoas (eventos e lugares) que acontecem na comunidade brasileira

O evento de reinauguração do espaço de shows 
Dom Lucas Events UK, que fica na Park Ave 
(NW10 7XH), foi a estreia da Festa Derramado, 
produzida pela Paradise Events. Foi no dia 22 de 
maio.

Rodrigo Correa e os dançarinos do grupo “Os malvadão de London”

A sócia proprietária do restaurante Pois é, Andrea Souza e seu marido André Souza

Laura Arruda com a produtora e idealizadora da festa “Derramado”, Dayana Salles

A cantora Maiza Lima e seu assessor Rogério
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Comunidade

A passagem de Martinho da Vila por Londres teve a produção 
da Backstage, cobertura e mídias do Centro Cultural Brasileiro em 
Londres (CCBL), rádio Mais Brazil UK e Samba de Bamba UK.

SHOW DE MARTINHO DA VILA

Martinho da Vila e Rodrigo CorreaJoelma Lisboa, Rikardo Perolas e Allison Familia

Aleh Ferreira e banda, que fizeram o show de aberturaCarol Santanna e Nadia Pimentel
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No domingo (22/05), um grupo 
majoritariamente formado por 
mulheres falantes de português 
atravessou uma passarela londrina 
em nome da sustentabilidade, 
diversidade e inclusão. O evento 
de moda foi organizado pelo 
Connected Women Club (CWC) 
em parceria com a marca Fancy 
para promover a moda sustentável, 
incentivando o reuso. De quebra, 
abriu espaço para o empoderamento 

feminino. “Teve muita coisa 
interessante e eu fiquei muito feliz 
com o resultado”, diz Vanderli 
Bello, fundadora do CWC. “Parece 
que todo mundo gostou. Desse 
jeito, vou ter que fazer outro ano 
que vem.”

Na passarela, modelos 
profissionais desfilaram ao lado de 
ex-modelos ou pessoas com zero 
experiência no mundo da moda. A 
abertura do desfile coube à modelo 
e empresária Rhafaella Morandi, da 
grife Fancy. Israel Cassol desfilou 
e gravou um episódio do programa 

exibido no Brasil pelo SBT. A 
influencer Suellen Carey também 
desfilou.

A sambista Amanda Siqueira 
inundou a tarde de simpatia e 
samba no pé. Ainda teve set da DJ 
brasileira Mirelly Santos e show da 
cantora Bellsavvy (leia mais sobre 
ela na página 07). Tudo isso no 
sofisticado restaurante Banyan on 
the Thames, localizado na beira do 
rio, em Battersea. 

A seguir, alguns depoimentos 
de mulheres que participaram do 
desfile.

Comunidade

Moda com sustentabilidade, 
diversidade e inclusão

Da Redação

“O evento fashion show proporcionado pelo 
CWC foi simplesmente impactante para mim, 
uma experiência para levar na memória para vida 
inteira. Foi um dia de superação para muitas de 
nós, superar nossos limites e trazer à tona a mulher 
incrível que existe no interior de cada uma. Sou 
muito grata e feliz por ter tido a oportunidade e 
por ter me permitido no meio de tantas mulheres 
maravilhosas viver esse momento incrível.
Yanny Gomes, beautician (esteticista) em Londres.

“Toda a minha  gratidão  por ter feito parte de 
este excelente evento , que certamente não vou 
esquecer tão cedo. Foi um dia maravilhoso. 
Tantas mulheres como eu se sentiram hoje 
verdadeiras musas. Muito Obrigada Women 
Club.”
Maria Menut, da Kensington Olympia Dental 
Clinic. Ela desfilou com roupas da marca da 
filha, a designer Sofia Menut.

“O evento do CWC com o 
desfile foi marcante para mim 
e também para minha marca 
Pedras Elegantes. O network 
foi muito forte. E o que mais 
me marcou foi como o evento 
foi organizado e o impacto 
que fez em cada mulher que 
desfilou. Foi incrível como 
a querida Vanderli geriu 
cada detalhe interagindo e 
usando a habilidade de cada 
conectada. A oportunidade 
e o impacto que causou em 
cada mulher por ter sido 
modelo passarela por um dia. 
Cada uma foi produzida com 
vestimentas realçando sua 
beleza e respeitando o estilo 
e o shape de corpo de cada 
mulher.”
Marlene Furtunato, CEO e 
designer de Pedras Elegantes

“Eu tive privilegio de participar do primeiro evento de networking de 
qualidade com fashion show, promovendo sustentabilidade, diversidade e 
inclusão. Posso falar com propriedade que esse foi o evento brasileiro mais 
impactante aqui em Londres, pois moro aqui há quase 23 anos e já tive 
experiência em muitos eventos. Além do Connect Women Club abraçar 
a todos nesse evento, sem fazer distinção de raça, gênero, cor, idade, 
formato ou tamanho - abriu espaço para que eu resgatasse meu lado de 
apresentadora e estar apresentando evento do início ao fim totalmente em 
inglês. Esse evento definitivamente empoderou não só a mim, mas cada 
pessoa que participou e esteve presente.”
Elizete Reis-Bennett é nutricionista do Chelsea FC e foi apresentadora do 
evento. Quando morava no Brasil, ela trabalhou com locução de rádio e de 
rodeio. 

Na passarela, modelos profissionais desfilaram ao lado de ex-modelos ou pessoas com zero 
experiência no mundo da moda

@rodrigoGaidarji @hopeconnectingafency @janaelias_photography

O apresentador do SBT Israel Cassol e a influencer Suellen Carey 
também desfilaram
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Como você analisa a sua 
comunicação?

É inegável que a capacidade de 
comunicação é uma das habilidades 
mais desejadas e exigidas por 
canais de comunicação, artistas, 
jornalistas e políticos em geral. 
Mas, infelizmente, essa capacidade 
não é adotada pela maioria,  
principalmente nos lamaçais, 
hoje chamados de redes sociais, 
onde destacam-se o WhatsApp e 
Telegram, onde aparentemente tudo 
se pode, se confundindo muitas 
vezes com verdadeiras rinhas.

Se tem uma habilidade que é 
essencial para qualquer momento 
da vida e principalmente para o 
sucesso e atingimento do objetivo 
final nos debates é a comunicação 
não violenta (CNV). Independente 
onde você esteja ou do lugar que 
veio, você vai precisar dela se quiser 
ter sucesso ou expor os seus pontos 
com eficiência, inteligência e de 
forma persuasiva.

Conforme definido por Marshall 
Rosenberg*, a CNV é uma forma 
de  expressar nossos desejos e 
necessidades, optando por um 
caminho conciliador e pacífico,  
gerando uma comunicação com 
mais empatia.

Mas será que é isso que vemos 
na atualidade?

Boa parte dos conflitos que temos 
com outras pessoas pode ser causado 
mais pela forma como expomos 
nossas ideias do que propriamente 
pelas diferenças de opinião.

Vivemos tempos de total 
imediatismo. As pessoas mal 
ouvem um argumento e já contra-
argumentam achando que suas 
justificativas são melhores ou mais 
convincentes do que a do outro.

Nas mídias em geral e redes 
sociais, os diálogos estão cada vez 
mais sem filtro. As pessoas expõem 
suas opiniões, fazem críticas e 
geram conflitos por não saber 
equilibrar o  momento de falar e 
ouvir, de analisar e de contestar, 
deixando escapar em muitas falas 
uma linguagem violenta, muitas 

vezes com xingamentos e ofensas 
pessoais que, pela violência a 
qual são inseridas,  acabam por 
protagonizar o diálogo, notícia ou 
debate.

Recuar ou atacar se apresentam 
como ações e reações inerentes 
aos seres humanos. Por isso, cabe 
a nós saber o momento adequado 
de retirarmos os próprios escudos, 
nossas defesas e dar espaço para o 
respeito, a empatia, o saber ouvir e 
dar atenção.

Aceitar a ideias que não somos 
doutores em tudo já é um bom começo, 
mas o que se observa dia a dia são 
pessoas sem a menor autoridade em 
determinados assuntos, discutindo, 
impondo, criticando algo que não 
tem a menor noção e muitas vezes 
extraídas de fontes totalmente sem 
prestígio. Ou nos pântanos de grupos 
de WhatsApp e outras redes sociais, 
onde rola de tudo.

Desafios
Para Rosenberg, é na forma 

como as pessoas se comunicam 
entre si que se encontra a solução 
para resolver desentendimentos 
e discussões. Mas ele aponta 
que existem algumas maneiras 

de se comunicar que fazem 
com que as pessoas apresentem 
comportamentos violentos, o 
que definiu como “comunicação 
alienante da vida”. Exemplos disso 
são julgamentos moralizantes 
(que trazem sentimentos como 
culpa, depreciação, rotulação e 
crítica), comparações, negação de 
responsabilidade e transformação 
de desejos em exigências.

O objetivo  deste texto aqui 
apresentado é chamar atenção dos 
leitores para uma análise de como 
está sendo nosso comportamento 
quando o assunto é CNV. Lógico 
que os conceitos e princípios da 
CNV vão muito além do que aqui 
exposto e para isso convido a 
todos para procurarem saber mais 
sobre o assunto e assim promover 
a mudança na sociedade e meio em 
que vivemos, pois se a mudança 
não partir de nós mesmos como 
indivíduos, como exigir dos grupos 
e da sociedade em geral.

Considerar opiniões isoladas de 
pessoas e líderes que sem nenhum 
escrúpulo se julgam enviados dos 
céus, que vieram ensinar as pessoas o 
que fazer e como se comportar sem o 
mínimo escrúpulo, ignorando dados, 

gráficos, pesquisas científicas, 
autoridades no determinado assunto  
e assim por diante, é se deparar com 
verdadeiro contorcionismo mental 
para justificar o injustificável.

É claro, devemos considerar 
que em uma sociedade, em um 
país, em uma nação, em um bloco 
econômico existem as mais distintas 
visões sobre qual deveria ser o rumo 
disso ou daquilo. Existem as mais 
diferentes visões sobre política, 
existem mais pensamentos sobre 
esse ou aquele assunto ou tema. Não 
dá para imaginar que no mundo ou 
em uma nação todos vão concordar 
com tudo. Numa sociedade vamos 
ter pessoas que vão estar distribuídas 
em meio a um enorme espectro de 
posições e isso é normal, é natural e 
isso é esperado inclusive. 

A democracia abraça isso, e é 
assim que se dá o embate de ideias. 
É assim que se dá o crescimento. 
Com ideias muitas vezes contrárias, 
mas com uma boa habilidade 
de comunicação, as pessoas vão 
encontrar respostas plausíveis 
e razoáveis para o beneficio da 
sociedade em geral.

É muito importante iniciarmos 
o exercício do conhecimento, 

iniciar o abandono dos egos e nos 
concentrarmos no que é de benefício 
para a coletividade e para que isso 
aconteça a mudança tem que partir 
de nós como indivíduos.

Como disse o grande líder 
Mahatma Gandhi  “Seja a mudança 
que você quer ver no mundo”.  

Marshall Rosenberg - psicólogo 
norte americano conhecido por 
implementar uma cultura de paz, 
seja no âmbito pessoal, corporativo, 
político etc.

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

Comunicação não violenta 
em tempo de diálogo

Por Gilson 
Guimarães*

Boa parte dos 
conflitos que temos 
com outras pessoas 

pode ser causada 
mais pela forma 
como expomos 

nossas ideias do 
que propriamente 

pelas diferenças de 
opinião.

Artigo

Unsplash

A comunicação não violenta é uma forma de  expressar nossos desejos e necessidades, optando por um caminho conciliador e pacífico
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Londres

Aulas de inclusão digital 
para falantes de português

Recomeça em 14/06 o programa 
de treinamento digital gratuito 
para adultos de língua espanhola e 
portuguesa que estão procurando 
oportunidades para melhorar suas 
opções no mercado de trabalho. A 
iniciativa é da organização Oldalone 
UK, com o apoio da London South 
Bank University (LSBU).

A diretora da Oldalone 
UK Sofia Brand explica que o 
treinamento gratuito será realizado 
nos laboratórios de informática da 
Universidade de Londres South 
Bank, Campus Southwark - Faraday 
Wing, adjacente à estação Elephant 
& Castle, no sul da capital. Esta 
iniciativa foi canalizada através de 
uma parceria entre a Oldalone UK 

e o Departamento de Informática 
e Engenharia da LSBU, em 
colaboração com a empresa 
DagileLondon.

Esta fase durará um mês e 
consiste em duas sessões por 
semana, das 18h às 20h. Ao final do 
curso, um diploma será concedido, 
creditando a possibilidade 
de continuar o processo de 
aprendizagem com o apoio da 
instituição universitária.

As aulas serão ministradas 
por facilitadores especialistas em 
e-inclusão em inglês, mas com 
suporte de tradução no idioma 
nativo. 

Esta é a segunda rodada de aulas 
gratuitas de computação funcional 
básica para adultos como parte do 
programa Oldalone UK’s Digital 
Inclusion “Click & Connect 4 All”. 

“Uma primeira fase do programa 

foi realizada na primeira quinzena 
de abril do ano passado e dezenas 
de estudantes entusiasmados 
receberam seu primeiro diploma”, 
disse a diretora da Oldalone UK, 
observando que naquela ocasião 
cerca de 80 pessoas da comunidade 
participaram. 

“A resposta da comunidade tem 
sido grande e reflete fortemente 
o interesse em se integrar 
digitalmente.”  Foram necessários 
três laboratórios para acomodar os 
alunos, sem mencionar as dezenas 
de pessoas que estão na lista de 
espera para se inscreverem para o 
próximo curso em junho.

Vencedores do prêmio 
O programa de informação e 

inovação tecnológica projetado 
por Sofia Brands ganhou o Prêmio 
de Inovação 2020 do Instituto de 

Engenharia e Tecnologia “Best 
Diversity and Inclusion Impact”. 

A iniciativa combina elementos 
de neurolinguística e aprendizagem 
programada, com uma abordagem 
altamente humanística que facilita 
o acesso de adultos de grupos 
desfavorecidos às tecnologias 
digitais.

“Aqui estamos de portas 
abertas para a comunidade. Com a 
orientação de Deus, o trabalho árduo 
de nossa equipe de voluntários 
e o apoio de organizações irmãs 
e da comunidade em geral, 

continuaremos a lutar com paixão e 
dedicação pela educação, bem-estar, 
saúde mental e capacitação dos 
desprivilegiados”, disse Brand.

Oldalone UK tem realizado 
atividades no norte de Londres com 
adultos, incluindo aulas de dança, 
aulas de informática e reuniões 
familiares para combater questões 
de solidão e exclusão social.  Os 
eventos são realizados no Sophia 
House Communal Lounge, Antill 
Road, N15 4AQ. Para maiores 
informações e para se registrar, 
ligue para 07761074785.

María Victoria Cristancho
Express News
@mavicristancho

Os workshops terão a duração de um mês e consistirão em duas sessões por semana, das 
18h às 20 h 

Oldalone UK
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Reino Unido

A primeira Câmara de Comércio 
da América Latina no Reino 
Unido será formada com o apoio 
do corpo diplomático da região. 
Isto foi anunciado pelo reitor dos 
embaixadores latino-americanos 
credenciados em Londres e 
representante da missão hondurenha 
em Londres Iván Romero, durante o 
Primeiro Congresso de Empresários, 
Empreendedores e Investidores 
realizado em Birmingham, no 
nordeste do país. 

A Câmara de Negócios servirá 
para apoiar os empresários e 
trabalhadores de origem latino-
americana a desenvolver e buscar 
oportunidades de negócios no Reino 
Unido.

O Congresso de Birmingham 
foi organizado pela Latin American 
Women UK, liderado por Soledad 
Delgado e por um grupo de 
mulheres que apoiam migrantes 
de origem latino-americana a se 
estabelecerem naquela parte do país. 
O Congresso discutiu as perspectivas 
de cooperação e oportunidades de 
negócios no Reino Unido.

O evento empresarial contou 
com a presença de uma centena de 
empresários de diferentes regiões 
da Inglaterra e alguns que viajaram 
do México, assim como uma dúzia 
de diplomatas e embaixadores 
representando países latino-
americanos como Nicarágua, Costa 
Rica, Equador, Paraguai e Honduras. 

Mais do que protocolo 
O embaixador Iván Romero 

explicou o escopo da proposta de 

criação da Câmara de Comércio, 
que tem o apoio dos embaixadores 
latino-americanos. “Os diplomatas 
não são apenas pessoas de protocolo, 
nós somos homens de ação. A 
diplomacia mudou, agora está ativa, 
é enérgica. Nosso papel hoje é trazer 
oportunidades para a América Latina 
e intercâmbio com o Reino Unido, 
onde há um benefício geral para 
todos os nossos povos, que são os 
que realmente precisam de mais 
assistência”, enfatizou.

Em sua opinião, “esta é uma 
grande oportunidade para permitir 
que nossos países aproveitem o 
mercado britânico. A criação da 
Câmara de Comércio é o resultado 
deste Congresso Empresarial em 
Birmingham, que tem sido muito 
importante para todos nós”.

Soledad Delgado, diretora 
da Latin American Women UK, 
destacou o papel da cooperação 
entre empresários, empreendedores 
e investidores para alcançar o 

objetivo de criar e desenvolver 
a Câmara e assim alcançar o 
crescimento. “Estamos agora prontos 
para apresentar o projeto da Câmara 
Latino-Americana de Comércio. 
Este tem sido um projeto que tem 
sido discutido por muitos anos. Por 
que não se tornou uma realidade?, 
perguntam algumas pessoas. É uma 
instituição que servirá para apoiar 
as pessoas que desejam se tornar 
empreendedores.” 

A Câmara Latino-Americana 
terá um período de criação e 
consolidação que poderá durar cerca 
de cinco anos, unificando e criando 
uma ponte comercial para que os 
latino-americanos possam acessar o 
mercado britânico.

“A ideia é fortalecer a importação 
de produtos de países latino-
americanos para consumo no Reino 
Unido, com vantagens competitivas”, 
disse Delgado, destacando a 
importância de continuar batendo às 
portas e fazer saber que não somos 

apenas uma força de trabalho, mas 
também o cérebro, a alma e o coração 
do Reino Unido. 

O embaixador do Paraguai 
Genaro Pappalardo Ayala concordou 
com isso e enfatizou que “devemos ter 
orgulho de promover nossa cultura, 
nossa língua e nossas empresas na 
história do Reino Unido. É por isso 

que viemos para apoiar empresários 
e investidores latinos reunidos em 
Birmingham”. 

Por sua vez, o especialista em 
desenvolvimento de negócios Dario 
Lopez destacou que Birmingham 
é estratégica para a expansão da 
comunidade. “Esta cidade será a 
chave para a nossa expansão como 
comunidade latina e empresas 
no Reino Unido”, disse o reitor 
dos embaixadores, destacando o 
empresário latino-americano que 
vem e trabalha duro e tem um sonho 
e quer levá-lo adiante.

Câmara Latino-Americana de 
Comércio a um passo da realidade

O órgão comercial proposto foi anunciado durante congresso de Birmingham

A Câmara Latino-
Americana terá um 
período de criação 
e consolidação que 
poderá durar cerca 

de cinco anos.

A ideia é unificar 
e criar uma ponte 

comercial para 
que os latino-

americanos tenham 
acesso ao mercado 

britânico.

Diplomatas e 
embaixadores 
representando 

países da América 
Latina viajaram 
a Birmingham 

para participar da 
conferência de 

negócios. 

Embaixador do Paraguai Genaro 
Pappalardo Ayala 

María Victoria 
Cristancho

@mavicristancho

María Victoria Cristancho

A organização do evento foi de Soledad Delgado, líder da Latin American Women UK

Embaixador de Honduras Iván Romero Embaixador de Nicarágua em Londres 
Guisell Morales

Embaixador do Peru no Reino Unido Juan 
Carlos Gamarra Skeels
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A lei de imigração britânica 
finalmente parece que começa 
a ficar favorável aos menores e 
jovens residentes no Reino Unido 
que desejam assumir residência 
indefinida ou mesmo adquirir a 
nacionalidade britânica.

Uma concessão anunciada em 
outubro passado pelo Home Office 
permite aos jovens entre 18 e 25 
anos de idade solicitar residência 
indefinida após cinco anos de 
residência legal no país, em vez 
de ter que esperar dez anos. Esta 
concessão foi seguida por uma 
mudança nas regras de imigração 
que permitirá que menores nascidos 
neste país, residentes no Reino 
Unido há pelo menos sete anos, 
possam solicitar diretamente 

residência indefinida em vez de 
solicitar um visto por dois anos e 
meio, como é o caso atualmente.   

“Embora anos de danos não 
possam ser desfeitos, o anúncio é 
um passo importante para garantir 
que as crianças não sofram mais 
esta alienação devastadora”, disse 
Solange Valdez-Symonds, diretora 
executiva do Projeto de Registro de 
Crianças como Cidadãos Britânicos 
(PRCBC), que foi apoiado pela 
Anistia Internacional do Reino 
Unido.

Nova tendência do Home 
Office

Essas mudanças, juntamente 
com o recente anúncio do Home 
Office sobre a isenção de taxas de 
cidadania para menores, poderiam 
indicar uma nova tendência do 
governo de ser mais justo com 
aqueles menores ou jovens que, 
sem ter sido por uma opção própria, 
chegaram ao Reino Unido e se 
tornaram indocumentados. 

A mudança beneficia também os 
que ainda não tiraram a cidadania 
britânica por falta de dinheiro para 
pagar pelo processo.

Os próximos meses serão vitais 
para determinar se na prática estas 
mudanças realmente beneficiam 
um número de jovens e menores 
ou se são simplesmente mudanças 
decorativas que só ajudam alguns 
poucos.

Em seguida, discutiremos o 
anúncio feito pelo governo a respeito 
da renúncia de taxas sobre pedidos 
de nacionalidade para menores. 

Esta nova concessão se aplica 
às famílias que não podem pagar 
as taxas (£ 1012) relacionadas com 
a cidadania britânica de seus filhos.

O solicitante e os pais são 
considerados incapazes de pagar 
as taxas quando não têm recursos 
financeiros suficientes para pagar 
as taxas (“sem dinheiro”) ou se 
eles têm o dinheiro, este não pode 
ser usado para este fim, pois isso 
significaria que as necessidades 
essenciais da criança, como moradia 
e alimentação, entre outras, não 
seriam mais atendidas. 

Para que os funcionários do 

Home Office possam realizar esta 
avaliação, os candidatos devem 
apresentar detalhes e provas de sua 
situação financeira e, especialmente, 
a de seus pais. Entre as provas que são 
recomendadas a serem apresentadas 
estão os extratos bancários dos 
últimos 6 meses, recibos de folha de 
pagamento e contratos de aluguel.

Cabe ao solicitante e seus pais 
fornecer provas claras e convincentes 
e justificar as despesas que o Home 
Office considera não essenciais, 
tais como despesas relacionadas a 
viagens, compra de bens de “luxo”, 
envio de dinheiro etc.

A decisão de conceder ou rejeitar 
o pedido de isenção do pagamento 
de taxas de nacionalidade para 
menores de idade fica a critério do 
Ministério do Interior e esta decisão 
não está sujeita a recurso. 

Sem dúvida, esta mudança 
representa um avanço significativo, 
pois em teoria remove o obstáculo 
de ter que ter £ 1012 (taxa atual) para 
um menor adquirir a nacionalidade 
britânica.

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

Reino Unido

Crianças serão isentas de taxa ao 
requerer cidadania britânica

Mudanças indicam 
uma nova tendência 

do governo para 
ser mais justo com 
menores ou jovens 

que se tornaram 
indocumentados.

Para conseguir a 
isenção é preciso 
apresentar provas 

da situação 
financeira, como 

extratos bancários 
dos últimos 6 
meses, folhas 

de pagamento e 
contrato de aluguel.

Os jovens poderão 
receber residência 

por tempo 
indeterminado após 
cinco anos no país.

Express News

Manuel Padilla 
Behar*

Menores residentes no Reino Unido há pelo menos sete anos podem solicitar diretamente uma residência indefinida 
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Nova análise feita pelo City Hall 
revela que centenas de milhares dos 
londrinos menos favorecidos não 
se beneficiarão adequadamente dos 
novos pacotes de apoio do governo. 

Novas pesquisas mostram que 
83% dos adultos em Londres dizem 
que o custo de vida de suas famílias 
aumentou nos últimos seis meses, e 
apenas 14% dizem agora que estão 
“confortáveis financeiramente”, 
uma queda de 10 pontos percentuais 
desde janeiro.

As proporções de londrinos 
que disseram estar “apenas 
administrando” (28%) ou “com 
dificuldades financeiras” (15%) 
aumentaram desde janeiro. 12% 
dos londrinos dizem que não 
conseguiram comprar regularmente 
ou ocasionalmente alimentos ou itens 
essenciais ou confiaram em apoio 
externo nos últimos seis meses. 

Enquanto 12% dos londrinos 
dizem que ficaram sem alimentos 
e itens essenciais, esta proporção 
triplica (37%) entre os londrinos que 
dizem estar lutando financeiramente. 
As ações mais populares para ajudar 
a administrar os custos de vida 
são gastar menos em coisas não 

essenciais (46%) e comprar produtos 
mais baratos (43%).

Esta nova pesquisa é 
acompanhada de análises que 
mostram que centenas de milhares de 
londrinos não terão acesso ao apoio 
que o governo está fornecendo. 

As famílias de baixa renda 
em Londres são algumas das mais 
afetadas pela crise do custo de vida 
à medida que as contas de alimentos 
e energia disparam, mas este 
grupo não recebeu nenhum apoio 
adicional no pacote de £ 15 bilhões 
do chanceler em reconhecimento dos 
custos adicionais que enfrentam em 
comparação com outras famílias. O 
teto de benefício para duas crianças 
significa que famílias maiores 
(aquelas com três ou mais filhos) 
estão recebendo proporcionalmente 
menos apoio do governo por criança. 

Há 210.000 crianças em Londres 
em famílias com três ou mais filhos 
e elas estarão particularmente em 
risco, pois a maioria já terá sua renda 
de benefício reduzida pelo limite 
de duas crianças ou pelo limite de 
benefício.

Apesar da implementação do 
Crédito Universal, ainda há pouco 
menos de 220.000 famílias que 
solicitam o benefício de moradia 

somente em Londres. O Housing 
Benefit não é um dos benefícios 
qualificados que significa que as 
pessoas recebem o Subsídio de Custo 
de Vida de £650, portanto, apesar de 
não poderem arcar com seus custos 
de moradia sem apoio, este grupo 
perderá a ajuda extra que está sendo 
dada aos londrinos em relação aos 
diferentes benefícios comprovados 
de renda. 

Muitos dos três milhões de 

locatários particulares de Londres 
enfrentarão um aumento nas contas, 
com a média do aluguel mensal de 
Londres saltando 10,9% no ano 
passado para £2.142, enviando-os 
acima dos níveis pré-pandêmicos 
pela primeira vez até o final de 2021. 

Ao mesmo tempo, o governo não 
conseguiu assegurar que o apoio aos 
custos de moradia através do sistema 
de benefícios tenha acompanhado o 
aumento dos aluguéis.

Quase metade dos londrinos tem 
dificuldade para pagar as contas

Reino Unido

28% dos londrinos 
dizem que 

estão “apenas 
administrando” 
enquanto 15% 
estão “lutando 

financeiramente”.

Nova análise do City 
Hall destaca centenas 

de milhares de 
londrinos inelegíveis 

ou não atendidos 
pelas medidas do 

chanceler.

Pessoas que pagam 
aluguel, famílias de 

baixa renda com 
crianças e pessoas 

com recursos 
limitados ou sem 
recursos públicos 

perdem a ajuda extra 
de que necessitam.

Da Redação

83% dos adultos em Londres dizem que o custo de vida de suas famílias aumentou nos 
últimos seis meses

Unsplash

Cerca de 6 em cada 10 mulheres 
que deram à luz em janeiro de 2022 
(59,5%) haviam recebido pelo menos 
uma dose da vacina, contra 53,7% 
em dezembro de 2021 e 48,7% em 
novembro de 2021.

Mais da metade (50,6%) tinha 
recebido 2 doses da vacina em 
janeiro, contra 43,3% em dezembro 
de 2021 e 38,4% em novembro de 
2021.

Os últimos dados levam o 
número total de gestantes que 
receberam pelo menos uma dose da 
vacina COVID-19 antes do parto, 
entre janeiro de 2021 e janeiro de 

2022, para 125.365. No mesmo 
período, 88.736 mulheres grávidas 
receberam pelo menos 2 doses e 
14.378 mulheres receberam 3 doses.

Apesar da tendência de aumento 
do número de mulheres grávidas, 
as mulheres de etnia negra e as que 
vivem nas áreas mais carentes da 
Inglaterra continuam sendo as menos 
propensas a serem vacinadas.

Três em cada 10 (30,5%) das 
mulheres negras receberam uma ou 
mais doses da vacina até o momento 
do parto entre novembro de 2021 e 
janeiro de 2022, em comparação com 
57,5% das mulheres brancas.

Entre as mulheres grávidas que 
vivem nas áreas mais carentes do 
país, 38,9% haviam recebido uma ou 

mais doses da vacina até o momento 
do parto, em comparação com 71,1% 
nas áreas menos carentes.

O Dr. Gayatri Amirthalingam, 
Diretor Adjunto da Divisão de 
Imunização e Vacinas Preveníveis 
da UK Health Security Agency 
(UKHSA), disse:

“O número de gestantes que 
se apresentam para sua vacina 
COVID-19 está aumentando mês 
a mês, o que é muito encorajador. 
Sabemos que as mulheres grávidas 
correm maior risco de doenças 
graves e as vacinas COVID 
proporcionam altos níveis de 
proteção contra doenças graves e 
hospitalização.”

“No entanto, persistem as 

disparidades na absorção, sendo as 
mulheres de alguns grupos étnicos 
e as que vivem nas áreas mais 
carentes as menos propensas a serem 
vacinadas. É de vital importância 
que continuemos a abordar essas 
disparidades.”

Temos amplas evidências do 
Reino Unido e de todo o mundo 
apoiando a segurança das vacinas 
atualmente recomendadas pela 
COVID para mulheres grávidas.

Continuamos a encorajar todas as 
mulheres grávidas a se apresentarem 
para a vacinação para dar a si mesmas 
e a seu bebê a melhor proteção 
possível contra complicações graves 
da COVID-19.

O chefe do programa de vacinação 

COVID-19 do NHS, Steve Russell, 
disse: “É realmente positivo que 
estamos vendo um número crescente 
de mulheres grávidas optarem por se 
vacinar a fim de se protegerem e a 
seus filhos de qualquer complicação 
da COVID-19”.

“O NHS tem sido claro que ficar 
protegido é a melhor coisa que você 
pode fazer se estiver grávida, e se 
sua próxima dose for sua primeira 
ou quarta, a oferta do programa de 
vacinação do NHS é sempre verde 
e você pode se apresentar a qualquer 
momento, com os profissionais de 
saúde locais felizes em resolver 
qualquer preocupação que você 
possa ter.”

Fonte: Gov.uk

Vacina entre mulheres grávidas aumenta, 
mas desigualdades persistem

Da Redação
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Boris Johnson sobreviveu a 
uma votação para destituí-lo como 
líder do Partido Conservador. Ele 
foi apoiado por 211 deputados 
conservadores na votação de 
confiança ocorrida na segunda 
(07/06), desencadeada pela 
investigação sobre o Partygate, mas 
148 votaram para removê-lo – um 
número mais alto do que previsto.

Antes do recesso do Jubileu 
de Platina, o primeiro-ministro 
britânico apareceu na Câmara dos 
Comuns, onde toda a oposição se 
uniu para pedir a sua demissão 
imediata. A razão desta exigência é 
a conclusão do relatório final de Sue 
Gray sobre as violações de Boris 
Johnson, seu número dois Rishi 
Sunak, sua esposa Carrie e dezenas 
de seus funcionários mais próximos 
em seu próprio escritório das rígidas 
disposições de quarentena durante a 
pandemia.

O relatório segue um documento 
anterior da Polícia Metropolitana, 
no qual Boris Johnson se tornou o 
primeiro governante em 315 anos 
de história do Reino Unido a ser 
multado pela Polícia Metropolitana 
por infringir a lei. 

O tão esperado relatório final 
de Gray foi debatido no Parlamento 
na quarta-feira, 25 de maio. O 
argumento apresentado pelas 
diversas bancadas da oposição 
era que era inaceitável ter um 
responsável do país que havia 
violado as próprias leis que ele 
havia imposto ao resto da população 
e que havia mentido ao parlamento 
(e assim violado o código de todos 
os primeiros-ministros). 

Além disso, eles argumentaram 
que esta foi uma conduta que insultou 
dezenas de milhões de britânicos que 
durante as quarentenas não puderam 
sair de suas casas, visitar seus 
parentes moribundos ou ir a seus 
funerais e/ou socializar. Enquanto 
a população era multada se violasse 
regras estritas, havia muitas festas 
de quarentena com álcool.

Várias fotos circularam 
mostrando Boris Johnson bebendo 
com outros, enquanto relatos 
revelam casos de limpadores 

e seguranças sendo forçados a 
coletar muitas garrafas ou sendo 
maltratados. Um relatório menciona 
que os participantes bebiam até 4 
da manhã, e outro que na véspera 
do funeral do Príncipe Philip, duas 
festas foram realizadas na residência 
oficial do primeiro-ministro.

A defesa de Johnson consistiu 
em repetir a palavra “desculpe” 
inúmeras vezes e dizer que ele 
aceita o relatório de Sue Gray e 
está tomando medidas. Quanto às 
bebidas e brindes em sua residência, 
ele argumenta que teve que dar 
um incentivo constante a seus 
funcionários em tempos de crise.

A fraqueza da oposição
Para Sir Keir Starmer, líder da 

oposição, Boris Johnson deveria 
ter se demitido assim que a polícia 
decidiu investigá-lo. No entanto, 
Boris lembra que a mesma força 
policial decidiu agora investigar 
Starmer por causa de fotos dele com 
um copo de cerveja com sua número 
dois Angela Rayner e outros em um 
restaurante indiano. 

O primeiro-ministro diz que deve 
ser coerente com suas propostas e 
também renunciar, mas idealmente 
aprender com os erros e ambos virar 
a página para se concentrar nos 
principais problemas, tais como a 

crise econômica, a alta inflação, a 
recuperação pós-covid e a guerra 
russo-ucraniana.

A estratégia de Johnson é 
similar à de Margaret Thatcher há 
40 anos. Ambos têm em comum 
que foram eleitos como governantes 
conservadores com uma grande 
maioria parlamentar absoluta e 
que, para lidar com sérios desafios, 
recorreram a guerras estrangeiras. 

Thatcher foi salva pela guerra 
das Malvinas de 1982 e Johnson foi 
salvo por querer aparecer como o 
líder europeu mais dinâmico em seu 
apoio à Ucrânia contra a Rússia.

O mandato de Johnson termina 
em dezembro de 2024, embora 
possa ser encurtado por uma eleição 
geral antecipada (o que ele não quer 
fazer agora) ou pela sua destituição 
pelo Parlamento. 

Para que isso tivesse acontecido, 
54 deputados conservadores seriam 
obrigados a escrever para um voto 
de confiança dentro de seu partido 
e depois obter o apoio da maioria 
de seus 359 membros na Câmara 
dos Comuns. Houve assinaturas 
suficientes, mas a oposição não 
conseguiu os 180 votos para tirar a 
Johnson.

Boris contava com a 
possibilidade de que pelo menos 
50 deputados conservadores se 

juntassem ao resto das bancadas 
da oposição para votar contra seu 
próprio primeiro-ministro. No 
final, o número de conservadores 
que querem destituir o primeiro-
ministro foi ainda maior.

Dos 359 deputados 
conservadores nos Comuns, 211 
apoiaram o primeiro-ministro, 
enquanto 148 votaram contra ele. A 
votação foi anônima, portanto não 
podemos saber ao certo de que forma 
os deputados conservadores votaram.

O ponto forte de Boris
O ponto forte de Johnson é que ele 

não tem nenhum substituto possível. 
O único líder conservador que 
poderia tê-lo ofuscado (Tesoureiro 
Sunak) também foi multado e sua 
esposa multimilionária foi deixada 
em maus lençóis, aproveitando-se de 
seu status não domiciliado para evitar 
o pagamento de impostos. Nenhum 
sucessor possível para ele dentro do 
conservadorismo está à vista. 

O líder trabalhista Starmer, 
por outro lado, não está calado, 
tem dedicado grande parte de suas 
energias para demitir o ex-líder 
Jeremy Corbyn de seu partido e 
também tem sido implicado no 
escândalo da quebra de quarentena.

Johnson, entretanto, nos garante 
que continuará como primeiro-

ministro até as eleições de 2024, 
que promete vencer. Ele é o único 
político a ter ganho todas as eleições 
nas quais participou, com exceção 
das eleições municipais de 5 de 
maio, nas quais os Conservadores 
perderam quase meio mil 
conselheiros.

Johnson sobreviveu, mas não 
será um primeiro-ministro muito 
forte e popular. Além disso, ele pode 
perder as eleições para renovar duas 
cadeiras conservadoras em junho, 
algo que pode prejudicá-lo. Johnson 
terá que enfrentar uma grave crise 
econômica e tentar implementar 
medidas impopulares como demitir 
um quinto dos funcionários públicos 
ou transferir os requerentes de asilo 
para Ruanda, um país da África 
Central que foi palco do pior 
genocídio das últimas três décadas 
e que não tem um bom histórico de 
direitos humanos.

* Isaac Bigio é cientista 
político, economista e historiador 
com diplomas e estudos de pós-
graduação na London School of 
Economics.

Reino Unido

Boris Johnson balança na 
corda bamba, mas não cai

Johnson sobreviveu 
ao voto de confiança, 

mas terá que 
enfrentar a falta de 

apoio de muitos 
ministros do seu 
próprio partido.

Dos 359 deputados 
conservadores, 211 

apoiaram o primeiro-
ministro, enquanto 
148 votaram contra 

ele. 

Boris Johnson se 
tornou o primeiro 

governante em 315 
anos de história do 
Reino Unido a ser 

multado pela Polícia 
Metropolitana por 

infringir a lei.

Por Isaac Bigio*

Gov.uk

A defesa de Johnson sobre o relatório final de Sue Gray consistiu em repetir a palavra “desculpe” inúmeras vezes
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O mundo que temos não merece 
que nos adaptemos a ele, pelo que 
urge procurar novos caminhos! 
Por um lado, os bons espíritos 
abandonaram as nossas elites, por 
isso elas se servem da pressão criada 
nas massas e do Zeitgeist que as 
encandeia...

De facto, se observarmos a 
opinião publicada e reportagens 
televisivas nota-se nelas uma 
monotonia de pontos de vista e falta 
de pluralidade de abordagens e de 
controvérsia nos seus resultados...

A escolha controlada de actores 
a aparecerem em programas de TV 
ou de entrevistados na imprensa, 
chegou a um ponto de confundir 
ciência e peritos com apoiantes de 
informações fornecidas...

Assim leva-se o povo a confundir 
objectividade ou ciência com as 
informações transmitidas. Em nome 
da crise atual, assiste-se a uma 
proibição inerente ao que fomente 
pluralidade de opinião e controvérsia 
saudável.

A ciência e os meios de 
comunicação social, mais que 
mobilizados ao serviço da liberdade, 
funcionam ao serviço da justificação 
de agendas políticas.

A verdadeira ciência serve 
à democracia, mas não segue 
princípios democráticos previamente 
determinados porque se sente 
comprometida com a razão; as 
ciências humanas procuram muitas 
vezes orientar os fatos no sentido de 
uma decisão ou de formar opinião.

Também as universidades estão 
cada vez mais sujeitas ao assalto 
por forças que lhe deveriam ser 
estranhas e, assim, muitos cientistas 
transformam-se em almeidas da 
estrada da política e economia, 
outros em cães de guarda do rebanho 
que não deve demarcar-se da estrada 
e dos desígnios de uma política ávida 
de conformismo.

De facto, é de observar que até 
já as universidades perdem, cada vez 
mais, a universalidade de visão e a 
liberdade de espírito, uma vez que 
a sua investigação está sobretudo 
dependente das vontades política 
e económica! Por outro lado, toda 
a disciplina científica tem os seus 
limites de conhecimento.

Problemas ou sistemas 
complexos requerem diferentes 
modelos causais e diferentes 
explicações. Toda a priorização ou 
preferência de medidas encurta a 
realidade!

Ao seguirmos o culto do 
conformismo, aceitaremos também 

o que é imoral e indecente. Embora 
tenhamos herdado de Pilatos a 
opinião de seguir a disposição da 
multidão não podemos esquecer que 
estamos chamados à liberdade (luta 
contra a inércia da entropia).

Se observamos o desenvolvimento 
da política e da igreja encontramos 
sempre não conformistas a desbravar-
lhes o caminho. A opinião maioritária 
pode ser perigosa porque impede 
a fuga, anseia pelo hábito, pondo-
nos a caminho da entropia. Paulo 
aos Romanos 12,2 dizia ” Não 
sejais como o mundo, em vez disso 
transformai-vos pela renovação da 
vossa mente.” A mudança não é 
fácil porque é processo à imagem do 
ferimento na massa.

É natural que em todos os 
regimes, os media do sistema 
procurem criar um clima imune à 
crítica porque pretendem cidadãos de 
cérebro penteado ao gosto do regime.

Na crise contemporânea a que 
assistimos, seja ela a do Corona 
Vírus seja a da crise geoestratégica 
em jogo na Ucrânia, as elites políticas 
conseguiram imunidade contra a 
crítica.

Toda a realidade tem, pelo 
menos, duas faces. O facto de se 
olhar para uma face não necessita 
a negação da outra. Naturalmente a 
face que indica os números poderá 

ter mais relevância. Também não 
será o olhar uma ou outra face o que 
determinará a malignidade do olhar. 
A realidade é a-perspectiva e passa 
a ser narrativa ao tentar ser limitada 
a uma perspectiva perceptada como 
objectiva.

Hoje mais que nunca é importante 
manter o guarda chuva bem aberto, 

dado a guerra da informação produzir 
ventanias vindas do Oriente e do 
Ocidente que trazem consigo muita 
chuva ácida!

* António da Cunha Duarte 
Justo é teólogo e pedagogo. Leia o 
texto completo e notas em Pegadas 
do Tempo, https://antonio-justo.
eu/?p=7541

Conformismo versus espìrito crítico

Na opinião publicada em reportagens televisivas nota-se nelas uma monotonia de pontos de vista e falta de pluralidade de abordagens

Unsplash

Artigo

O poder político-económico instrumentaliza a ciência e a mídia

Por António da Cunha 
Duarte Justo*

• Serão umas bombas mais humanas que as outras?
• Qual é a bomba mais patriótica para matar?
• Que lei dos povos nos obriga a apoiar a Ucrânia?
• Fará sentido apoiar guerras onde pessoas morrem e são 

desalojadas?
• De que Urânia e de que ucranianos se fala quando se 

bombardeiam cidadãos de etnia russa e ucraniana em 
diferentes regiões?

• Por que bombardeia a federação russa e por que 
bombardeiam estados da Nato?

• Por que devemos ajudar os EUA a desestabilizar a região?
• Por que é que os EUA não reconhecem o Tribunal 

Internacional de Justiça?
• Qual a razão de grandes potências não reconhecerem 

cometer crimes de guerra?
• Por que tanto investimento em políticas de guerra e tão pouco 

em políticas de paz?
• Não será a política de asilo um meio de justificar a guerra, a 

expulsão e a venda de armas?
• Por que vendemos armas aos grandes dos Estados e por outro 

lado recebemos os pequenos que fogem delas?
• Por que são os refugiados distribuídos também pelos países 

que não vendem armas?
• Têm os europeus o direito de envolver outros povos na guerra?
• Por que é que a Nato não ajudou o Portugal da Nato na 

guerra da Guiné?
• Quem vai pagar a factura da guerra na Ucrânia?
• Quem beneficia com isto?
• Não estaremos nós a apoiar uma política cínica e hipócrita?

Algumas perguntas talvez inoportunas

A imprensa alemã informou que no estado do Hesse, Alemanha, 
o português e o árabe se tornarão disciplinas nas escolas no 
ano lectivo 2023/2024.
Serão oferecidos como segunda ou terceira língua estrangeira se 
houver procura suficiente, confirma o Ministério da Educação em 
Wiesbaden.
Atualmente, os estudantes em Hessen já podem aprender inglês, 
francês, espanhol, italiano, russo, chinês, polaco, grego antigo e 
latim, dependendo do que a sua escola oferece.
O ensino da língua turca está também previsto como segunda 
ou terceira língua estrangeira como oferta regular a partir do ano 
lectivo 2024/2025.
O ensino é, naturalmente, ministrado na qualidade de língua 
estrangeira, e não de língua e cultura materna, como era no 
passado o ensino ministrado aos portugueses dependente do 
ME português.
O ensino de português actualmente ministrado pelo Instituto 
Camões também é ministrado nos parâmetros de língua 
estrangeira.

Português e árabe nas escolas de Hessen
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Diáspora

A Fundação “Nova Era Jean 
Pina”, constituída em 2019 por um 
dos mais dinâmicos e beneméritos 
empresários portugueses em 
França, João Pina, administrador 
do Grupo Pina Jean, instituição que 
assume como principal missão a 
promoção de uma cultura e rede de 
solidariedade na Diáspora, reuniu 
na passada quinta-feira (02/06) 
com o Secretário de Estado das 
Comunidades Portuguesas, Paulo 
Cafôfo.

A reunião, que decorreu 
na Secretaria de Estado das 
Comunidades Portuguesas, no 
Palácio das Necessidades, em 

Lisboa, teve como objetivo 
explanar junto do governante os 
projetos de cariz sociocultural 
que a Fundação “Nova Era Jean 
Pina” tem dinamizado ao longo 
dos últimos anos em prol das 

pessoas mais desfavorecidas 
ou vulneráveis, como idosos, 
crianças institucionalizadas e 
desempregados. Assim como, 
as atividades que a instituição 
vai realizar a breve trecho, 

mormente um programa destinado 
a promover a literacia digital 
junto da comunidade portuguesa 
em França, isto é, a ensinar 
compatriotas no território gaulês 
que nunca tenham usado a internet 

a fazê-lo.
No decurso da reunião, 

o Secretário de Estado das 
Comunidades Portuguesas, 
demostrou profundo apreço e 
conhecimento das iniciativas 
empreendidas pela Fundação 
Nova Era Jean Pina, assim como 
reconheceu o relevante trabalho 
que a “Fundação desenvolveu na 
Venezuela com a atribuição de 200 
cabazes, ato da maior importância 
social numa época tão especial 
como é a quadra natalícia”. E 
demonstrou “todo o interesse 
em promover parcerias futuras 
entre a Secretaria de Estado das 
Comunidades Portuguesas e a 
Fundação Nova Era Jean Pina, 
principalmente na área social e 
na capacitação na área da literacia 
digital”.

* Daniel Bastos é historiador 
e pesquisador da diáspora.

Por Daniel Bastos

Fundação Nova Era Jean Pina anuncia planos 
em território gaulês

Divulgação

O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas Paulo Cafôfo ladeado pelo empresário João Pina (dir.) e pelo historiador Daniel 
Bastos
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Em tempos de quase pós-
pandemia é perceptível uma 
dificuldade de renovação emocional, 
cultural e espiritual na humanidade. 

Tem sido bastante comum, nos 
últimos dois anos, antigos amigos 
de escola tentarem se reencontrar 
através das redes sociais em um 
sintoma de dificuldade para a 
construção de novas amizades ou 
de, pelo menos, superar a cultura do 
ódio e da competição que tem sido 
muito comum nas novas “amizades 
virtuais”.

É como se os antigos amigos 
dos tempos de colégio, que ainda 
habitam as nossas memórias com 
rostos de jovens e de crianças, 
ainda fossem mais toleráveis do 
que os perfis reais ou fakes que 
tentam nos seguir no Facebook ou 
no Instagram. Ou seja, para boa 
parte das pessoas, renovar a lista de 
amigos para o próximo aniversário 
não está nada fácil. 

Ao mesmo tempo, nesse 
atual momento de 2020 a 2022, 
percebemos uma escassez de 
criatividade, principalmente, nas 

áreas da música, do cinema e das 
artes visuais.

Lógico que se manter criativo 
em tempos adversos e pandêmicos 
não é nada fácil. Porém, em nível 
de cultura artística, os nossos 
criativos estão perdendo mídia e 
voz para filósofos, sociólogos e 
virologistas para conseguir traduzir 
a realidade para os leigos. Claro 
que não podemos nos desfazer dos 
artistas que estão se esforçando nas 
plataformas digitais para publicar 
textos, imagens e sons sobre a 
pandemia, mas, infelizmente, 
nenhum grande movimento artístico 
surgiu para expressar com força esse 
mundo quase pós-pandêmico.

No fator espiritual, guardados os 
nossos respeitos a todas as religiões, 
credos e lideranças religiosas, 
começou a circular no YouTube, 
nos blogs e em grupos de WhatsApp 
conteúdos que afirmam que a 
humanidade atual está em um pleno 
caminhar acelerado para assumir um 
planeta de regeneração a partir de 
2050, e quem ainda não se adequou 
a esse “processo regenerador” 
está morrendo de alguma forma 
para esvaziar o planeta Terra que 
logo deixará de ser um planeta de 
provas para se tornar em um planeta 
regenerado em 2050.

Devemos pensar positivo, 

mas existem outras mensagens na 
internet que afirmam que, caso a 
humanidade não aprenda a lição 
da atual pandemia, poderemos nos 
tornar alvos de um vírus mais forte 
ou de uma guerra brutal planetária 
para purificar o planeta Terra dos 
maus elementos que ainda estão 
entre nós.

Calma, muita calma nessa hora. 
Em nível espiritual, como vou 
acreditar que aquela senhorinha que 
visitava a igreja toda semana para 
fazer doações e caridade morreu, 
repentinamente, de covid-19 para 
ser julgada como um mau espírito 
e dessa forma esvaziar o nosso 
planeta?

É lógico que não podemos 
nos colocar no lugar de Deus e 
muito menos julgar as pessoas, 
mas, certamente, muitas pessoas 
consideradas boas ou más (no 
contexto do comportamento 
humano) morreram durante a 
pandemia  e, em uma proporção 
muito maior, pessoas boas e más 
continuam vivas convivendo 
diariamente na Terra, umas 
plantando o bem enquanto outras 
estão aplicando golpes maléficos 
sobre os outros. 

Mas, de todo o modo, até 2050 
teríamos apenas dezoito anos para 
transformar o planeta Terra em um 

planeta de regeneração plena? E a 
rapaziada que hoje tem 10 anos de 
idade e que não sabe ler ou escrever 
direito por não ter acesso a uma 
escola pública decente e que mal 
sabem que Deus existe, eles estão 
em qual grupo para herdar esse 
planeta regenerado em 2050? 

Não combato a ideia de termos 
um planeta Terra regenerado em 
2050 ou em 2060, será lindo que 
isso aconteça...Mas, no atual 
estágio da pandemia muitos grupos 
disseminam informações pseudo 
espiritualistas como se o Apocalipse 
estivesse sendo entregue via Uber 
Eats nas portas de nossas casas.

É necessário ter muito cuidado 
com essas mensagens apocalípticas 
de final de tempos, pois na atual 
conjuntura os seres humanos estão 
muito sensíveis emocionalmente 
pelo fato de terem perdidos amigos e 
parentes para a covid-19, por terem 
perdido seus empregos e todos os 
polos pessoais de segurança.

Considerando todos os 
ensinamentos religiosos que recebi 
no decorrer de minha vida, aprendi 
que a Terra é uma obra de Deus e, ao 
mesmo tempo, a vida é uma escola. 
Portanto, se a vida é uma escola neste 
planeta, não é simplesmente ceifando 
toda a humanidade de uma só vez 
que ela aprenderá alguma coisa.  

E, enquanto a vida continua 
sendo uma escola, precisamos buscar 
construir uma saúde emocional mais 
forte, uma cultura mais expressiva 
e trilhar uma espiritualidade mais 
consciente na força maior da 
natureza. Pois, estamos na Terra 
com o direito de viver, e viver bem, 
fazendo sempre o bem. E dessa 
forma, quando o Apocalipse chegar 
com mais força, saberemos onde 
morará o nosso futuro.

* 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)

Tem sido bastante 
comum, nos 

últimos dois anos, 
antigos amigos de 
escola tentarem se 
reencontrar através 
das redes sociais.
Parece um sintoma 
de dificuldade para 

a construção de 
novas amizades.

Onde mora
o futuro?

Por Fernando 
Rebouças*

Artigo
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REVEILLON TROPICAL
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Agenda

O grupo Cultura Cabo Verde UK, a mais importante organização cultural cabo-
verdiana no Reino Unido, completa 10 anos de existência. Para celebrar, todos estão 
convidados para a edição especial da Casa Cabo Verde, evento mensal organizado por 
Alda Lopes. Será das 15h às 22h e contará com muitas presenças especiais, como Cristina 
Cabral, Dina Mendes, João Carvalho, Né Cardoso, Sona Barbosa e Vera Jus. O tema em 
debate será “Associativismo, as práticas de fortalecimento”. Vai ter apresentação musical 
da cantora Miriam Monteiro.

Acontece no Girdlestone Community, Salisbury Walk, N19 EDX.

A vocalista, compositora, multi-instrumentista e produtora brasileira Marisa Monte 
é amplamente reconhecida como uma das maiores cantoras brasileiras de sua geração. 
Multipremiada, Marisa é creditada por trazer o samba até os dias de hoje, misturando jazz, 
blues e ritmos funk em ritmos de samba da velha guarda. Uma das estrelas mais excitantes 
do Brasil por direito próprio e como membro de Tribalistas, fazendo a ponte entre estilos e 
gerações musicais e continuando a surpreender o público com a originalidade e qualidade 
de seu canto, composição e encenação. O show acontece no Barbican Centre, Silk Street, 
EC2Y 8DS, com ingressos entre £45 e £65.

A agenda cultural da comunidade 

falante de português no Reino Unido

Por Osvaldo Lélis

Especial Casa Cabo Verde – 
11 de junho (sábado)

Marisa Monte – 
23 de junho (quinta-feira)

PROGRAME-SE

Tiago Nacarato é um dos cantores-compositores mais completos e coerentes da 
actualidade na cena musical portuguesa. Fundindo as influências das suas raízes brasileiras 
e da pátria adotiva Portugal, a música de Tiago apresenta orgulhosamente as heranças 
destes dois países culturalmente ricos, combinando-as com o seu próprio estilo centrado na 
música popular portuguesa.

Seu álbum de estreia de 2019, Lugar Comum, colocou Tiago na vanguarda da cena 
musical, rendendo-lhe atuações nos palcos de alguns dos maiores festivais nacionais 
brasileiros, como MEO Marés Vivas, NOS Alive e Festival F.

O show acontece no Jazz Cafe, 5 Parkway, NW1 7PG, às 19h, com ingressos entre £15 
e £20 pelo site https://thejazzcafelondon.com/.

Tiago Nacarato – 
14 de junho (terça-feira)

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Agenda

A exposição “For those who are to come” apresenta as diversas faces e cores da 
Amazônia. Exibida pela primeira vez em 2021 na COP26 em Glasgow, agora está em 
Manchester pela primeira vez como parte do festival. Com curadoria de Eduardo Carvalho 
e Vanessa Gabriel–Robinson, a exposição apresenta imagens de três fotógrafos influentes 
mostrando as diferentes Amazônias dentro de uma mesma Amazônia: Marcela Bonfim, de 
Rondônia; Bruno Kelly, do Amazonas; e a paraense Nailana Thiely.

A exposição é gratuita e acontece no Wolfson Reading Room dentro da Manchester 
Central Library, a biblioteca mais visitada do Reino Unido.

A Manchester Central Library fica na St. Peter’s Square, Manchester M2 5PD e mais 
informações pelo site http://www.librarylive.co.uk/event/for-those-who-are-to-come/.

A tradicional festa junina do Clube dos Brasilerinhos 
está de volta e vai ter comidas típicas, jogos e brincadeiras, 
quadrilha dos alunos, rifa, música ao vivo e muita diversão. 

O Clube dos Brasileirinhos foi fundado em 2009 por 
um grupo de três mães brasileiras determinadas que seus 
filhos aprenderiam a falar, ler e escrever em português e 
também conhecer mais sobre a sua identidade brasileira.

A festa junina acontece das 12h30 às 16h30 na 
Salusbury Primary Shcool, NW6 6RG. Mais informações 
pelo site https://www.clubebra.com/.

Quem disse que não tem São João em West 
Midlands? Esta será a primeira Festa Junina da Família 
Brazuquinha. Uma oportunidade para celebrar a cultura, 
o povo, a comunidade e a língua! Vai ter música ao vivo, 
comidas típicas, quitutes juninos, doces brasileiros, 
produtos, brincadeiras infantis, quadrilha e muita alegria, 
prometem os organizadores. Ingressos entre £4,90 e £5,98 
no site eventbrite.co.uk.

Vai ser das 14h às 17h no Village Hall, Hampton Lane, 
Catherine-de-Barnes-Solihull - B91 2TJ.

Pegue a sua camisa xadrez, seu chapéu e o que mais 
te lembrar uma das mais tradicionais festas brasileiras. O 
Samba de Bamba UK, grupo que promove uma tarde de 
samba todo mês em Londres, vai fazer sua versão junina. 
Na programação, feijoada, atividades para as crianças 
e samba, além de bolos tradicionais, paçoca e quadrilha 
junina. A entrada custa £ 10 e pode ser comprado na porta. 
Para reservas, contate 07983981039. A festa acontece em 
Latimer Road Station, W10 6RT, a partir das 15h.

Imagens da Amazônia em 
Manchester – Até 16 de junho

Um ícone do Brasil, Johnny Hooker se descreve como uma “mulher em fúria no 
corpo de um homem com os olhos marejados de lágrimas”. Uma fusão sedutora de ritmos 
latinos e pop sem remorso que atravessa linhas de gênero, expressão e até mesmo a própria 
identidade da música brasileira, com influências que vão de David Bowie, Madonna a 
Caetano Veloso.

O pernambucano, que ganhou o prêmio de melhor intérprete masculino no 26º Prêmio 
da Música Brasileira, surpreendeu a indústria musical com seu primeiro álbum solo, que a 
revista Rolling Stone classificou como um dos melhores do ano.

Dessa vez, ele volta a Londres com seu novo show “Estandarte”, que acontece no Jazz 
Cafe, 5 Parkway, NW1 7PG, às 19h, com ingressos entre £20 e £27.50 pelo site https://
thejazzcafelondon.com/.

Johnny Hooker – 19 de junho 
(domingo)

Divulgação / Carlos Sales

Clube dos Brasileirinhos
25 de junho (sábado)

Família Brazuquinha
12 de junho (domingo)

Samba de Bamba
19 de junho (domingo)

Divulgação

Pixabay
Divulgação

FESTAS JUNINAS NA INGLATERRA

Divulgação
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Apenas nós dois
Há vários contos populares para 

crianças e adolescentes. Lembro-me 
de uma coleção que ganhei dos meus 
pais quando tinha algo em torno dos 
dez anos de idade – Contos e lendas 
dos irmãos Grimm. Eu apreciava 
muito aquelas histórias, mas não 
foi lá que li sobre Alladin e a sua 
maravilhosa lâmpada mágica. 

Como uma verdadeira criança, 
eu entrava no mundo daqueles 
contos. Sobre Alladin, tudo o que 
ele precisava fazer era esfregar a 
lâmpada. Logo aparecia o gênio 
para conceder os seus desejos. Isso 
não é fantástico para uma criança?

Gastar tempo juntos
Muitos casais são impedidos 

pelo afã da vida de passarem 
um tempo juntos. O trabalho, o 
corre-corre do dia a dia e outras 
obrigações impõem sobre muitos, 
essa condição. No entanto, os 
cônjuges necessitam desse tempo 
somente para eles. Outro dia minha 
esposa comentou: “precisamos 
ter um tempo só para nós”. Assim 
como o marido e a esposa precisam 
de um tempo juntos, todos os 
relacionamentos íntimos - amigos, 
pais e filhos - também se beneficiam 
dessa conexão. 

Quando falamos de um tempo 
juntos é imprescindível dizer que 

nós necessitamos de um tempo 
com o nosso Amado Pai Celestial. 
É nesse momento que entramos em 
adoração, enquanto Ele nos envolve 
em amor. Dê o nome que desejar – a 
sós com Deus, momento devocional 
– todavia, o fato é que precisamos 
desse tempo juntos e Deus deseja 
esse tempo conosco. Para que 
pudéssemos ter essa relação com o 
Senhor do universo, nosso Pai teve 
de pagar por isso. Ele enviou Jesus 
para remover todas as barreiras, 
derrubar todas as paredes, atravessar 
todos os abismos, destrancar todas as 
portas, para que pudéssemos ter um 
relacionamento pessoal com Ele.

Eu e minha esposa nos casamos 
porque não podíamos viver 
distantes um do outro. Da mesma 
forma é o nosso relacionamento 
com Deus. Desde que recebemos 
a Jesus, não podemos viver 
distantes do Altíssimo. Ele quer que 
tenhamos acesso irrestrito a Ele, em 
qualquer lugar e a qualquer hora 
que quisermos. Além do mais, Deus 
tem um lado pessoal e Ele quer que 
saibamos disso.

Um exemplo:
As pessoas sempre estão 

ocupadas e os horários atrapalham. 
Não obstante, o rei Davi era um 
rei em tempo integral e governava 
a nação de Israel com empenho e 
dedicação. Apesar de ser uma pessoa 
muito ocupada, ele priorizava passar 
tempo com Deus em adoração 
pessoal e privada. Veremos o 
porquê. Quando você está perto de 
quem ama e gastando tempo com 

essa pessoa, você está se deleitando 
nela e somente nela. Isso é prazer, 
deleite.

Davi afirma que o prazer é 
algo muito importante. Veja o que 
ele diz no Salmo 37.4, apenas a 
primeira frase: “Deleita-te também 
no SENHOR”. Você não pode se 
deliciar com alguém que você não 
conhece. Tudo o que Davi vai dizer 
nos próximos versículos depende 
desse conceito de deleitar-se no 
Senhor.

Devemos nos deleitar no 
Senhor, porque quanto melhor for 

o nosso relacionamento com Ele, 
melhor será nosso relacionamento 
com outras pessoas. Você já reparou 
que quanto mais tempo você gasta 
com uma pessoa, mais você se torna 
como ela? Você começa a usar suas 
frases, adotar seu ponto de vista e 
algumas de suas singularidades. Do 
mesmo modo, quando você gasta 
tempo com Deus, mais parecido 
com Ele você se torna.

Finalizando
Anos atrás Merv Griffin, 

protagonista de um famoso programa 

de Tv – The Merv Griffin Show– 
entrevistou o não menos famoso ator 
de Hollywood, Charlton Heston. 
Este havia feito o papel de Moisés no 
épico filme “Os dez mandamentos”. 
Griffin perguntou a Heston se a sua 
perspectiva espiritual mudou após a 
sua atuação. Ele respondeu: Merv, 
você não pode subir o Sinai descalço 
e ser a mesma pessoa que era 
quando subiu. Essa foi uma resposta 
autêntica, pois, o próprio Moisés, 
depois de passar um tempo com 
Deus, quando desceu do monte, o 
seu rosto brilhava. Usando a resposta 
de Heston para afirmar que você 
não pode gastar tempo com Deus, 
aproximar-se de Deus, conhecer 
melhor a Deus e ser a mesma pessoa. 
Isso é real e verdadeiro. 

Você gasta um tempo com Deus 
todos os dias?

Reflita!
Naquele que deseja, em todo o 

tempo, um tempo com você.
* Pr. Natanael Gonçalves é 

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

Davi afirma que o 
prazer é algo muito 

importante. Veja 
o que ele diz no 

Salmo 37.4, apenas 
a primeira frase: 

“Deleita-te também 
no SENHOR”.

Unsplash

Por Pastor Natanael*

Espiritualidade

Vida além da vida
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Shows 2022

‘Última Sessão 
de Música’
Chega a Londres 
em Junho

A poucos dias da sua última 
apresentação cara a cara com 
o público em Londres, Milton 
Nascimento, tem dado detalhes do 
seu show de despedida “Última 
Sessão de Música”  por meio 
de uma série de entrevistas a 
veículos de imprensa brasileiros e e 
internacionais. 

É justamente um momento de 
intenso carinhoso como público 
que se espera no próximo dia 21 
de junho,  quando o cantor sobe ao 
palco da Union Chapel London, que 
é uma antiga igreja gótica do século 
19, que vai receber o show na capital 
londrina.

A expectativa é grande para esse 
show, comenta Cristiane Guimarães, 
da Backstage Productions Uk, 
que já trouxe o show do cantor 
em outros anos para a Inglaterra. 
“Estamos trabalhando em cada 
detalhe para que tudo seja perfeito 
nesse momento único entre o Mlton 
e público”, completa a produtora. 

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

Com um repertório cheio de 

brasilidade, a perfomance do cantor 
é sempre uma oportunidade de 
reencontrar a história do Brasil por 
meio de suas canções, numa linha 
do tempo mágica que contempla 
passado, presente e futuro. Bituca, 
como é conhecido, é acima de tudo 
uma marca da cultura do Brasil.

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

Milton, que em parceria com 
outros compositores e cantores 
de diversas gerações, produziu 
um dos mais ricos repertórios da 
Música Popular Brasileira, chegou 
a se posicionar novamente sobre 
o cenário político do país, “eles 
podem nos atacar… mas nunca 
vão silenciar nossas vozes ou nossa 
música”, disse Nascimento.

Com a mesma disposição 
que sempre atendeu ao público, 

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

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

Para não perder nenhum detalhe 
do show e de outros eventos, basta ficar 
ligado nas redes sociais: facebook.
com/BackstageProductionsUK, 
e Instagram e Twitter @
backstageproductionsuk. 

 Turnê de despedida de Milton Nascimento promete 
momento intimista entre o cantor e o público em 

capela gótica londrina

Me despeço 
dos palcos, 

mas não da 
música”, diz Milton

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

Milton Nascimento

Divulgação

Por Cristiane Lebelem
Direto de Londres
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Classificados

Serviços

Emprego

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

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

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

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

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

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

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

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

Procuro ajudante de construção. Ligue Ligue 
0754285024507542850245

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

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

hora. Interessados   entrar em contato Interessados   entrar em contato 
pelo WhatsApp 07766043519pelo WhatsApp 07766043519

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

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

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

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

0778071189207780711892

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

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

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

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

Hotel precisa de Housekeeping de £12/
hora (perto de Liverpool Station) na 
Shoreditch High Street. Informações 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 

BELEZABELEZA
CabeleireiroCabeleireiro

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

Progressiva Progressiva e outros e outros 
serviços de belezaserviços de beleza

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

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

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

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

Fundación Getúlio Vargas: cursos gratuitos 
online, inscrições inscrições

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 Interessados   ligar para 
os números 07825 915095 - 07826 os números 07825 915095 - 07826 
520942520942

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

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

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

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

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

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

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

Procurando uma pessoa para 
trabalhar na limpeza de uma loja 
de comida italiana em W2 4UL, 
Westbourne Grove. 2 horas por dia 
de segunda a domingo. £ 10,25 ph. 
Interessados   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 
e experiência com crianças. Relatórios Relatórios 
em 07897932667em 07897932667

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

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

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

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

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

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

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

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
Alugo uma casa de 5 quartos na 
Cornwall Road, N15 5AQ com 2 
banheiros completos, perto da estação 
Seven Sister. ônibus 24 horas. Você 
pode solicitar benefícios. Relatórios em Relatórios em 
0744036790207440367902

Alugo uma linda casa com 4 
assoalhadas na E5 9NQ, numa zona 
residencial e muito tranquila. Pode 
ser aplicado aos benefícios. Tem um 
jardim, pátio, cozinha, sala de jantar 
extra grande, duas casas de banho, 
jacuzzi. Está reformado. Relatórios em Relatórios em 
0744036790207440367902

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Relatórios em 07402496502Relatórios em 07402496502

Alugo um quarto duplo na Manor 
House em uma casa de família, 
apenas 3 pessoas moram com 
internet e tudo, serviço incluso. 
Autocarros 24 horas, não fumadores. 
Relatórios para 07440367902Relatórios para 07440367902

STUDIO STUDIO FLATFLAT 

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

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

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

informações ligue 07402496502informações ligue 07402496502

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

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

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

Apartamento de um quarto para 

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

Apartamento de dois quartos para 
alugar mais sala de estar em Holloway, 
N19 4NN, £ 1.650, localizado a 9 
minutos de ônibus de Finsbury 
Park. Para mais informações ligue Para mais informações ligue 
0740249650207402496502

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

QUARTOQUARTO
Alugo um quarto para partilhar, tem 
duas casas de banho com duche, 
a cozinha é grande, tem roupeiro e 
cómoda individual, fica a 3 minutos 
a pé da paragem de autocarro e fica 
junto à zona 1. Mais informações em Mais informações em 
0741745967507417459675

Aluga-se quarto individual, £400 por 
mês, despesas inclusas: internet, 
licença de TV e jardim. É uma casa 
de família na zona 3, N17 8BT. Ligue Ligue 
para 07729280428 ou 07783693523. para 07729280428 ou 07783693523. 
Disponível a partir de 1º de junhoDisponível a partir de 1º de junho

2 quartos duplos para alugar na Old 
Ken Road, SE1 5NJ em frente ao Lidl. 
Mais informações ligue 07445666290Mais informações ligue 07445666290

Quarto em Brixton para um casal £ 
780. O quarto é amplo, bem iluminado. 
Ambiente familiar. Para mais Para mais 
informações ligue 07402496502informações ligue 07402496502

Quarto em Peckham para uma pessoa 
£ 700 por mês, todas as contas 
incluídas
Estrada Raúl, SE15 5HP. Mais Mais 
informações 07950816386informações 07950816386

2 quartos duplos para alugar em 
Ilford. De preferência um casal ou 
uma mulher. Interessados   entrar em Interessados   entrar em 
contato 07733656215contato 07733656215

Quarto para alugar entre Lewisham 
e Greenwich a partir de 1 de junho. 
550€ + 250€ de depósito. Ligue para Ligue para 
07496841311 entre as 16:00 e as 07496841311 entre as 16:00 e as 
22:0022:00
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Áries 21/3 a 
20/4
Você será testado 
sem saber, e será bem-
sucedido. Suas tensões físicas 
e emocionais desaparecerão. 
Você precisa colocar seus 
pensamentos em ordem para 
que possa se concentrar em seus 

objetivos.
Personalidade: Leonhard Euler, 
matemático
 
Touro 21/04 a 
21/05
Tente ser mais tolerante 
e evitar conflitos. Aproveite a 
atmosfera agradável e amigável 

ao seu redor, a sorte dependerá 
de sua vontade. Não pense 
muito, faça!
Personalidade: George Clooney, 
ator
 
Gêmeos 22/5 a 
21/6
Divirta-se e você 

poderá esquecer suas 
preocupações habituais. No 
campo de trabalho, você terá 
boas ideias. Você estará de 
bom humor, mesmo em situações 
não tão confortáveis. As estrelas 
o ajudarão a obter situações 
positivas.
Personalidade: Javier 
Hernandez, jogador de futebol

Câncer 22/6 a 
22/7
Um bom momento 
para desfrutar da 
liberdade, escolha uma 
atividade que o satisfaça e se 
desconecte do mundo, você 
se sente à vontade com os 
outros e que faça aumentar seus 
sentimentos de merecimento, 
continue assim!
Personalidade: Lana del Rey, 
cantora

Leão 23/7 a 
23/08
Você está esperando 
uma resposta para 
um assunto importante, levará 
um pouco mais de tempo para 
chegar, seja paciente. Você 
terá pessoas dispostas a lhe 
ajudar em tudo. Você precisa ter 
mais entendimento com alguns 
colegas.
Personalidade: Alan Leo, 
astrólogo
 
Virgem 24/8 a 
23/9
Você encontrará uma 
solução para um problema 
antigo que o está incomodando. 
Você terá a oportunidade de 
conhecer novas pessoas que o 
ajudarão em seus projetos. Você 
ficará muito entusiasmado e isto 
fortalecerá suas ideias.
Personalidade: Pink, cantora
 
Libra 24/09 a 
22/10
Você sente alegria e 
nervosismo ao mesmo 
tempo, as dúvidas o assaltam, 
mas você está claro sobre 
seus principais objetivos. Você 
só precisa de um tempo de 
serenidade para resolver suas 
ideias e seguir em frente, você 
terá sorte.
Personalidade: Celia Cruz, 
cantora

Escorpião 23/01 a 
22/11
Você terá visitantes 

inesperados que lhe trarão 
alegria. O planejamento e a 
priorização são seus principais 
pontos fortes para o sucesso, 
portanto, continue assim e 
espere resultados. O reforço 
positivo de alguém próximo a 
você lhe dará confiança. 
Personalidade: Boris Becker, 
jogador de tênis
 
Sagitário 23/11 a 
21/12
O caminho sozinho 
pode ser muito difícil, procure 
companheiros de viagem e 
chegue a acordos para avançar 
em seus planos, olhar para trás 
pode ajudá-lo a não cometer os 
mesmos erros, seguir em frente!
Personalidade: Papa Francisco
 
Capricórnio 22/12 
a 20/01
As atividades dos 
últimos dias podem 
lhe causar algum estresse, 
relaxar e analisar quais são suas 
prioridades. Expresse claramente 
seus desejos e solicitações com 
os outros, você terá a chance de 
que eles sejam atendidos. 
Personalidade: Ricardo Darin, 
ator
 
Aquarius 21/01 a 
18/02
Desligue-se daqueles 
pensamentos que 
aparecem de tempos 
em tempos, aprenda a ignorar 
certos comportamentos. Você 
sentirá a necessidade de fazer 
mudanças em seu orçamento 
para consolidar sua posição 
profissional. 
Personalidade: Lord Byron, 
escritor
 
Peixes 19/02 a 
20/03
Sua vida emocional 
entrará em uma nova 
etapa, na qual você será 
protagonista. O fim de um 
problema está próximo, você só 
tem que seguir em frente com 
seus planos. É hora de pegar o 
touro pelos chifres!
Personalidade: Tom Wolfe, 
escritor

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

Horóscopo

Horóscopo do mês

Humor

Por Ángeles 
Montelongo*
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Acredito que todos nós temos 
um período do ano que apreciamos 
mais. Para mim, o mês de junho 
é muito especial: é quando o Sol 
completa uma volta inteira pelo 
meu mapa astral e chega o meu 
aniversário  Eu sempre gostei de 
fazer aniversário. Há muitos anos, 
quando não recebíamos notificações 
sobre tudo, naquela época em que 
contávamos com nossa memória 
(ou aquele caderninho esperto!), 
eu usava uma técnica infalível para 
que a minha data querida não fosse 
esquecida.

Costumava enviar um e-mail 
para minha lista na véspera do 
meu aniversário avisando do 
grande dia. Eu também ligava para 
meus avós, que não sabiam fazer 
ligações internacionais e eu sabia 
que queriam me desejar felicidades. 
Já era tradição e todos os anos eles 
ficavam esperando o telefone tocar.  
Muitos devem estar pensando que 
eu era meio egocêntrica, narcisista. 
Outros ficaram com pena de mim, 
como uma amiga que um ano disse: 
“Tadinha, ela quer um parabéns!”.

Mas eu fazia isso porque tinha (e 
ainda tenho) dificuldade em gravar 
datas e acredito que se cada um fosse 
responsável apenas por lembrar 
do dia do próprio nascimento e 
avisasse os outros coleguinhas, tudo 
seria mais fácil e com menos gente 
se sentindo esquecida por aí no 
momento em que está completando 
um ciclo de 12 meses.

A passagem do tempo, a 
constância, a repetição e a rotina 
são assuntos relacionados com o 
elemento Terra, justamente sobre 
o que vamos conversar dessa 
vez. No nosso último encontro, 
iniciei a jornada pelos elementos 
astrológicos com o Fogo. Contei 
sobre as características dele e que, 
apesar de todos nós termos todos eles 
em nossas vidas, o que particulariza 
a ação do Fogo, da Terra, da Água e 

do Ar é a distribuição deles no nosso 
mapa. Ou seja, quantos planetas ou 
ângulos (ascendente e meio do céu) 
temos em signos daquele elemento. 
Quando a pessoa traz um mapa 
com muitos planetas em signos de 
um mesmo elemento, dizemos que 
esse elemento está em excesso. Ele 
está bem forte no mapa e por isso 
a energia está sempre disponível, 
sempre à mão. A pessoa não precisa 
fazer nenhum esforço para usar os 
seus atributos. A expressão desta 
energia é muito fácil,  natural e 
mesmo inconsciente. Pode ser que 
a pessoa exagere no uso dela, sem 
nem mesmo perceber. Mas agora, 
se o contrário ocorre, e não há 
planetas ou ângulos em signos de 
determinado elemento, dizemos 
que ele está em ausente ou em 
falta. Quando está ausente no 
mapa, pode ser que este elemento 
precise “gritar” para que a pessoa 
perceba que ele existe. É como se os 
canais de comunicação estivessem 
estreitados ou bloqueados. As 
energias estão lá, mas não estão 
disponíveis, é difícil chegar até elas. 
Quanto menos ênfase o elemento 
tiver, mais difícil vai ser para a 
pessoa reconhecer a existência 

dele e para que ele seja usado será 
necessário um esforço consciente.  
E existe também o equilíbrio, 
quando os elementos têm uma 
distribuição muito semelhante e 
agem de maneira harmoniosa. O 
equilíbrio costuma ser algo positivo, 
já que deixa as funções balanceadas 
e facilita o fluxo das energias.

Mas pode ser que a pessoa que 
tem um pouco de cada elemento 
possa se sentir “puxada” para 
vários lados diferentes e tenha 
dificuldades para integrar todas 
as energias. Tudo vai depender 
de como ela usa todo o potencial 
que tem. Dessa vez, vamos focar 
na Terra e seus atributos É preciso 
fazer alguns cálculos e se levar em 
conta alguns conceitos astrológicos 
como regências e dispositores 
para chegarmos à distribuição 
certinha dos elementos no mapa. 
Mas já conseguimos ter uma ideia 
bem bacana olhando apenas para 
o elemento do nosso signo solar 
(aquele que a gente sabe vendo o dia 
do nascimento). Veja a lista abaixo: 

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.

A Terra é o único dos quatro 
elementos que podemos realmente 
pegar. Ele está relacionado com a 
materialidade e a concretização, 
representa tudo o que é material, 
sólido, concreto e sensorial. 
É usando a força da Terra que 
a gente consegue transformar 
nossas ideias em realidade, trazer 
para a vida real tudo aquilo que 
imaginamos e queremos. A Terra 
também está ligada às sensações 
e prazeres do corpo. Tudo aquilo 
que podemos sentir e nos dá 
prazer e conforto. Afinal, nosso 
corpo é nossa parte mais material. 

Atributos do Elemento 
Terra

Praticidade; paciência; disciplina; 
estabilidade; produtividade; 
eficiência; constância; pragmatismo; 
tradicionalismo; segurança; 
compreensão aguçada da realidade 
e do mundo da matéria; persistência; 
organização; pé no chão; suprimento 
das necessidades básicas; cuidado 
e manutenção do patrimônio 

conquistado; preservação. Se você 
sente que tem preocupação extrema 
com a materialidade e o acúmulo; 
conservadorismo exagerado; 
dificuldade de abstrair o pensamento 
e deixar a imaginação correr; 
ceticismo; teimosia; obsessão  pelo 
trabalho e resistência a mudanças, 
pode ser que o seu mapa tenha 
excesso de Terra.

Uma boa dica é canalizar 
toda essa capacidade produtiva e 
comprometimento em projetos de 
longo prazo que exijam constância, 
persistência e seriedade. Quanto mais 
sentir que está concretizando seus 
desejos, mais confortável e seguro se 
sentirá. Mas já se você sente que tem 
dificuldade com  as questões práticas 
da vida como alimentação,  dinheiro 
e acomodação; problemas para 
alcançar estabilidade material e 
persistir nos projetos; pouco senso 
prático e realista; falta de conexão 
forte com um lugar físico; pode 
ser que o seu mapa tenha falta ou 
ausência de Terra.

Para trazer este elemento para 
sua vida e harmonizar as energias, 
procure andar descalço na terra; 
praticar jardinagem; passar um 
tempo na natureza; abraçar uma 
árvore (sim, isso mesmo! Você vai 
se surpreender com o poder desse 
abraço); fazer artesanato com 
argila, areia ou barro; usar uma 
agenda para anotar compromissos, 
metas, objetivos etc.; criar hábitos, 
rotinas e rituais, algo que você faça 
constantemente e gere a sensação 
de continuidade, segurança e 
persistência. Tudo isso pode ser útil 
nas questões materiais e de rotina.

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

A passagem 
do tempo, 

a constância, a 
repetição e a rotina 

são assuntos 
relacionados com o 

elemento Terra.”

Astrologia

A força do elemento 
Terra

O que particulariza a ação dos elementos astrológicos Fogo, Terra, Água e Ar é a distribuição deles no nosso mapa

Pixabay

Por Cecília Mariano*
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Com uma carreira impressionante 
e uma juventude com amplas 
oportunidades, o equatoriano Richard 
Carapaz, hoje da equipe Ineos 
Grenadiers, tornou-se a promessa 
do ciclismo latino-americano, sobre 
o qual os olhos das grandes equipes 
europeias e de outras latitudes estão à 
caça desses talentos revelados. 

Sua recente performance 
impecável e seu trabalho árduo em 
todo o Giro d’Italia 2022 fez com 
que o cavaleiro de Tulcan subisse ao 
pódio da glória, ocupando o segundo 
lugar no final da competição na qual 
o vencedor foi o australiano Jai 
Hindley de Bora Hansgrohe.

O tempo alcançado pelo filho 
de Carchi o levou para o “Top 10” 
no contrarrelógio com o tempo de 
23:55. Além disso, isto o coloca em 
quinto lugar, com 3281 pontos, na 
Classificação Rodoviária Mundial 
da União Internacional de Ciclismo 
(UCI).

Ao longo de sua carreira, este 
homem de aço ganhou títulos como 
Campeão Olímpico em Tóquio 
2020; vencedor em 2019, o Giro 
d’Italia; em 2020, ele conseguiu 
subir ao pódio dos melhores na 

Vuelta a España, conquistando o 
segundo lugar e em 2021, participou 
do Tour de France, ocupando o 
terceiro lugar. De acordo com seu 
histórico, ele está agora em 120º 
lugar no ranking dos 100 melhores 

ciclistas de todos os tempos da UCI 
Cyclists of Fame.

Carapaz, pai de dois filhos, faz 
agora uma parada para estar com 
sua família no Equador, antes de 
iniciar sua preparação para a Vuelta 
a España, já que ele decidiu saltar 
o Tour de France nesta edição, mas 
ele vai debater no Tour de Poland 
que começará em 30 de julho e se 
estenderá até 5 de agosto, quando 
seu gênio esportivo o levará à 
competição no dia 19 de agosto a 11 
de setembro. No final da temporada, 
ele espera competir em um par de 
clássicos, culminando um brilhante 
2022.

Esporte / Desporto

Por Astrid López Arias

O único latino-
americano no 

pódio vencedor 
do 105º. Edição 
do Giro d’Italia, 

não participará do 
próximo Tour de 

France, mas estará 
na Vuelta a España, 

para encerrar 
a temporada 

internacional de 
ciclismo de 2022. 

Será no dia 21/08 a terceira edição 
do Torneio de Volleyball de Areia do 
Reino Unido, em Wimbledon Park. 
O evento esportivo é organizado pela 
relações públicas Vanderli Bello, 
que já foi coordenadora da mesa de 
esportes do Conselho de Cidadania 
do Reino Unido (CCRU).

No ano passado, foram 12 
times, sendo um deles formado por 
ingleses que jogou como convidado. 
Participam jogadores de todas as 
partes de Londres e também de 
fora, de lugares como Colchester, 
Oxford, Windsor, Swindon e Kent.

Muitos dos jogadores já 
participaram da primeira edição, 
em 2020, e outros muitos farão sua 
estreia nas areias de Wimbledon 
Park.

Se você gosta do esporte, 
costumava treinar no passado e 

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

Se não dá para participar jogando, 

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

Para mais informações e 
inscrições de time, entre em contato 
com Vanderli 07738286647.

Torneio de vôlei de areia em 
Wimbledon

Express News

Da Redação

Carapaz: a lenda equatoriana

Richard Carapaz tornou-se a promessa do ciclismo latino-americano

Divulgação

Participam jogadores de todas as partes de Londres e de lugares como Colchester, 
Oxford, Windsor, Swindon e Kent
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O nanismo é um transtorno, 
com mais de 200 variações, que 
impacta o crescimento e resulta na 
altura máxima da pessoa variar entre 
1,40 e 1,45 metro. A deficiência é 
englobada, desde 1976, por algumas 
das modalidades que integram a 
Paralimpíada e os Jogos Parapan-
Americanos, como atletismo, 
natação, halterofilismo e badminton. 
A nadadora Joana Neves e a pesista 
Mariana D’Andrea, campeã em 
Tóquio (Japão) no ano passado, 
são exemplos de atletas de baixa 
estatura com medalhas paralímpicas 
pelo Brasil.

Nem todos os esportes 
paralímpicos, porém, contemplam 
pessoas com nanismo, assim como 
há modalidades praticadas por 
atletas com baixa estatura que não 
fazem parte do programa dos Jogos, 
o que dificulta, mais que o normal, 
a busca por visibilidade e estrutura. 
É o caso do futebol. Por causa da 
carência de recursos, a seleção 
brasileira quase não conseguiu 
disputar a Copa América, realizada 
no mês passado, em Lima (Peru).

“É uma luta constante. Se não 
tivéssemos apoio [logístico] da 
CBF [Confederação Brasileira 
de Futebol] e [estrutural] do 
CBCP [Comitê Brasileiro de 
Clubes Paralímpicos], de última 
hora, estávamos arriscados a não 
conseguir viajar”, contou à Agência 
Brasil o presidente da Associação 
Brasileira de Esportes para Pessoas 
com Nanismo (Aben), José Carlos 
Rosário.

O Brasil é um dos países 
fundadores da FIFTB (sigla 
em espanhol para Federación 
Internacional de Futbol de Talla 
Baja) e responsáveis pela regulação 
da modalidade, que, apesar de 
jogada em uma quadra de futsal, 
tem diferenças para o esporte dito 
convencional. Ao invés de cinco, 
são sete atletas de cada lado. Entre 

os jogadores relacionados, somente 
dois podem ter altura superior a 1,40 
metro (limitada a 1,49 metro), sendo 
que apenas um deles pode atuar por 
vez. 

Os competidores têm de 
apresentar um laudo médico, 
respaldado por um geneticista, 
constatando o tipo de nanismo.

A Copa América de Lima 
foi a segunda edição do torneio, 
realizado pela primeira vez em 
2018, na Argentina, país onde 
surgiu a primeira seleção de 
futebol de nanismo. Os anfitriões 
foram derrotados pelo Paraguai na 
decisão, com o Brasil ficando na 
terceira posição. O duelo se repetiu 
na final deste ano, agora com triunfo 
argentino. Os brasileiros caíram nas 
quartas de final, justamente para os 
campeões.

“Para a primeira Copa América 
foram selecionados atletas de Pará, 
Sergipe, Rio de Janeiro e São Paulo. 
Desta vez tivemos atletas de mais 
alguns estados [nove]. Muitos deles 
se apresentaram a nós por meio 
das redes sociais, após a Copa de 
2018. Fizemos duas seletivas, três 

meses antes, para selecionarmos 
os melhores. Infelizmente, não 
pudemos levar todos. A comitiva 
teria 15 nomes, mas levamos dez 
por causa do orçamento”, declarou 
Rosário.

Além do futebol
Fundada este ano, a Aben é uma 

extensão do Projeto Brasa, criado 
em 2016 para fomentar a inclusão de 
pessoas com nanismo pelo futebol. 
Segundo Rosário, a poetisa Sylvia 

Muñoz Vilcheff, mãe de um dos 
fundadores da seleção argentina, 
inspirou a iniciativa nas quadras. A 
instituição, conforme o dirigente, 
mantém-se com recursos próprios 
e um acordo de cooperação técnica 
foi assinado com o CBCP para 
assessoria na captação de recursos e 
incentivos.

“A Aben foi criada justamente 
para abraçarmos mais esportes. 
Fomos procurados por pessoas 
[com nanismo] que perguntavam 

se havia como praticar outras 
modalidades e não apenas o 
futebol. A gente pretende criar 
núcleos em parceria com clubes e 
universidades que possam oferecer 
local e estrutura para as práticas. 
Tentaremos realmente atender a 
essa demanda assim que tivermos 
recursos financeiros”, explicou o 
dirigente, que vê a entidade como 
uma potencial federação nacional de 
modalidades para atletas com baixa 
estatura, começando pelo futebol.

“Existe futebol de nanismo 
em vários estados, como Pará, 
Sergipe, São Paulo, Rio de Janeiro 
e Ceará. Vamos criar núcleos e 
daremos orientação a esses times, 
que serão filiados à associação. 
Vamos conversar com o CBCP para 
formatarmos uma Copa do Brasil. 
Digamos que, em Sergipe, haja 
pessoas com nanismo que queiram 
praticar badminton. Em parceria 
com algum clube essas pessoas vão 
praticar. Por meio da associação e 
do clube federado vamos conduzir 
os atletas a participarem de 
competições que existem no Brasil”, 
finalizou Rosário.

Esporte / Desporto

Fora da Paralimpíada, 
futebol de nanismo busca 

visibilidade
Por Lincoln Chaves - TV Brasil e 
Rádio Nacional

A modalidade é 
jogada em uma 

quadra de futsal, 
mas tem diferenças 
com o esporte dito 

convencional. 

Ao invés de 5, são 7 
atletas de cada lado. 

Entre os jogadores 
relacionados, 

somente 2 podem ter 
altura superior a 1,40 
m (limitada a 1,49 m), 
sendo que apenas 1 
deles pode atuar de 

cada vez. 

Aben/Divulgação

Auxílio de última hora viabilizou disputa na Copa América




