
FESTIVAL DE TRÊS 
DIAS EM ELEPHANT 

AND CASTLE

Visite nosso canal no Youtube e 
aprenda passo-a-passo as 
melhores receitas de nossa 

gastronomia latino-americana.

De sexta 29 de julho a 
domingo 31 de julho

UNIT 3,
50 LONDON ROAD,

ELEPHANT & CASTLE
SOUTHWARK,

LONDON SE1 6FY Latin Market fará parte 
deste espetacular evento

ABRIMOS UMA NOVA LOJA   

te esperamos para que 
conheças a melhor oferta de 
produtos latinos na região.

    
    

   

para celebrar a arte, a cultura, a 
diversidade e o talento
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Facebook: @latinmarteuk

Contact
Phone: 07517756052
Email: nfo@latinmarket.co.uk
Web: latinmarket.co.uk
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Guiné
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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

Em 25 de julho de 1920 nascia em Londres Rosalind 
Franklin, cientista britânica mais conhecida por 
suas contribuições para a descoberta da estrutura 
molecular do ácido desoxirribonucleico (DNA), 
um constituinte dos cromossomos que serve 
para codificar informações genéticas. Ela também 
contribuiu com novos conhecimentos sobre a 
estrutura dos vírus, ajudando a lançar as bases 
para o campo da virologia estrutural. Rosalind 
frequentou a St. Paul’s Girls’ School antes de 
estudar química e física na Newnham College, 
Universidade de Cambridge.

Segunda e terça (18 e 19/07), os britânicos testemunharam pela primeira vez na história 
temperaturas acima dos 40 graus. Foram várias as ocorrências de incêndios e muitos 
alertas de perigo. Sorte de quem pode se refrescar nas fontes do Victoria and Albert 
Museum.

Reino Unido na história
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Londres mais de 40 graus
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Infelizmente estamos 
enfrentando desde muito tempo uma 
epidemia cognitiva muito mais letal 
do que uma epidemia imunológica 
real, ou seja, a epidemia de 
informação, a qual também podemos 
chamar de pânico moral.

Falar de pânico moral é bem 
mais complexo do que se imagina 
e requer profundas pesquisas e 
aprofundamento no assunto, mas 
tentaremos simplificar.

Quando se fala de pânico moral, 
muitas pessoas pensam que é só 
uma expressão que o medo colocou 
em evidência, são coisas que 
inventaram, que quer dizer nada, é 
uma palavra que foi criada igual a 
outras e pronto.

Mas te certifico que está 
longe disso. O pânico moral é um 
fenômeno muito bem delimitado, 
muito bem estudado e em muitas 
vezes procede coisas como o 
fascismo e precisa acontecer para 
o fascismo e autoritarismo se 
estabelecerem.

Ele começa induzido por uma 
determinada liderança e vai se 
apropriando das instituições e pode 
até determinar como as políticas 
públicas de um determinado país ou 
nação deve operar.

Nós humanos temos um  viés 
de negatividade, tendemos a ser 
obcecados com qualquer coisa 
que transmita informações sobre 
ameaças potenciais por razões 
óbvias de sobrevivência. Como 
sabe, é melhor supor que um 
pequeno som de vibração num 

arbusto seja um tigre a vir na nossa 
direção, mesmo que na verdade não 
seja nada.

A cognição humana funciona 
dessa maneira, as pessoas prestam 
mais atenção às informações 
negativas e escandalosas, lembram-
se mais, sentem-se mais motivadas 
a transmiti-las aos outros. E vemos 
muito disso na Internet agora que 
as pessoas estão interconectadas o 
tempo todo e sem nenhuma noção 
e responsabilidade, se aventuram 
como jornalistas dando um furo de 
reportagem distribuindo a todos 
os indivíduos e grupos que se 
consideram fazer parte.

No Brasil, por exemplo, o 
pânico moral está definindo sem 
nenhuma sutileza, como as coisas 
acontecem e uma pequena parte da 
sociedade iludida se digladiando 
nas rinhas digitais como 
verdadeiros defensores de algo que 

desconhecem.
Vemos muitas pessoas em 

diversos setores principalmente 
políticos se promoverem e se 
elegerem em cima do pânico moral, 
sendo que eles criam o problema 
ou “pânico moral” e se apresentam 
como a solução para o pânico criado.

Tal pânico moral pode muitas 
vezes vir como uma enorme cortina 
de fumaça, onde tal fato é criado 
e  vem a público por causa de uma 
série de pessoas irresponsáveis e 
inconsequentes e até criminosas que 
jogam para o público a que se quer 
atingir.

Portanto, vê-se cada vez mais a 
necessidade de se pesquisar, de se 
verificar a veracidade e importância 
de tal fato que vem muitas vezes, 
muito bem alicerçado e disfarçado 
de uma importância imaginária que 
para nada servem além de colocar 
medo e iludir as massas desviando 

a atenção para o que realmente 
importa.

Atente-se...
* Gilson Guimarães é 

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

Comunidade

Há uma epidemia 
cognitiva muito 

mais letal do 
que a epidemia 

imunológica real, 
a epidemia de 
informação.

Nós humanos 
tendemos a ser 
obcecados com 
qualquer coisa 
que transmita 
informações 
negativas.

No Brasil, parte da 
sociedade iludida 

se digladia nas 
rinhas digitais como 
defensores de algo 
que desconhecem.

Pânico moral
Unsplash

“O pânico moral é um fenômeno bem estudado e em muitas vezes procede o fascismo”

Por Gilson 
Guimarães*

“As pessoas estão 
interconectadas o tempo 
todo e se aventuram como 
jornalistas dando um furo 
de reportagem”
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Priscila Currie é brasileira do 
Rio de Janeiro mais conhecida como 
Priscila paramédica de Londres. 
Na Inglaterra há 20 anos, ela tem 
mais de 100 mil seguidores nas 
redes sociais (no Instagram @
priscila_paramedica_londres) onde 
apresenta uma parte da sua rotina 
como integrante de uma equipe de 
emergência. Na entrevista a seguir, 
ela conta mais sobre sua trajetória 
profissional e explica o sucesso que 
faz na internet.

Notícias em Português - Por 
que decidiu ser paramédica em 
Londres?

Priscila Currie - Eu tinha seis 
ou sete anos quando disse para o meu 
pai que queria ser médica. Meu pai é 
médico, minha mãe é psicóloga, e eu 
sempre gostei da profissão dos dois. 
Quando eu vim para Inglaterra para 
aprender inglês, procurei entender 
quem trabalha em uma ambulância 
e me apaixonei pelo trabalho do 
paramédico. Soube ali que era aquilo 
que eu queria fazer na vida. Foi um 
divisor de águas. Era para ser.

Não existe o paramédico no 
Brasil. Existe o socorrista, que é 
um técnico. No Brasil não existe 
a faculdade de paramedicina, que 
forma não um médico, porque a 
faculdade de medicina é mais longa 
e abrange mais coisas. O paramédico 
é especialista em medicina pré-
hospitalar. Aqui não tem médico na 
ambulância, mas sim paramédicos.

Como se torna paramédico em 
Londres?

Precisa fazer uma universidade. 
Aqui, independente do seu 
passaporte, você 
precisa estar 
vivendo no país 
por pelo 

menos três anos para se matricular 
numa universidade pagando os 
valores referentes a um residente 
e não um aluno estrangeiro – taxas 
muito mais altas. Por isso, precisei 
esperar três anos para começar a 
estudar. Eu cheguei aqui com 20 anos, 
mas só comecei na universidade com 
29 anos. 

Eu trabalho para o London 
Ambulance Service desde 2014. Para 
se tornar paramédica são três anos de 
faculdade e dois anos de internato.

Como ter sucesso na vida 
acadêmica em uma língua 
estrangeira? 

Eu era a única brasileira da 
minha faculdade. Aliás, eu era a 
única pessoa da faculdade que não 
tinha o inglês como língua materna. 
Eu tive dificuldade por causa disso, 
mas consegui por perseverança. 
Procurava os professores e dizia por 
favor, eu não estou entendo porque 
em português é diferente, você pode 
me explicar de outro jeito? Quando 
você expõe uma fraqueza, vai 
encontrar ajuda. O importante é falar. 
Isso sempre me ajudou porque eu 
nunca tive vergonha de falar errado. 

Já precisou falar em português 
durante um atendimento de 
emergência?

Sim, já atendi brasileiros. 
Quando percebo que falam 
português, claro tento ajudar usando 
o meu idioma. Traduzo para os 

parentes se necessário. Mas eu não 
me identifico como brasileira se não 
houver necessidade para tal porque 
já aconteceu de eu ajudar o paciente 
traduzindo ao português, e o paciente 
depois me adicionou no Facebook, 
tentou um contato, como se falando 
o idioma rompesse essa barreira de 
profissional clínico e paciente. Isso 
me deixou muito desconfortável e 
aconteceu mais de uma vez.

Pode citar um momento 
marcante em sua carreira?

Tenho muitas memórias boas 
e ruins. Trabalhar nessa pandemia 
foi a memória mais recente. Como 
você pode imaginar, a morte faz 
parte da rotina, assim como partos. 
Em média, eu lido com duas mortes 
por semana, fazendo três a quatro 
plantões de 12 horas por semana. 
No pico da pandemia, lidava com 
cinco mortes diárias. Isso foi muito 
marcante. Nada pode preparar um 
profissional da saúde para lidar com 
tantas mortes diárias, usando aquelas 
roupas de plástico, aquelas máscaras, 
parecia que eu estava vivendo um 
filme de ficção científica. Para todos 
nós, a pandemia ficará marcada. Não 
existem palavras para descrever o 
desespero que foi trabalhar no pico 
da pandemia. Todos nós estamos 
traumatizados, alguns fazendo 
terapia, espero que eu nunca precise 
fazer aquilo de novo.

Do lado positivo, eu adoro 
trabalhar em partos. Lembro de 
uma paciente que estava indo com 
o marido para a maternidade, em 

trabalho de parto, e aconteceu um 
pequeno acidente e eles não puderam 
continuar. Era o quinto ou sexto 
filho dela. Estava chovendo. Eu em 
um carro pequeno, coloquei-a no 
banco da frente porque não há banco 
traseiro e ela gritou “está saindo”. Só 
deu tempo eu agarrar o bebê, fui uma 
goleira. Ele nasceu com o cordão 
em volta do pescoço, tive que fazer 
manobras e a criança chorou em 
seguida. Foi lindo e marcante.

Você tem mais de 100 mil 
seguidores nas redes socais. O que 
acha que chama tanto atenção em 
sua vida?

Ah meus seguidores nas mídias 
sociais, o que faria sem eles? Eles 
foram meus confidentes durante a 
pandemia. Eu tenho quase 70 mil 
seguidores no Facebook e mais de 
30 mil no Instagram. Um dos meus 
vídeo sobre a pandemia “viralizou” 
e eu segui fazendo outros vídeos 
alertando sobre o coronavírus e a 
chegada do vírus no Brasil. Eu fazia 
vídeos diários. E também estou 
sempre lutando contra as fake news, 
em favor da ciência comprovada. 
Mas também tenho muitos haters por 
eu ser a favor das vacinas, do uso das 
máscaras. Já fui acusada de receber 
propinas para defender as vacinas, o 
que não é verdade. Já recusei ofertas 
de patrocínio muito boas, porque 
os valores da empresa não eram os 
meus valores. 

O que mais gosta e o que menos 
gosta da vida em Londres?

O que eu mais gosto é a 
diversidade. Você encontra tudo: 
comida, pesquisa, festas, eventos 
culturais. Amo a facilidade de fazer 
coisas incríveis! O que eu não gosto 
em Londres é o clima. É uma cidade 
extremamente cara e onde as pessoas 
trabalham demais, 50 a 60 horas por 
semana. Eu sou do Rio de Janeiro 
e no Rio as pessoas vão à praia, no 
quiosque depois do trabalho e têm 
mais equilíbrio entre trabalho e lazer. 
Também não gosto do quanto as 
pessoas bebem aqui. 

O que diria a quem tem vontade 
de trabalhar como paramédico em 
Londres? 

Tem que ter toda a documentação 
porque você vai precisar na hora de 
se matricular na faculdade. Entrar 
como estudante estrangeiro, eu não 
recomendo porque é muito caro. 
Inglês é fundamental, nível fluente 
acadêmico. Você vai precisar fazer 
um teste de Cambridge ou Oxford. 
Há vários critérios para entrar na 
faculdade. Mas se você quer ser 
paramédico em Londres, e esse é o 
seu sonho, me manda mensagem lá 
no Instagram que eu te dou umas 
dicas.

Priscila (brasileira) 
paramédica de Londres

Por Marta Barbosa
Priscila Curie 
trabalha para 
o serviço de 

ambulância de 
Londres e tem 

mais de 100 mil 
seguidores nas 
redes sociais.

Ela fez um vídeo 
sobre o coronavírus 

que viralizou e 
passou a publicar 
um filme por dia 

durante a pandemia.

No pico da 
pandemia, Priscila 
lidava com cinco 
mortes diárias.

Divulgação

“Não existem palavras para descrever o desespero que foi trabalhar no pico da pandemia”, 
diz Priscila Currie
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São quatro as vagas de emprego 
na embaixada do Brasil em Londres. 
Os salários variam de £ 2.085 e £ 
2.235 e as inscrições vão até o dia 
02/08.

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

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

Precisa-se de motorista
A embaixada procura ainda 

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

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

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

conhecimento das regras de trânsito 
do Reino Unido, apresentação e 
cordialidade.

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

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

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

(HMRC).
Os candidatos de nacionalidade 

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

A contratação do funcionário 
está condicionada à sua situação 
de residente legal no Reino Unido, 
legalmente habilitado para trabalhar 

em tempo integral neste país em 
todos os momentos. A Embaixada 
do Brasil não patrocina pedido 
de visto no Reino Unido, nem se 
envolve em questões de imigração. 

Outros documentos que podem 
ser acrescentados à inscrição são 
uma carta de apresentação do 
próprio candidato; comprovante 
de proficiência em língua inglesa 
e portuguesa; duas cartas de 
referência ou recomendação 
recentes de empregadores 
anteriores; comprovante de domínio 
dos programas de computador 
Microsoft Office e Windows; e 
outros comprovantes de formação 
acadêmica, profissional e de línguas 
julgados relevantes.

Precisa-se de sous chef de 
cozinha

Também por um salário mensal 
de £ 2.235, a embaixada precisa 
contratar um sous chef de cozinha, 
para atuar diretamente na casa do 
embaixador. O profissional será 
responsável pela preparação diária de 
refeições, gerenciamento da cozinha, 
elaboração de cardápios e de listas de 
compras, além de outras atividades 
inerentes ao cargo de cozinheiro.

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

Comunidade

4 vagas de emprego na 
Embaixada do Brasil em Londres
Da Redação

Unsplash

Inscrições para as quatro vagas de emprego vão até 02/08

Um dos postos é o de auxiliar administrativo do Setor de Meio 
Ambiente, com salário inicial mensal bruto de £ 2.235.

A embaixada procura ainda um auxiliar de apoio para ocupar o 
cargo de motorista/serviços gerais de escritório com salário de 

£ 2.085.

Para a posição de tradutor, a vaga temporária e a remuneração 
mensal bruto será de £ 2.235.

A embaixada também precisa de sous chef para atuar na casa 
do embaixador. Salário de £ 2.235 follow us

 RENTAL OF PROPERTIES, ROOMS, STUDIOS, FLATS AND HOUSES
 MAINTENANCE AND REFURBISHMENT 

fInd your next home
estate agency
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Comunidade

Por Rodrigo Correa

Destaques 
sociais do Tio Rô

Pessoas (eventos e lugares) que acontecem na comunidade brasileira

A comunidade brasileira em Manchester está cada vez mais unida. No final de junho, organizados por 
Claudia Souza, aconteceu um arraial junino reunindo um grupo brasileiros empreendedores do norte do 
Reino Unido.

Equipe do salão Inybeauty.uk, cariocas pretas empoderadas que vendem toda linha bra-
sileira de produtos para cabelos afro naturais

Ivana Virgens, Maia Terra e Roberta Luchini

Claudia Souza, a Wonder Woman dos eventos comunitários de 
Manchester, também produtora holística e representante do 
CCBL

Claudia Souza, produtora do evento em Manchester, e Vivi Almeida, 
do canal @inglaterradescomplicada

SHOW DE MARISA MONTE
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Comunidade

No dia 25/06 acontecer a tradicional festa junina do Clube dos 
Brasileirinhos com 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.

SÃO JOÃO NO CLUBE DOS BRASILEIRINHOS

No dia 01/07 aconteceu o Festival Marielle Presente. Música, 
performance e outras manifestações artísticas tiveram o tom de 
protesto que toma a sociedade brasileira desde o assassinato da 
vereadora carioca Marielle Franco. Aconteceu no Juju Bar, em Brick 
Lane.

FESTIVAL MARIELLE PRESENTE

Silvia Fermo (de vestido vermelho) e a equipe de produção do Clube dos Brasileirinhos

Joy Dilá, Rodrigo Correa e Elda Cardoso

Dj Truta, Pamela Fom, Alison Família e Fábio Carrara, músicos participantes do Festival 
Marielle Presente

Fernanda Adamuccio, Marisa Olavo, Kati Fernandes e Riccardo Freixo

Cristiane Andrade e seu filho Arthur, aluno 
do clube aos sábados

Juliana Elisa vestida de IemanjáSam Alexander e Nadia Pimentel
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O sul de Londres se vestirá de 
cor e festa entre 29 e 31 de julho, 
durante o primeiro Festival Urban 
Elephant (Urban EleFest), na área 
de Elephant and Castle, conhecida 
por muitos como o bairro latino. 

Urban Elephant é um festival de 
artes comunitárias gratuito, que será 
realizado na área ao redor do antigo 
centro comercial Elephant and 
Castle, demolido no verão de 2020 
para um desenvolvimento urbano, 
onde vive uma parte importante da 
comunidade de língua espanhola e 
portuguesa. 

“A ideia é reunir as comunidades 
de Elephant Park, Walworth Road e 
The Aylesbury Estate”, disse John 
Whelan, diretor e idealizador da 
UrbanEleFest, observando que, 
diante da crise do alto custo de vida, 
“a melhor maneira de lidar com isso 
é dar às pessoas um festival de rua”.

“O festival é uma oportunidade 
de reunir a comunidade neste evento 
especial, que pretende refletir a 
maravilhosa diversidade da região, 
com a variedade de culturas latino-
americanas representadas através 
da dança, arte, música e delícias 
culinárias”, disse Whelan.

Durante os três dias de festival, 

espera-se que 49 apresentações 
aconteçam em oito locais ao 
ar livre. Na programação estão 
manifestações de circo, dança, 
comédia e fantoche. 

Uma mistura empolgante 
que certamente vai entreter e 
surpreender. As empresas locais 
também organizarão seus próprios 
eventos marginais durante o curso 

do festival. “Estamos trabalhando 
com nossos parceiros Southwark 
Council, Get Living, the Means, 
Notting Hill Genesis e Lend 
Lease para tornar este um fim de 
semana memorável para a área 
local”, explicou o organizador do 
UrbanEleFest.

Diversidade e união
O festival é uma combinação 

única de artistas de rua de renome 
internacional e grupos de artes 
comunitárias locais. O Urban 
Elephant reúne eventos com 
patrimônio cultural de todo o 
mundo. 

Expressões artísticas na América 
do Sul, África, Caribe e Europa 
celebrarão a diversidade e a riqueza 
desta parte do sul de Londres. Uma 
área moderna e voltada ao futuro, 
com uma rica história e herança 

multicultural.

Promessa verde
Há o compromisso dos 

organizadores de fazer do 
Urban Elephant um festival sem 
desperdício e neutro em carbono, e 
também o de impulsionar áreas de 
atuação utilizando fontes de energia 
sustentáveis. 

Nos próximos anos, o objetivo 
é conseguir uma redução de 50% 
nos resíduos, reutilizar 80% dos 
materiais para infraestrutura e 
operações diárias e reciclar 90% 
da pequena quantidade de resíduos 
que produzimos na realização do 
festival.

O Urban Elephant é um festival 
gratuito para residentes e visitantes 
do SE17. “Estamos orgulhosos de 
fazer parte do Southwark Council’s 
High Street Challenge, uma 

Londres

49 apresentações em 8 locais ao ar livre 
durante o fim de semana do festival, com 
manifestações de circo, dança, comédia e 

marionetes.

A organização promete reutilizar 80% dos 
materiais de infraestrutura e operações 

diárias e reciclar 90% dos resíduos.

Wikipedia e divulgação

Como será o 
primeiro festival 
Urban Elephant

Da Redação
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Londres

L A United 
desempenhará um 
papel de liderança 

durante todo o 
fim de semana 

na promoção das 
empresas locais.

Durante o fim de semana do UrbanEleFest, 
eventos adicionais organizados por 
empresas locais e grupos comunitários 
irão aumentar a cor e a vibração das 
festividades.
Haverá visitas guiadas ao novo edifício do 
teatro Southwark Playhouse, localizado em 
Dante Place, 80 Newington Butts, Londres 
SE11 4FL.  
As aulas de salsa serão realizadas no Dr 
Juice, Elephant Arcade, 50 London Road, 
SE1 6LW. 
Na sexta-feira (29/07), às 19h30, haverá 
um evento especial na Igreja St Peters 
contando a história de Walworth através 
do canto.
Além disso, haverá serviços gratuitos de 
reparo de bicicletas no sábado (30/07), 
entre o meio-dia e as 18 horas, na Bagshot 
Street London, SE17 2QW.

Na área de Elephant Arcade, 50 London 
Road, SE1 6LW, haverá um mural 
comunitário com artistas locais entre 
sábado (30) e domingo (31/07), entre 
14h e 17h.
A oficina de danças latinas Amigos 
realizará aulas de salsa e bachata nos 
três dias do festival na 25-27 Bagshot 
Street London, SE17 2QW. As aulas 
serão conduzidas por Juan Carlos, um 
entusiasta instrutor de dança latina da 
Colômbia com mais de 12 anos de 
experiência.
No domingo (31/07), às 15h, haverá 
uma oficina de dança Tropicalmix, liderada 
por Fredy Martinez, conhecido como 
“Profe Fredy”, um dançarino experiente da 
Colômbia que trabalha com a comunidade 
em Londres há mais de 10 anos. Fredy 
montou sua própria escola de dança para 

crianças e jovens oferecendo um ambiente 
divertido, seguro e amigável onde todos 
podem desfrutar e aprender através da arte 
da dança. 
Haverá ainda um dia aberto e festival de 
verão no OK Grow Community Garden, 
Albany Road, SE5 0AL, com apresentação 
dos músicos locais de cumbia e ceilidh e 
DJs a partir das 15h de sexta-feira (30).
Haverá também música ao vivo com 
Regis Milan no Restaurante Tupi, 2 Castle 
Square, Elephant Road, SE17 1EN.
A Feira SoLo Craft realizará seu primeiro 
showroom com o trio folclórico indie Sylvan 
Weekends, com uma tarde de música ao 
vivo, compras de mais de 60 empresas 
independentes da SoLo Craft Fair Shop 
e bebidas da Little Louie, localizada em 
Elephant Shops, 14 Ash Avenue, Elephant 
& Castle, SE17 1GQ.

Mais eventos

iniciativa para reavivar e revitalizar 
a high street pós-pandemia. 
Esperamos que o Urban Elephant 
traga alegria e prosperidade ao 
nosso querido canto de Londres, 
neste momento tão difícil. Estou 
ansioso para ver você e suas famílias 
nos dias 29, 30 e 31 de julho”, disse 
John Whelan.

No grande palco
Abrindo a UrbanEleFest estará 

o Yurupari Grupo, com diferentes 
danças regionais da Colômbia e 
Venezuela; e o Art Perú com suas 
danças emblemáticas, incluindo 
a Marinera Norteña. Além disso, 
haverá o grupo feminino mariachi 
Las Adelitas e Kasuary Música de 
los Andes. Will Sifontes e seu grupo 
de salsa The Latin Sound será a 
estrela do espetáculo.

Haverá também apresentações 
de Felicity Footloose, Ballet 
Hooligan, The Cabaret Cats, The 
Tom Show, Juma e Mr Bones.

O Urban Elephant é um festival de artes comunitárias gratuito, que acontecerá entre 29 e 31 de julho 

UrbanEleFest

O Urban Elephant também incluirá uma série de atividades com empresas locais, incluindo um fórum de 
negócios, no qual L A United desempenhará um papel de liderança durante o fim de semana para promover as 
empresas locais e, em particular, as empresas latinas, explicou o diretor da UrbanEleFest, observando que ele está 
trabalhando em estreita colaboração com o Elephant and Castle Business Forum. 
A este respeito, Susie Barlow, gerente de programa da The Means e membro do fórum, detalhou o escopo 
do Elephant and Castle Business Forum, estabelecido em 2021 pela equipe do Elephant and Castle Town 
Center. “É um veículo para que as empresas locais trabalhem juntas, aproveitem as oportunidades e se 
candidatem a financiamentos para entregar projetos”, disse Barlow, comentando que o fórum de negócios 
tem um grupo diretor de empresas locais que realiza reuniões regulares envolvendo as partes interessadas 
Get Living, Lendlease, Southwark Council e Notting Hill Genesis.
Os objetivos do fórum são fornecer uma voz coletiva para os negócios, atrair financiamento para Elephant & 
Castle, bem como ajudar na regeneração econômica da área, de uma forma que inclua as empresas novas 
e existentes e a comunidade local.
Elephant and Castle Business Forum é um parceiro-chave do Urban Elephant Festival, tendo ajudado a equipe 
a obter financiamento para o evento de 2022 do Southwark Council e de outras partes interessadas. “Estamos 
agora trabalhando para incentivar todas as empresas E&C a participar do evento e se beneficiar dele - o todo 
é maior do que a soma de suas partes”, enfatizou o diretor do fórum de negócios.

Elephant and Castle Business Forum
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Londres
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Reino Unido

Maiores de 50 receberão booster 
da vacina de covid neste outono
Todos com 50 anos ou mais 

estarão entre os que receberão um 
reforço da COVID-19 e uma vacina 
contra a gripe neste outono, sob 
planos para aumentar a proteção 
contra vírus respiratórios antes do 
inverno.

Sobre os reforços contra o 
coronavírus (COVID-19), o Comitê 
Conjunto de Vacinação e Imunização 
(JCVI) publicou recomendações 
finais para o programa deste outono.

Sob o conselho, aqueles elegíveis 
para uma dose adicional serão:

- Todos os adultos com mais de 
50 anos de idade;

- Aqueles com 5 a 49 anos de 
idade em um grupo de risco clínico, 
incluindo mulheres grávidas;

- Aqueles que são contatos 
domésticos de pessoas com 
imunossupressão;

- Cuidadores, residentes e 
funcionários de lar de idosos;

- Trabalhadores da linha de 
frente da saúde e da assistência 
social.

Além disso, o Departamento de 
Saúde e Assistência Social (DHSC) 
ampliará a oferta da vacina gratuita 
contra a gripe para grupos mais 
qualificados. Estes grupos adicionais 
só serão elegíveis quando os mais 
vulneráveis, incluindo as crianças da 
pré-escola e do ensino fundamental 
previamente anunciadas, aqueles 
com 65 anos ou mais e aqueles em 
grupos de risco clínico tiverem sido 
oferecidos a vacina.

Os grupos adicionais que serão 
oferecidos a vacina gratuita contra 

a gripe na Inglaterra serão todos os 
adultos de 50 a 64 anos de idade; 
crianças do ensino médio nos anos 7, 
8 e 9, a quem será oferecida a vacina 
por ordem de ano letivo (começando 
pelos mais jovens primeiro).

O NHS anunciará oportunamente 
quando e como os grupos elegíveis 
poderão marcar uma consulta para 
seu reforço de outono da vacina de 
covid, e quando as pessoas de 50 a 
64 anos de idade que não estão em 
um grupo de risco clínico poderão 
obter sua vacina de gripe gratuita.

As pessoas desses grupos são 
convidadas a não comparecer 
até que mais informações sejam 
anunciadas.

Comentando sobre o programa 
de reforço da COVID-19 de outono, 
o Professor Anthony Harnden, Vice-
presidente do JCVI, disse: “Nós 

fornecemos nossas recomendações 
finais para o programa de outono 
para garantir que o NHS e o sistema 
de saúde mais amplo tenham tempo 
para planejar o lançamento de uma 
vacina bem antes da estação do 
inverno.

“Os booters da COVID-19 são 

altamente eficazes para aumentar 
a imunidade e, ao oferecer uma 
dose adicional para aqueles com 
maior risco de doenças graves 
neste outono, esperamos reduzir 
significativamente o risco de 
hospitalizações e mortes durante o 
inverno.”

Da Redação Quem se vacina desta vez:
Todos os adultos com mais de 50 anos de 

idade, mais pessoas em grupo de risco 
clínico, incluindo mulheres grávidas; 
contatos domésticos de pessoas com 

imunossupressão; cuidadores, residentes 
e funcionários de lar de idosos e 

trabalhadores da linha de frente da saúde 
e da assistência social.
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Reino Unido

Os britânicos estão no que tem 
sido apelidado de “um verão de 
descontentamento”, com o número de 
greves sendo declarado por diferentes 
sindicatos de trabalhadores exigindo 
melhores salários e condições de 
trabalho. 

Pelo menos duas greves de 
trabalhadores ferroviários já foram 
confirmadas para 27 e 30 de julho, 
convocadas pelo Sindicato Nacional 
dos Trabalhadores Ferroviários, 
Marítimos e de Transporte (RMT), 
a Associação de Pessoal Salariado 
de Transporte (TSSA) e a Sociedade 
Associada de Engenheiros 
Locomotivos e Bombeiros (ASLEF), 
enquanto o Royal Mail, professores, 
médicos em treinamento, 
funcionários públicos e pessoal das 
autoridades locais já aprovaram 
ações industriais similares. 

O termo “verão do 
descontentamento” evoca a era do 
confronto sindical que afetou o 
Reino Unido durante os anos 1970.

As demandas sindicais neste caso 
vêm em meio à crise do aumento do 
custo de vida no Reino Unido, que 
registrou uma inflação de 9,3% em 
junho. A razão está na maior inflação 
em quatro décadas está no aumento 
dos serviços de eletricidade e gás, 

alimentos e combustível, agravada 
pela invasão russa da Ucrânia desde 
fevereiro passado. 

Isto, enquanto o Banco da 
Inglaterra, o banco central do Reino 
Unido, teme que até outubro exceda 
11%, bem acima da meta oficial de 
inflação de 2%.

Nas últimas semanas, os 
maquinistas de oito empresas 
ferroviárias britânicas disseram 

que farão greve em 30 de julho 
por causa de uma disputa salarial, 
segundo o sindicato de maquinistas 
ASLEF, que disse ter anunciado a 
greve no dia seguinte ao fracasso das 
empresas ferroviárias em fazer uma 
oferta salarial que correspondesse ao 
aumento do custo de vida.

“A ação grevista é agora a única 
opção disponível, mas estamos 
sempre abertos a conversações se as 

empresas ferroviárias ou o governo 
quiserem falar conosco e fazer 
uma oferta justa e sensata”, disse o 
secretário geral Mick Whelan em 
uma declaração por e-mail.

A ASLEF disse que seus 
membros em oito empresas (Arriva 
Rail London, Chiltern Railways, 
Greater Anglia, Great Western, Hull 
Trains, LNER, Southeastern e West 
Midlands Trains) iriam atacar.

Em resposta, o Secretário de 
Transportes Grant Shapps chamou a 
decisão do sindicato de incrivelmente 
decepcionante.

A última greve da ASLEF segue-
se ao anúncio de uma greve de 24 
horas pelo pessoal de dois outros 
sindicatos ferroviários, o Sindicato 
Nacional dos Trabalhadores 
Ferroviários, Marítimos e de 
Transporte (RMT) e a Associação do 
Pessoal Assalariado do Transporte 
(TSSA), que ocorrerá em 27 de 
julho. 

O crescente catálogo de agitação 
industrial deixa os trabalhadores 
pendulares enfrentando mais 
perturbações neste verão, depois que 
dezenas de milhares de trabalhadores 
em greve paralisaram a rede 

ferroviária britânica no mês passado.
Já em junho passado o RMT 

conseguiu interromper parcialmente 
os serviços ferroviários britânicos 
por uma semana e agora chamará 
de volta seus 40.000 membros para 
novas greves entre o final de julho e 
agosto.

O setor público terá 
aumento de salário

O governo anunciou aumentos 
salariais para milhões de 
trabalhadores do setor público. 
Mais de um milhão de funcionários 
do NHS na Inglaterra receberão 
um aumento salarial de pelo menos 
£1.400, com aqueles que ganham 
menos recebendo até 9,3%.

A polícia na Inglaterra e no 
País de Gales receberá um aumento 
salarial de £ 1.900, equivalente a 5% 
do salário total.

Os sindicatos estão pressionando 
para que os salários reflitam o custo 
de vida, com uma inflação de 9,1%.

Estão sendo revelados acordos 
salariais abrangendo 2,5 milhões 
de trabalhadores do setor público, 
incluindo professores, enfermeiros, 
médicos, policiais e membros das 
forças armadas.

Um verão de 
descontentamento

O termo “verão do 
descontentamento” 

evoca a era do 
confronto sindical 
que afetou o Reino 
Unido durante os 

anos 1970. 

A inflação em junho 
foi de 9,3%, a mais 
alta em 4 décadas. 

Dezenas de 
milhares de 

trabalhadores em 
greve paralisaram 
a rede ferroviária 

britânica em junho e 
julho.

Haverá greve de trens nos dias 27 e 30 de julho 

Express News

Por María Victoria Cristancho
@mavicristancho
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Reino Unido

Mais de oito milhões de lares 
com benefícios comprovados de 
renda receberão automaticamente 
a primeira parcela de £326 a partir 
deste mês.

Isto significa que, combinado 
com outros apoios, milhões de lares 
de baixa renda em todo o Reino 
Unido receberão pelo menos £1.200 
do governo até o Natal para aliviar 
a pressão do aumento do custo de 
vida.

Além disso, quase uma em cada 
dez pessoas receberá o pagamento 
de £150 por invalidez neste outono, 
e mais de 8 milhões de lares de 
pensionistas poderão receber mais 
£300 do pagamento de combustível 
de inverno em novembro e 

dezembro.
A secretária de Trabalho e 

Pensões, Thérèse Coffey, disse: 
“Nossa ajuda para as famílias 
começará a chegar às contas 
bancárias à medida que nos 
certificamos de que aqueles com 
renda mais baixa recebam o apoio de 
que necessitam diante do aumento 
dos custos. Esta primeira parcela de 
£326 deve chegar a todas as famílias 
de baixa renda elegíveis até o final 
de julho”.

Além dos cortes de impostos, 
mudanças no Crédito Universal e 
no Fundo de Apoio à Casa, estes 
pagamentos são parte de um pacote 
de apoio de £37 bilhões para ajudar 
as pessoas a lidar com o aumento 
dos preços.

A maioria das pessoas com 
direito à primeira parcela do 

pagamento do Custo de Vida o 
receberá até 31 de julho de 2022. As 
famílias que são elegíveis porque 
recebem créditos fiscais e nenhum 
outro benefício elegível receberão 
sua primeira parcela do HMRC 
no outono, e a segunda parcela no 
inverno. 

Além do Cost of Living 
Payment de £650, todos os clientes 
domésticos de energia no Reino 
Unido receberão uma subvenção 
de £400 para ajudar nas contas 
de energia, e aqueles nas faixas 
de Imposto do Conselho A-D na 
Inglaterra receberão £150 a mais. 
Isto eleva o apoio de milhões para 
£1.200 até o final do ano.

Os pagamentos de pensão por 
invalidez e aposentadoria vêm em 
adição, assim como qualquer apoio 
do Fundo de Apoio às Famílias, 

que foi recentemente estendido 
até março de 2023 com um 
financiamento adicional de £421 
milhões. 

O Fundo de Apoio às Famílias 
foi projetado para ajudar as famílias 
de baixa renda na Inglaterra com 
contas de alimentos e energia, e é 
distribuído pelas autoridades locais, 

que conhecem melhor suas áreas.
O apoio total do governo este 

ano para famílias de baixa renda 
é de £37 bilhões, um valor que 
inclui um aumento recente para 
£12.570 para os limites iniciais do 
Seguro Nacional. Isto beneficiará 
30 milhões de trabalhadores e vale 
£330 para um empregado típico.

£ 326 é o valor do primeiro de 2 
pagamentos como parte do pacote de 

apoio do governo de £ 37 bilhões.

A segunda parcela de £ 324 virá depois do 
outono, com pagamentos separados para 
pensionistas e deficientes também no final 

deste ano.

Os requerentes de créditos fiscais 
receberão sua primeira parcela do custo 

de vida até o outono.

Da Redação

Quase 1 em cada 4 famílias na Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte recebeu a primeira parcela

É pouco provável que os preços da gasolina baixem até que outros produtores de petróleo 
sejam capazes de aumentar os suprimentos para compensar a perda de petróleo russo

Mais de 8 milhões de residências beneficiadas 
receberão um pagamento de até £650 este 
ano, feito em duas parcelas. Isto inclui todos 
os lares com direito a um pagamento dos 
seguintes benefícios: Universal Credit, Income-
based Jobseekers Allowance, Income-related 
Employment and Support Allowance, Income 
Support, Working Tax Credit, Child Tax Credit e 
Pension Credit.
O DWP fará o pagamento em dois montantes 
fixos - o primeiro a partir de julho de 2022, o 
segundo a partir do outono. Os pagamentos do 
HMRC para aqueles sobre créditos fiscais só 
se seguirão logo após cada um para evitar a 
duplicação de pagamentos.
Para ter direito à primeira parcela, as famílias 
devem ter tido direito a um pagamento (ou, 
mais tarde, ter direito a um pagamento) de 
qualquer uma delas:
- Crédito Universal para um período de 

avaliação que terminou no período de 26 de 
abril de 2022 a 25 de maio de 2022.
- JSA com base na renda, ESA com base na 
renda, Income Support e Pension Credit no 
período de 26 de abril de 2022 a 25 de maio 
de 2022.
Os clientes que receberão a primeira prestação 
no outono devem ter recebido um pagamento, 
ou uma concessão anual de pelo menos £26, 
de créditos fiscais por qualquer tempo no 
período de 26 de abril de 2022 a 25 de maio 
de 2022.
Este pagamento será isento de impostos, não 
contará para o teto de benefícios e não terá 
qualquer impacto sobre as concessões de 
benefícios existentes.
Estes montantes fixos serão entregues em dois 
pagamentos ligeiramente diferentes de £326 e 
£324.
Fonte: Gov.uk

Quem tem direito à ajuda do governo

Governo 
começa a pagar 

benefício para 
combater à 

crise

Unsplash
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Boris Johnson renunciou à 
liderança do Partido Conservador 
no governo em 07/07. Isto 
significou que ele permanecerá 
primeiro-ministro britânico até que 
seu partido eleja um novo líder, 
algo que provavelmente acontecerá 
em 3-4 meses.

A data deveria marcar o 17º 
aniversário do massacre de 7/7 de 
2005, quando mais de 50 londrinos 
foram mortos no mais sangrento 
ataque terrorista já ocorrido para 
atingir a maior metrópole da 
Europa. No entanto, esse fato 
passou despercebido, pois todos 
estavam concentrados na bomba 
jornalística.

Alguns dias antes, Johnson 
havia declarado que pretendia 
ganhar mais duas eleições gerais 
e permanecer pelo menos 10 anos 
no 10 Downing Street (a residência 
oficial do primeiro-ministro). 

Ele até começou a preparar 
seus partidários para uma possível 
eleição geral antecipada, na qual 
ele gostaria de liquidar os labours 
e seus rivais dentro de seu partido.

Ziguezagues
Quando Boris Johnson 

foi prefeito de Londres, tive a 
oportunidade de organizar uma 
assembleia com milhares de 
latinos onde ele se comprometeu 

a lutar pela anistia aos imigrantes 
indocumentados. Ele estava 
fazendo isso para se enraizar 
com a maioria dos londrinos que 
pertencem a minorias étnicas. 

Entretanto, para ser um líder 
Tory, ele foi para o campo daqueles 
que tiraram os direitos de milhões 
de cidadãos europeus. Agora, além 
disso, ele iniciou um esquema no 
qual os requerentes de asilo podem 
ser transferidos para Ruanda. 

Ele até fez isso apesar da 
oposição do futuro rei, o príncipe 
Charles (aquele país afro-equatorial 
tem uma ditadura e sofreu o pior 
genocídio do final do século 20).

Além disso, quando Johnson 
era prefeito da capital, ele flertou 
com uma agenda verde porque 
os Greens são a terceira maior 
força eleitoral. Hoje, no entanto, 
a Johnson exige que se quebre a 
dependência da Rússia, gerando 
energia através de nova mineração 
de carvão poluente e fracionamento 
(bombeando água para extrair 
hidrocarbonetos, que polui rios, 
lagos e reservatórios subterrâneos).

Paciência esgotada
Quando o mês de junho 

terminou, parecia que a pressão 
sobre Johnson para se demitir 
iria acabar. Entretanto, a onda de 
escândalos chegou a um ponto 
em que, como disse o primeiro 
tesoureiro da Johnson, Sajid Javid, 
“foi demais”. 

Ele costumava ser tolerado na 
crença de que Johnson é o maior 
vencedor eleitoral que o Reino 

Unido já teve. Ele venceu em 
todos os círculos eleitorais onde se 
candidatou ao Parlamento, as duas 
vezes em que concorreu a prefeito 
da capital (ele é o único prefeito 
conservador que Londres já teve), o 
referendo Brexit (derrotando todos 
os primeiros-ministros cessantes ou 
em exercício, bem como os líderes 
de todos os principais partidos) 
e, finalmente, venceu as eleições 
gerais de dezembro de 2019 com 
o melhor voto de qualquer líder 
desde Margaret Thatcher.

O próprio Johnson havia se 
posicionado como o “homem que 
entregou” grandes tarefas. Em seu 
discurso de demissão, vangloriou-
se de seus triunfos eleitorais, de 
ter tirado o país da União Europeia 
(algo que nunca aconteceu antes 
naquele bloco continental), de ter 
sido o primeiro na Europa a vacinar 
sua população e a sair das restrições 
da COVID-19, e de ter sido o pilar 
que colocou o Ocidente por trás da 
causa ucraniana.

Escândalos
Os Tories tinham aturado as 

muitas faltas de Johnson (festejar 
durante a quarentena, receber 
dinheiro de doadores do partido 
para consertar sua casa, ter ajudado 
os Tories a perder dois assentos 
etc.). Entretanto, a goa d’água 
foram as acusações contra um de 
seus homens de confiança, que foi 
considerado um predador sexual.

No início desta semana, as 
primeiras demissões ministeriais 
começaram com a saída dos dois 

ex-tesoureiros da Johnson (Javid e 
Rishi Sunak). Em seguida, houve 
uma debandada de mais de 50 
demissões de secretários de Estado, 
ministros e secretários. 

Ao meio-dia da quarta-feira 
06/07, Johnson compareceu ao 
Questionário semanal do primeiro-
ministro, onde foi desafiador 
diante dos apelos para que ele 
desistisse, argumentando que ele 
havia conseguido muito e deveria 
completar seu mandato de cinco 
anos.

Guerra na Ucrânia
Uma questão chave na eleição 

do novo primeiro-ministro  é 
a guerra na Ucrânia. Quarenta 
anos após a Guerra das Malvinas, 
Johnson quis imitar o que a 
então primeira-ministra Tory 
Margaret Thatcher fez em 1982, 
quando foi capaz de reverter sua 
impopularidade interna derrotando 
militarmente a Argentina. 

Desta vez, Johnson quis gerar 
uma onda de patriotismo anti-russo 
e apresentar-se como o campeão da 
unidade ocidental para defender a 
Ucrânia. O problema é que, mais 
de quatro meses após o início desta 
guerra em 24/02, as sanções não 
param Moscou e, ao contrário, a 
Ucrânia já perdeu um quinto de seu 
território, enquanto sua capacidade 
de reconquistar a maior parte das 
regiões de língua russa de sua 
própria república está cada vez 
mais reduzida.

O certo é que o novo governo 
não terá o mesmo apoio homogêneo 

de sua bancada (como Johnson tinha 
no início de seu mandato) e que 
pode ser o prelúdio para um novo 
governo trabalhista (ou para um 
processo de separação de metade 
dos quatro países que compõem 
esta monarquia constitucional).

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

Reino Unido

Os Tories tinham 
aturado muitas faltas 

de Johnson como 
festejar durante a 

quarentena e receber 
dinheiro de doadores 

do partido para 
reformar sua casa.

A gota d’água foram 
as acusações contra 
um de seus homens 

de confiança, 
considerado um 
predador sexual.

Alguns dias antes, 
Johnson declarou 

que pretendia ganhar 
mais 2 eleições 

gerais e permanecer 
pelo menos 10 anos.

A queda de A queda de 
Boris Johnson Boris Johnson 
e o destino e o destino 
do partido do partido 
conservadorconservador

Unsplash e Express news

Por Isaac Bigio*

Protesto antiguerra em Downing Street: Boris se 
vangloriava de ter sido o pilar que colocou o Ocidente 
por trás da causa ucraniana
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Reino Unido

Eleições elitistas para escolha 
do próximo primeiro-ministro

Agora, o Reino Unido iniciou o 
processo de transição para seu quarto 
primeiro-ministro conservador 
desde 2010. Os desafios são grandes. 
O país está passando por sua pior 
inflação em quatro décadas. Há uma 
onda de greves dos trabalhadores 
do trem e do metrô, que ameaça se 
espalhar para outros setores. Em 
dois dos quatro países que compõem 
o Reino Unido (Irlanda do Norte e 
Escócia), as tendências separatistas 
estão crescendo.

Na Escócia, o governo 
nacionalista estabeleceu uma 
data para um segundo referendo 
de independência. Na Irlanda do 
Norte existem fortes tensões entre 
sindicalistas que querem acabar com 
o protocolo com a UE e nacionalistas 
que o defendem e buscam avançar 
em direção à reunificação de sua 
ilha.

Com a renúncia de Boris 
Johnson, o que teremos agora é 
uma nova eleição após a qual o 
novo primeiro-ministro surgirá. A 
grande diferença é que nas eleições 
gerais mais de 40 milhões de adultos 

britânicos podem votar e um novo 
parlamento será eleito. 

Após esse processo, a rainha 
convida o líder da maioria absoluta 
dos 650 membros da Câmara dos 
Comuns a liderar o Reino Unido. 
Agora, porém, não será mais esse o 
caso.

A decisão de quem governará 
o reino repousa em um processo 
muito mais longo e elitista. 
Primeiro, os 358 deputados 
conservadores votarão a cada 
2-3 dias para eliminar um dos 

possivelmente mais de 10 pré-
candidatos em cada rodada. 

Então, quando restarem apenas 
2, a decisão final será passada a 
uma minoria de menos de 0,3% 
da população, os 100 a 150 mil 
membros dos clubes conservadores, 
a grande maioria dos quais são 
brancos, homens e mais velhos.

Como quase não há 
trabalhadores, mães solteiras, jovens 
ou minorias étnicas neste pequeno 
eleitorado, os candidatos que terão 
mais influência são aqueles que 

podem oferecer maior resistência 
em relação à União Europeia, aos 
imigrantes ou à Rússia.

Sunak, o favorito
O ex-ministro das finanças 

Rishi Sunak estava consolidando 
sua liderança sobre seus rivais 
para se tornar o próximo primeiro-
ministro do Reino Unido em uma 
amarga corrida para substituir Boris 
Johnson.

Sunak, cuja saída do Tesouro foi 
uma das primeiras em uma cascata 
de demissões que obrigou Johnson 
a renunciar, tem sido o favorito 
entre os legisladores conservadores, 
apesar de alguns o culparem por seu 

papel na queda de Johnson.
Ele enfrenta a concorrência de 

Penny Mordaunt, ministra júnior 
do comércio, e da chanceler Liz 
Truss, que lançou sua campanha 
oficial antes, argumentando que era 
a única candidata com a experiência 
necessária para tomar as “decisões 
difíceis”.

Há cinco candidatos. Quem 
conseguir o emprego enfrentará 
uma inflação vertiginosa e um baixo 
crescimento econômico, bem como 
uma falta de confiança do público na 
política após o período de escândalo 
de Johnson no poder.

Por Isaac Bigio

O comité do partido conservador é responsável pelo processo de eliminação dos aspir-
antes a candidato à líder

Recorde de estudantes desfavorecidos se 
candidataram à universidade

Um número recorde de 
estudantes desfavorecidos no Reino 
Unido se candidatou à universidade 
este ano, de acordo com os números 
oficiais que também mostram que o 
recrutamento internacional se atrasou 
com um aumento das candidaturas 
da Nigéria, Índia e China.

De acordo com dados divulgados 
pelo Serviço de Admissões em 
Universidades e Faculdades (Ucas), 
as inscrições gerais para jovens de 
18 anos do Reino Unido superaram 
todos os recordes anteriores, 
levantando preocupações sobre a 
competição por vagas nos cursos 

mais populares.
Algumas universidades tentam 

controlar os números, mas há excesso 
de recrutamento após a pandemia. 
Entretanto, as universidades ficarão 
satisfeitas em ver o crescimento 
contínuo do número de estudantes 
internacionais, que aumentou em 
3% no total, com 135.000 inscrições. 

Os estudantes internacionais 
pagam taxas mais altas do que 
seus colegas britânicos, ajudando 
a compensar o declínio no valor 
das taxas domésticas que foram 
corroídas pela inflação.

O aumento mais marcante nas 
inscrições veio de estudantes na 
Nigéria, onde houve um aumento 
de 58% no número de pessoas 

que procuram estudar no Reino 
Unido, embora a partir de uma base 
baixa. Ucas disse ter recebido 5290 
solicitações, contra 3360 em 2021 e 
1670 em 2019. Em outros lugares, 
houve um aumento de 20% nas 
aplicações da Índia e um aumento 

de 10% da China com 31.400 
aplicações este ano.

Sarah Stevens, diretora política 
do Grupo Russell de universidades 
intensivas em pesquisa, disse: “Os 
números de hoje mostram que, 
apesar de um ambiente altamente 

competitivo, o Reino Unido continua 
sendo um destino de classe mundial 
para estudantes internacionais.

“O forte crescimento das 
aplicações da Índia e da Nigéria, 
priorizadas na Estratégia de 
Educação Internacional do Reino 
Unido, mostra que os esforços para 
atrair estudantes de todo o mundo 
estão começando a dar frutos”.

Os números divulgados na 
quinta-feira para candidaturas antes 
do prazo de 30 de junho da Ucas 
mostram que a taxa de aplicação 
para jovens de 18 anos que vivem 
nas áreas mais carentes do Reino 
Unido é de 28,8%, contra 27% 
em 2021 e mais de 10 pontos 
percentuais acima do que em 2013.

Da Redação

Unsplash

O número de estudantes internacionais aumentou em 3% no total, com 135.000 inscrições

Rishi Sunak tem sido o favorito entre os legisladores conservadores, apesar de alguns o 
culparem por seu papel na queda de Boris

Express News
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O acordo migratório alcançado 
em Los Angeles, Estados Unidos, no 
final da Cúpula das Américas, sediada 
pelo presidente Joe Biden, levanta 
mais perguntas do que respostas e o 
risco de que, mais uma vez, haja mais 
barulho do que benefícios para os 
migrantes, especialmente os centro-
americanos.

O fenômeno migratório mais 
uma vez tomou o centro das atenções 
durante a reunião bilateral que os 
presidentes do México e dos Estados 
Unidos realizaram na Casa Branca 
na terça-feira (12/07). Na reunião, 
López Obrador pediu a Biden que 
facilitasse a entrada em seu país de 
trabalhadores mexicanos e centro-
americanos “mais qualificados” para 
“apoiar” a economia e controlar a 
migração irregular.

Os analistas disseram à IPS que é 
geralmente positivo que o fenômeno 
migratório tenha sido abordado 
durante a cúpula de junho e que 
compromissos concretos tenham 
sido alcançados. Mas eles também 
concordaram que ainda há muito a 
ser feito para combater a migração 
irregular.

No momento em que a Nona 
Cúpula das Américas se iniciava 
em 6 de junho em Los Angeles, 
uma migrante salvadorenha de 15 
anos começou sua viagem irregular 
sozinha para os Estados Unidos, 
tendo Nova York como destino 
final. Ela deixou sua cidade natal, 
San Juan Opico, no bairro de La 

Libertad, El Salvador.
“Nos comunicamos todos os dias, 

ela me diz que está em Tamaulipas 
(México) e que tudo está indo bem 
conforme o planejado, eles lhe dão 
comida e não a maltratam, mas não 
a deixam sair das casas”, disse à IPS 
Omar Martínez, o tio salvadorenho 
da menor migrante, cujo nome ele 
não quis mencionar.

Ela pôde viajar porque sua 
mãe, que a espera em Nova York, 
economizou os 15.000 dólares que a 
viagem custa, dirigida como sempre 
por um “coiote”, que por sua vez faz 
parte de outras redes na Guatemala 
e no México que “contrabandeiam” 
pessoas através da fronteira para os 
Estados Unidos.

A reunião dos presidentes em 
Los Angeles “foi marcada pela 
questão do trabalho temporário e os 
presidentes dos principais países da 
América Central estavam ausentes, 
portanto havia um vácuo a esse 

respeito”, disse à IPS Silvia Raquec 
Cum, pesquisadora da Associação 
Pop No’j da Guatemala.

De fato, o presidente de 
Honduras, Xiomara Castro, e os 
presidentes da Guatemala, Alejandro 
Giammattei, e de El Salvador, 
Nayib Bukele, não compareceram 
ao conclave por causa do atrito 
político com os Estados Unidos, em 
uma disputa que teria sido difícil de 
imaginar anos atrás.

Outros presidentes latino-
americanos que não compareceram 
em protesto foram o mexicano 
López Obrador, justamente porque 
Washington não convidou os 
presidentes de Cuba, Nicarágua 
e Venezuela, considerando-os 
ditaduras.

Mais empregos 
temporários

Promover mais empregos 
temporários é um dos objetivos da 
Declaração de Los Angeles sobre 
Migração e Proteção na Cúpula das 
Américas, assinada por cerca de 20 
chefes de estado em 10 de junho 
na cidade norte-americana de Los 
Angeles.

“A questão dos empregos 
temporários é importante, mas 
lembremos que fatores econômicos 
não são a única maneira de lidar 
com a migração, nem toda migração 
é motivada por isso, há também 
situações de insegurança e outras 
causas”, enfatizou Raquec Cum. 

Além disso, estes empregos 
não permitem que os beneficiários 
permaneçam e se estabeleçam no 

país, eles têm que retornar aos seus 
lugares de origem, onde suas vidas 
poderiam ser ameaçadas, explicou 
o pesquisador Danilo Rivera, 
do Instituto Centroamericano de 
Estudos Sociais e Desenvolvimento 
(Instituto Centroamericano de 
Estudios Sociales y Desarrollo).

A Declaração de Los Angeles 
sobre Migração e Proteção afirma 
que ela visa “mobilizar toda a região 
para tomar medidas decisivas que 
transformarão nossa abordagem da 
gestão da migração nas Américas”. 
Isto se baseia em quatro pilares: 
estabilidade e assistência às 
comunidades, expansão dos canais 
legais, gestão humana da migração, 
e também resposta coordenada a 
emergências.

O foco na expansão dos caminhos 
legais inclui, entre outros, o Canadá, 
que planeja receber mais de 50.000 
trabalhadores agrícolas do México, 
da Guatemala e do Caribe até 2022.

O México ampliará o programa 
do Cartão de Visitante Trabalhador 
de Fronteira para incluir entre 10.000 
e 20.000 beneficiários a mais, e 
também oferece outro plano para 
criar oportunidades de emprego no 
México para entre 15.000 e 20.000 
trabalhadores da Guatemala a cada 
ano.

Os Estados Unidos, por sua vez, 
estão empenhados em promover 
um programa piloto no valor 
de 65 milhões de dólares para 
apoiar os agricultores americanos 
na contratação de trabalhadores 
agrícolas temporários, que recebem 
os chamados vistos H-2A.

Apesar do esforço apresentado 
pelos presidentes na cúpula, não 
há nenhuma menção à abrangente 
reforma oferecida durante vários anos 
para legalizar cerca de 11 milhões de 
pessoas que chegaram aos Estados 
Unidos sem documentos.

Um projeto de reforma está 
atualmente paralisado no Congresso 
dos EUA. Muitas das 11 milhões de 
pessoas que vivem sem documentos 
nos EUA vêm da América Central, 
especialmente Honduras, Guatemala 
e El Salvador, assim como do 
México.

Embora a ideia da reforma da 
imigração não esteja avançando 
no Congresso, mais de 60% dessa 
população indocumentada reside 
no país há mais de uma década 
e tem mais de quatro milhões de 
crianças nascidas nos Estados 
Unidos, informou o The New York 
Times em janeiro de 2021. Este 
grupo populacional representa 
5% da força de trabalho vital nos 
setores da agricultura, construção 
e hospitalidade, acrescentou o 
relatório.

* Edgardo Ayala é um jornalista 
salvadorenho e é correspondente da 
IPS em El Salvador desde 2009.

Por Edgardo Ayala, 
de El Salvador*

cenário de novos compromissos
60% da população 

indocumentada 
dos EUA residem 

no país há mais de 
uma década e têm 

mais de 4 milhões de 
crianças nascidas 
ali, informou o The 
New York Times em 

janeiro de 2021.

Este grupo 
populacional 

representa 5% da 
força de trabalho 
vital nos setores 
da agricultura, 
construção e 
hospitalidade.

Cúpula das Américas: 

Edgardo Ayala / IPS

Grupo de migrantes centro-americanos viajou amontoado em um trailer, Os migrantes foram resgatados no estado mexicano de Tabasco. 
A viagem de milhares de quilômetros e perigos em direção aos Estados Unidos não para. 

Movimento Migrante Mesoamericano

Apesar dos riscos de empreender a viagem irregular e indocumentada para os Estados 
Unidos, muitos salvadorenhos são deportados, como os mostrados aqui, uma vez que 
chegam a San Salvador

Mundo
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A história se repete 
60 anos depois no 

Hyde Park, onde os 
feiticeiros do rock 
fizeram um show 
sem igual no dia 

25/07.

Express News

Música

A terceira idade 
de Rolling Stones

A data: 25 de junho, Hyde Park. 
O céu estava hesitante: chuva, 
quente ou fria. Nas proximidades, 
um grande palco aguardava os 
Stones, que também podem ter 
hesitado, até o último momento, 
em pendurar seus violões e não 
tocar mais nenhum concerto - o 
rock surgiu como uma expressão de 
rebelião juvenil. 

Apenas sessenta anos após seu 
primeiro concerto em Londres, 
eles tocaram novamente na capital 
britânica. Mick Jagger (78), Keith 
Richards (78) e Ronnie Wood (75) 
poderiam ter perdido a inércia 
de seus passeios após o hiato 
pandêmico e ter ido fazer o que 
muitos pensionistas fazem, jogar 
dominó, assistir à novela Eastenders 
ou ir para a Espanha para se bronzear 
ao sol. 

Mas os ‘Rolling Stones’ não têm 
paredes para detê-los, nem mesmo 
cobiçá-los.

Há muito tempo a indústria 
fonográfica tem promovido apenas 
jovens cantores, assim como a 
indústria cinematográfica, com sua 
infinidade de super-heróis para o 
público adolescente. Os idosos não 
são reverenciados como eram em 
nosso tempo. 

O mais conhecedor não é o mais 
velho do grupo, mas aquele que é 
capaz de ter um auto filtro que o 
faça parecer mais jovem. Apesar 

disso, os Rolling Stones lotaram o 
Hyde Park duas noites seguidas. 

Na primeira noite, Paul 
McCartney (80) se apresentou no 
Festival de Glastonbury, no sudoeste 
da Inglaterra. Lá ele cantou com 
outro “jovem” de 72 anos, Bruce 
Springsteen. No dia anterior, no 
Hyde Park, Elton John (75) cantou. 

Parece que o rock é uma 
rocha imóvel onde certos cometas 
musicais icônicos decidiram escalar 
para tocar até o Armagedom.

Uma experiência 
incomparável

O concerto começou com o 
Street fighting man, uma declaração 
de princípios. Clássico após clássico 
seguido: Ruby Tuesday, Jumping 
Jack Flash, Sympathy for the 
Devil... Sem intervalos. A banda 
havia decidido que não iria parar 

o ritmo rápido até o final, como se 
quisesse provar que ainda tinham 
muita energia.

A banda é às vezes chamada de 
“Suas Majestades Satânicas”. Mick 
Jagger realmente parecia ter feito 
um pacto com o Diabo, vendo-o 
mover-se com a energia de um 
hiperativo de vinte e poucos anos, 
sem parar - ele parecia um instrutor 
de aeróbica.

Enquanto isso, os guitarristas 
Wood e Richards continuavam 
pulando para cima e para baixo. Mas 
não saltos selvagens para depois 
quebrar o violão como Hendrix, 
mas saltos sutis nas nuvens em um 
sétimo céu musical. 

Se você cometer a imprudência 
que eu fiz - estar quase na primeira 
fila, ir comprar um café onde havia 
uma fila interminável e ao voltar, 
ter que assistir ao concerto muito 

mais longe - não se esqueça de usar 
um uniforme de time de futebol 
americano, especialmente com 
boas almofadas de cotovelo, para 
recuperar terreno. 

No final, eu perdi meu traje 
de pirata para ao menos usar meu 
óculos de espionagem para ver 
melhor o palco. Entre o 
público e os bares, Tom 
Cruise podia ser visto, 
quase sem ser notado. 
Ele não era a estrela 
naquela noite... 
mesmo voando num 
avião Top Gun, ele 
não teria conseguido 
chegar aos músicos 
ingleses.

O espetáculo 
terminou com seu hino: 
Satisfaction. Um grande 
final para uma banda sem fim. 

Algo tão etéreo quanto a música que 
transcende o corpo físico, mesmo os 
corpos batidos dos Rolling Stones, 
após uma longa vida de excesso. E 
esta noite foi especial, a primeira 
sem seu baterista, Charlie Watts 
(recentemente falecido). Mas isso 
não importava. Nada poderia tirar a 
imensa satisfação de estar ali, nem 
mesmo um café traiçoeiro.

* Alejandro Ruiz é um educador 
espanhol baseado no Reino Unido.

Por Alejandro Ruiz* 
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REVEILLON TROPICAL

w

Agenda

Eclectrik! É um evento musical com apresentações ao vivo de bandas e DJs, incluindo 
house, jazz, afrobeat e latin rhythms.

O cantor e compositor brasileiro Aleh Ferreira frontman da lendária banda brasileira 
de funk Black Rio será a atração principal nessa edição. Sua música tem origem no berço 
da cultura afro-brasileira. Ele apresentará um conjunto de grooves de fusão samba-funk 
acompanhado por uma banda completa. O suporte vem da The Language of Love, que 
combina RnB moderno com instrumentais improvisados   inspirados no jazz. 

Depois da música ao vivo, os DJs Russ Jones e Jason Leung vão comandam as pickups 
noite adentro.

O show acontece a partir das 19h30 na Paper Dress Vintage, 352a Mare Street, London, 
E8 1HR, com ingressos sendo vendidos a £10 pelo site https://paperdressvintage.co.uk/ . 

O The Proms, formalmente conhecido como The BBC Proms é um festival anual de 
música clássica que acontece no Royal Albert Hall. A edição desse ano já começou no 
último 15 de julho e segue até o dia 10 de setembro. Criado em 1895, atualmente o festival 
inclui mais de setenta apresentações no Albert Hall, além de uma série de concertos de 
câmara no Cadogan Hall, eventos adicionais nos parques de todo o Reino Unido na última 
noite, e eventos educacionais para crianças.

Os tickets variam entre £7.50 e £105 e são encontrados no site https://www.bbc.co.uk/
proms.

A agenda cultural da comunidade 

falante de português no Reino Unido

Por Osvaldo Lélis

ALEH FERREIRA NA FESTA ECLECTRIK!  
13 de agosto (sábado)

BBC PROMS  – até 10 de setembro

PROGRAME-SE

O grupo de choro Alvorada é o principal do gênero no Reino Unido e se apresenta na 
Estufa Comunitária do Brockwell Park (Greenhouses). O show faz parte do festa bimestral 
Mambista e ainda conta com o DJ Gerry Lyseight.

O quinteto Alvorada já se apresentou em todo o Reino Unido e teve shows com 
ingressos esgotados no London Jazz Festival, Pizza Express Live e Paris International 
Choro Festival. O álbum de estreia First Light, lançado em 2019, foi recebido com muitos 
elogios da crítica, levando a aparições da BBC Radio 3 e Jazz FM.

Os ingressos custam entre £6 e £12 no site https://www.brockwellgreenhouses.org.uk/. 
As estufas ficam no Brockwell Hall, Brockwell Park, SE24 9BJ e o evento começa às 18h30 
com previsão de término às 22h30.

CHORO ALVORADA NO 
BROCKWELL PARK

31 de julho (domingo)

Divulgação

Reprodução / Instagram

Reprodução / Instagram
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NOTÍCIAS EM PORTUGUÊS INDICA

Divulgação

ONDE ESTÁ VOCÊ, JOÃO 
GILBERTO? - MUBI 

AVISA LÁ QUE EU VOU - 
GLOBOPLAY 

A MULHER DA CASA 
ABANDONADA - SPOTIFY

A Mulher da Casa Abandonada é um podcast narrativo do jornal A Folha de São Paulo 
que investiga a história de vida de uma figura misteriosa. Uma mulher que mora em uma 
mansão em frangalhos em Higienópolis, um dos bairros mais ricos de São Paulo, e se apresenta 
como Mari. Mas Mari não é quem diz ser. 

É o que descobre o repórter Chico Felitti, em uma apuração de seis meses que passa por 
uma praça de São Paulo, por um subúrbio de Washington nos Estados Unidos e por uma 
empresa que faz foguetes e satélites para a Nasa. 

Por trás do nome inventado e de uma camada de pomada branca que passa na cara, Mari 
esconde a acusação de ter cometido nos Estados Unidos, vinte anos atrás, um crime hediondo. 
Essa pessoa escapou de um julgamento nos EUA e do FBI, e tem sua história contada pela 
primeira vez. 

Os 7 episódios do podcast estão disponíveis gratuitamente pelo site https://open.spotify.
com/ .

Há trinta anos, João Gilberto, o pai da bossa nova, desapareceu. Ele não 
é visto em público há décadas. O documentarista Georges Gachot segue para 
o Rio de Janeiro para seguir os rastros de seu ídolo invisível, usando as pistas 
deixadas pelo escritor alemão Marc Fischer em seu livro Hobalala.

O documentário conta com participações de Miúcha, Marcos Valle, Roberto 
Menescal e João Donato.

Onde está você, João Gilberto? está disponível na plataforma de streaming 
MUBI e é necessário assinatura para acessar o conteúdo. Informações pelo site 
https://mubi.com/.

Divulgação

Apontado pela revista Time Out como o mais bonito 
dos cinemas ao ar livre de Londres, o Sunset Screening 
Sessions tem curadoria e produção de dois brasileiros!

O cinema britânico está de volta no sudeste de Londres 
neste verão. O Sunset Screening Sessions, que começou no 
dia 15 de julho, apresenta 10 filmes britânicos toda sexta-
feira à noite após o pôr do sol no Beckenham Place Park 
(BR3 1SY), até o dia 29 de agosto. A programação inclui 
comédia, terror, suspense, drama, filmes negros, LGBT e 
muito mais, abrangendo desde os dias de hoje até o início 
do século 20. 

O Sunset Screening Sessions é uma parceria entre a 
Infinita Productions e a DMovies. As duas organizações 

exibem filmes na capital britânica desde 2017. O objetivo é 
fornecer aos Londrinos cinema ao ar livre verdadeiramente 
britânico e diversificado. Na edição de 2021, o projeto 
atraiu um público de mais de 1.200 cinéfilos ao longo de 
10 semanas. Os anfitriões Tiago Di Mauro e Victor Fraga 
receberam pessoalmente todos os convidados, ajudando a 
garantir que não levassem nada além de boas lembranças e 
distribuíssem sorrisos na entrada e na saída.

De acordo com os curadores, a diversidade é o pilar 
central da seleção de filmes. Os 10 filmes mostram uma 
imagem colorida e culturalmente vibrante da Grã-
Bretanha. 

Os destaques incluem: o clássico Tempos Modernos de 

Charlie Chaplin (com a trilha sonora original conforme 
imaginado pelo cineasta londrino), a fantasia musical 
Labyrinth (com David Bowie, um ex-residente de 
Beckenham) e o rom-com Notting Hill (com Hugh Grant 
e Julia Roberts , no filme britânico mais lucrativo de todos 
os tempos). Além disso, com o apoio  do Film London 
serão exibidos uma seleção de curtas-metragens do Screen 
Archives de Londres exclusivamente para o evento. Esses 
filmes serão exibidos em todas as sessões.

O Sunset Screening Sessions abraça a diversidade e é 
um evento dog friendly. Os ingressos custam entre £15 e 
£60 (mesa para 4) no site https://sunsetscreeningsessions.
co.uk/.

CINEMA BRITÂNICO AO AR LIVRE – até 29 de agosto

Criado pelo ator, roteirista e humorista Paulo Vieira, o Avisa Lá Que Eu 
Vou apresenta cidades pouco visitadas e mostradas na televisão brasileira. Paulo 
Vieira passa dois dias no local e conversa com personagens regionais que têm 
histórias de vida relevantes.

A primeira temporada passou pelas cidades de Natividade (Tocantins); Alto 
Paraíso (Goiás); Codó (Maranhão); Taperoá e Cabaceiras (Paraíba); Monsenhor 
Gil (Piauí); Altinho (Pernambuco); São Thomé das Letras e Caxambu (Minhas 
Gerais) e Piranhas (Alagoas). 

Todos os episódios já estão disponíveis na plataforma de streaming 
GloboPlay e é necessário assinatura para acessar o conteúdo. Mais informações 
pelo site https://globoplay.globo.com/.

Se você tiver sugestões de pauta para esta coluna de cultura, envie mensagem para agendanoticiasemportugues@gmail.com.
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Unsplash

A humanidade sempre viveu 
em conflito e na busca por superá-
los. Seja por meio da educação, da 
conscientização ou dos caminhos 
da espiritualidade, os seres humanos 
sempre idealizaram a construção de 
uma civilização que pudesse superar 
a miséria, as guerras e a doença.

Apesar da construção de um 
mundo idealizado, a realidade ainda 
pesa sobre os ombros dos homens e 
mulheres que, diariamente, precisam 
trabalhar e construir algo importante 
para suas vidas.

No ano de 2020, a pandemia 
chegou com toda a força impelindo 
a ciência humana a criar uma 
vacina em curto prazo de tempo que 
pudesse proteger grande parte das 
populações do planeta contra o vírus 
da Covid-19. 

Desde então, todos nós fomos 
atingidos por essa pandemia em 
diferentes camadas de nossas vidas, 
seja em nível de saúde (incluindo a 
perda de entes queridos), no quadro 
psicológico, na perda de trabalhos e de 
renda, na reorientação das atividades 
profissionais e acadêmicas, e até 
mesmo, em um ponto mais profundo, 
na nossa percepção sobre a vida, o 
tempo e o espaço que ainda existe 
para nós neste imenso planetinha. 

Mas, entre crises nos setores da 

saúde, nas áreas social e econômica, 
em algum momento essa linda 
humanidade precisaria inventar uma 
guerra. Desde que o mundo é mundo, 
e podemos consultar os melhores 
historiadores para confirmar esse 
dado, antigos reinos e parlamentos 
incitavam guerras para reconquistar 
territórios, tomar posse de reservas 
de metais preciosas e repor perdas 
para garantir a continuação de suas 
cidades ou estados. 

Impactos da pandemia
Entre os anos de 2020 e 2022, a 

partir de uma análise material sobre 
os impactos da pandemia, governos 
de diferentes países tiveram que 
pagar auxílios sociais para ajudar 
seus cidadãos a sobreviver por 
alguns meses no período mais difícil 
da pandemia, empresas perderam 
rendimentos (incluindo a indústria 

das armas), organizações públicas 
e privadas precisaram investir mais 
em equipamentos tecnológicos para 
inserir seus projetos nos ambientes 
virtuais e, por fim o mundo teve 
que pagar a conta da produção e 
aplicação da vacinação em massa, 
muito necessária para o controle da 
doença. 

Alguém teria que pagar a conta, 
e essa conta levaria anos para ser 
paga. Porém, consultando os livros 
de história e analisando os conflitos 
ocorridos, por exemplo, na Revolução 
Gloriosa, na Revolução Francesa e 
na Segunda Guerra Mundial, fatores 
como inflação, aumento da demanda 
por determinadas matérias-primas 
e produtos e a intensa procura por 
combustíveis também se fizeram 
presente. 

Os conflitos, além de serem 
consequências de problemas políticos 

e sociais, também são utilizados 
(historicamente) para gerar de forma 
mais veloz a capitalização do Estado, 
das empresas e de qualquer outro 
investimento. 

Guerra na Ucrânia
Devemos nos lembrar que, ainda 

no ano de 2021, quase que surgiu uma 
guerra internacional envolvendo a 
retirada das tropas norte-americanas 
do Afeganistão, foram registrados 
novos inícios de conflitos entre Israel 
e Palestina naquele ano, mas apesar 
dos enganos humanos, conseguiram 
instalar uma guerra sem motivo 
aparente na Ucrânia em 2022.

Além das perdas humanas e 
econômicas que a Guerra Rússia-
Ucrânia está gerando, esse conflito 
que quase escalou uma terceira 
guerra mundial, já criou bloqueios 
econômicos, queda na oferta do trigo 
e do petróleo, elevação dos preços 
de alimentos no Brasil e no mundo, 
elevação da taxa média da inflação 
na economia planetária, aumento 
nos preços dos combustíveis e, 
consequentemente, elevação da 
arrecadação de impostos de forma 
favorável para os governos e de renda 
para as empresas, principalmente, 
para as corporações de energia 
elétrica.

Ou seja, se o Estado e as 
empresas, no início da pandemia, 
doaram favores e auxílios sociais 
de um lado, agora com a força da 
guerra e com a fome do mercado, 
o mesmo Estado e suas instituições 

está “pegando” todos os valores 
antes doados de volta na forma 
de contas de energia mais alta, 
elevação do preço da gasolina e dos 
alimentos como forma de aumentar a 
arrecadação e realizar uma reposição 
dos cofres públicos e privados. 

É triste, mas, segundo a história, 
o homem sempre “inventou” as 
suas guerras para ganhar algo em 
dobro. Uma receita de superação 
socioeconômica  muito perigosa 
para o nosso planeta em pleno século 
XXI, que pode colocar em risco a 
segurança de todos nós e do meio 
ambiente. 

* 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)

O homem, a pandemia 
e a guerra

Artigo

Os conflitos, 
além de serem 

consequências de 
problemas políticos 
e sociais, também 

são utilizados 
(historicamente) para 
gerar de forma mais 
veloz a capitalização 

do Estado, das 
empresas e de 
qualquer outro 
investimento. 

Por Fernando 
Rebouças*
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Durante eventos da monarquia 
britânica é quando surgem novas 
tendências, marcando eras e 
impulsionando o aumento do 
consumo de bebidas. Foi o caso 
do Prosecco, pouco consumido até 
2012, mas que ganhou visibilidade 
com a criação do Pornstar Martini, 
que foi inventado no mesmo ano do 
Jubileu de Ouro, e desde então se 
tornou uma bebida refrescante, que 
foi além das comemorações.

O mercado atento a esse 
crescimento durante esse período, 
aproveitou a oportunidade para 
promover o lançamento de bebidas 
para todos os gostos e homenagear 
os 70 anos de reinado de vossa 
excelência. Para os amantes das 
borbulhas nas celebrações, teve o 
lançamento exclusivo da clássica 
marca de champagnes Moët & 
Chandon, que fez sua garrafa 
edição Rosé Impérial por £46. Já 
os aficionados por whisky, teve a 
marca The English Whiskey Co., 
que lançou um uísque de malte 
para se juntar à sua linha de uísques 
Royal, que é engarrafada apenas para 
marcar ocasiões como nascimentos 
reais, casamentos, coroações e 
jubileus, portanto, cada coleção é 
sempre uma edição limitada. Para 
marcar o reinado da rainha Elizabeth 
II por 70 anos, foi criada uma garrafa 
que carrega o Queens Royal Arms 
com permissão de Lord Chamberlain, 
aprovado para uso apenas para este 
evento. E não poderia faltar uma 
cerveja inglesa para contemplar 
esse feriado, a cervejaria familiar 
independente Shepherd Neame, que 
já tem uma longa associação com 
a família real, criou uma edição 
limitada Celebration Ale.E a marca 
Nirvana Brewery, a única cervejaria 
do Reino Unido totalmente dedicada 
à fabricação de cervejas com baixo e 
sem álcool, anunciou o relançamento 
da cerveja Elderflower Lager 0,5% 
ABV, sendo uma ótima opção para 
quem quer pular a ressaca.

Apesar de sua origem ser 
holandesa, sempre quando falam 

de gin, se remete à Inglaterra! E 
certamente que para esse momento 
icônico, tivemos vários lançamentos, 
como; The Cotswolds Distillery’s 
Limited Edition Platinum Jubilee 
Gin - que se inspirou nos sabores 
das sobremesas britânicas clássicas, 
o Foxdenton’s Jubilee Summer 
Pudding Gin Liqueur - que usou 
a clássica sobremesa britânica de 
Summer Pudding como inspiração, 
o licor de gin de frutas é misturado 
com morangos, framboesas, 
groselhas e groselhas, Adnams’ 
limited-edition Distiller’s Choice 
Platinum Jubilee Gin - o diferencial 
foi o destilado ter sido armazenado 
em um barril de carvalho americano 
por várias semanas para criar maior 
complexidade. O barril rendeu 
apenas 300 garrafas e é indicado 
pelo produtor à beber puro ou com 
pouca água. Já a Keepr’s Platinum 
Jubilee Limited Edition Honey 
Gin, criou um clássico London Dry 
Gin é infundido com mel 100% puro 
dos apiários do Windsor Great Park, 
em uma edição limitada com apenas 
840 garrafas – o número de meses 
em que a rainha reinou. 

E, claro, que devo mencionar o 
Buckingham Palace Gin (que já citei 
na primeira edição que fiz para esse 
jornal), o gin real que usa botânicos 
selecionados diretamente do jardim 
do Palácio de Buckingham, pode ser 
adquirido pelo site oficial por £40 a 
garrafa. 

Jubileu de Platina
Os bares, hotéis e restaurantes 

locais também investiram para se 
destacarem durante as celebrações 
do Jubileu de Platina. 

No clássico hotel The 
Dorchester, onde a Rainha Elizabeth 
II tem um relacionamento especial, 
pois desde pequena o frequentava 
em eventos reais até a noite em 
que seu noivado foi anunciado. 
Para mais esta celebração foi 
criado o Purple Reign, exclusivo 
coquetel em homenagem à Sua 
Majestade, convidando a cada 
cliente a levantar uma taça em 
homenagem à Rainha. Já a rede de 
pizzarias Franco Manca, ofereceu 
uma taça de prosecco grátis no 
pedido de alguma pizza especial 
em homenagem à data.

Mas o caso que deu o que falar, 
antes mesmo da celebração, foi a 
da maior rede de pubs Greene King 
que planejava vender cerveja pelos 
mesmos preços de 1952 - o ano 
em que a rainha foi coroada - por 6 
centavos. Mas a rede disse que foi 
forçada a abandonar a promoção 
porque não tinha permissão para 
oferecer cervejas a esse preço sob as 
leis de licenciamento.

E os clientes achando que 
perderia essa super vantagem, a rede 
colocou seus 400 pubs gerenciados, 
para servirem a primeira cerveja 
Jubilee da Greene King IPA 
gratuitamente.

De acordo com o a British Beer 
& Pub Association (BBPA) os 
britânicos beberam 712 milhões de 
pints de cerveja no final de semana 
do Jubileu, o que resultou em 90 
milhões de canecas vendidas de 
acordo com a rede de Pubs Greene 
King que viralizou com a notícia da 
cerveja grátis.

Os coquetéis ganham destaque 
especial durante as festas:  
o The Arch Bar, localizado nas 
dependências do luxuoso hotel 
InterContinental London Park Lane, 
localizado no bairro de Mayfair, 
criou uma carta de cocktails 
comemorativa com 12 drinks ao 
preço de £16 cada, inspirados no 
acervo real do Royal Collection que 
ajudam a contar a história da Rainha 
durante estes 70 anos de reinado. 

Já o The Goring, último hotel de 
luxo de propriedade familiar de 
Londres, a 800 metros do Palácio 
de Buckingham, serve dois novos 
coquetéis em seu famoso bar em 
homenagem à rainha a partir de seu 
jubileu.

Durante as últimas décadas o 
consumo vem aumentando, mas o 
bebedor pós-covid-19 em 2022 é 
muito mais experimental do que 
o bebedor de 2002 e 2012, e “isso 
ajudou a impulsionar a demanda 
por coquetéis diferenciados no 
Reino Unido”, disse o IWSR. 
E como foi a sua comemoração? 
Eu brindei este grande momento 
com um gin que produzi na 
Inglaterra, quando fiz minha grande 
especialização na bebida, iniciando 
com uma Gin Tônica no fim da tarde, 

um Martini no início da noite e um 
Negroni para encerrar a noite. Eu 
adoro a versatilidade dessa bebida, 
que carrega tanta história, e durante 
essa festividade, me inspirou para o 
próximo tema que escreverei para 
vocês: Gin & Guerra. Acompanhem 
na próxima edição.

Leia este texto na íntegra em 
www.noticiasemportugues.co.uk

* Mikaela Paim é brasileira, 
sommèliere de vinhos e única 
empresária brasileira especialista 
em todos os tipos de bebidas, azeites 
e charutos. Com mais de 15 anos 
de carreira na área gastronômica, é 
reconhecida em todas as áreas que 
atua, além de ser jurada, avaliadora dos 
principais campeonatos e especialista 
em técnicas multissensoriais. 
mikaelapaim@gmail.com
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celebrações da monarquia
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Apesar da origem ser holandesa, sempre quando falam de gin, se remete à Inglaterra

De acordo com o a British Beer & Pub Association (BBPA), os britânicos beberam 712 
milhões de pints de cerveja no final de semana do Jubileu
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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?

Novo restaurante em Clapham South 
procura Kitchen Porter com ou sem 
experiência. Interessados   ligar Interessados   ligar 
07472334673.07472334673.

Precisa-se urgente Supervisor de 
limpeza com experiência para trabalhar 
em um banco em Marylebone Station 
de segunda a sexta-feira, £14.34ph, 
das 14h as 22h. Precisa falar inglês 
e ter documentos. Entre em contato Entre em contato 
com Kleber Chiomenro pelo telefone com Kleber Chiomenro pelo telefone 
07469403639.07469403639.

São necessárias 3 pessoas para 
trabalhar 2 horas nos escritórios de 
limpeza da madrugada em NW10 7NU. 
Horário das 5h30 às 7h30. £ 10,70 por 
hora. Interessados ligar 07481779722Interessados ligar 07481779722

Precisa-se de funcionário de hotel 
experiente. £ 12,20 p/h. Você não 
precisa saber inglês. Mais informações Mais informações 
ligue 07402496502ligue 07402496502

Limpador necessário de segunda a 
sexta, das 9h às 11h, para o Turkish 
Bank em Harringay, N8 0RG. £ 9,50 p/h. 
Interessados   ligar 07481779722 se eu Interessados   ligar 07481779722 se eu 
não atender a ligação favor escrever não atender a ligação favor escrever 
pelo WhatsApp deixando seu nomepelo WhatsApp deixando seu nome

Limpador necessário 3 horas de segunda 
a sexta-feira para trabalhar na área 
de Marble Arch. £ 11,05 p/h. Por favor, Por favor, 
envie uma mensagem para os números envie uma mensagem para os números 
07826520942- 0782591509507826520942- 07825915095

Procuro pessoa para trabalhar na 
limpeza de salão de beleza na região 
de Nothing Hill, uma vez por semana 
às segundas-feiras das 20h às 12h. 
Interessados   entrar em contato Interessados   entrar em contato 
somente WhatsApp 07766043519somente WhatsApp 07766043519

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

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

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

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

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

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

Procuro ajudante de construção. Ligue Ligue 
0754285024507542850245

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

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

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

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

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

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

Procuro ajudante de construção. Ligue Ligue 
0754285024507542850245

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

Procuro pessoa para trabalhar na 
limpeza de uma loja de orgânicos em 
NW6 6RG. Sábado 3 horas, Domingo das 

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

9h às 12h. O pagamento é de £ 10,25 
por hora. Interessados   entrar em Interessados   entrar em 
contato pelo WhatsApp 07766043519contato pelo WhatsApp 07766043519

Uma pessoa precisava trabalhar 2 
horas no início da manhã de segunda 
a sexta-feira limpando escritórios, 
£ 10,7 ph. Código postal NW10 
7NU. Pagamento a cada 4 semanas. 
Interessados   ligar 07481779722Interessados   ligar 07481779722

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 Para mais 
informações contacte o número informações contacte o número 
0753574481407535744814

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 Por 
favor, envie mensagem de WhatsApp favor, envie mensagem de WhatsApp 
para 07780711892para 07780711892
Vagas para Trabalhar em Hotel: 
Recepcionista e Governanta. oferece 
o poder de crescimento e tem um 
ambiente agradável para trabalhar. 
Mais informações ligue 07927680573 Mais informações ligue 07927680573 
(com documentação).(com documentação).

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

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

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

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

URGENTE mulher precisava trabalhar 
de segunda a sexta limpando
7pm a 10pm.  £9.50p/h.  16 Berkeley 
St, London W1J 8DZ. Deixe mensajem Deixe mensajem 
a07540 622676a07540 622676
São necessárias 2 meninas para 
limpar uma Academia, contrato de 
15 horas semanais diretamente com 

a Academia. Interessados   entrar Interessados   entrar 
em contato no seguinte número pelo em contato no seguinte número pelo 
WhatsApp 07743613975WhatsApp 07743613975

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

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

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

O supervisor necessário de segunda a 
sexta-feira na London Bridge das 16h 
às 23h deve falar inglês. Interessados   Interessados   
ligar para +447385490865 Marcin ligar para +447385490865 Marcin 
ManagerManager
Precisa-se de pessoal de limpeza para 
um hotel. Não é necessário inglês ou 
experiência.
£ 10 por hora. Mais relatórios em Mais relatórios em 
07932 64414307932 644143

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

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

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

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

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

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

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

Restaurante Latino Americano SE Londres 
à venda com mais de 12 anos. Aluguel de 
vários anos disponível. Mais informações Mais informações 
ligue 07508626485ligue 07508626485

Curso de conversação em inglês em Vauxhall 
às segundas, terças e quartas-feiras. Preço: 
150€/mês. Começa em 3 de agosto. Últimos 
assentos. Relatórios para 07832 294229 - Relatórios para 07832 294229 - 
07407 09481107407 094811

Vendo colchão de molas de casal novo por £ 
50 libras. Pegue em Hammersmith Reports Pegue em Hammersmith Reports 
em 07859780505em 07859780505

Psicóloga formada há 12 anos, com CRP 
ativo, com vivência e experiência de 8 anos 
em Londres! Quero te ajudar a superar 
dificuldades diárias que enfrentamos em 
Londres. Entre em contato agora mesmo: Entre em contato agora mesmo: 
0776127085307761270853
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Classificados

APARTAMENTOAPARTAMENTO
Apartamento de 1 quarto para alugar 
em 43 Cumberland Court, CR0 6TE, 
Croydon. £1.300 Despesas separadas. 
Benefícios aceitos. Relatórios em Relatórios em 
02033254201- 07453064064 ou 02033254201- 07453064064 ou 
0742767944307427679443

Apartamento para alugar com dois e 
três quartos com três banheiros, novo 
e com terraço localizado em NW9 5HD. 
Relatórios em 07731518937Relatórios em 07731518937

Casa de jardim de 3 quartos para 
alugar em 23 Spencer Road, Mitcham, 
CR4 4JP £ 2.100. Despesas separadas, 
benefícios são aceitos. Interessados   Interessados   
ligar 02033254201-ligar 02033254201-
07453064064 07453064064 ou 07427679443ou 07427679443

Apartamento de um quarto para alugar, 
£1.200 inclui imposto municipal. Está 
localizado na NW4 4HJ. Benefícios 
não são aceitos. Mais relatórios em Mais relatórios em 
0773151893707731518937

Casa renovada de 3 quartos com jardim 
para alugar, localizada em Dulwich, 
SE22 9PL. Para mais informações ligue Para mais informações ligue 
07466933537 – 07944415132.07466933537 – 07944415132.

Alugo uma casa de 4 quartos em New 
Road, Chingford, E4 9EX. Tem jardim e 
garagem privada para 2 carros. Você 
pode solicitar benefícios. ônibus 24 
horas. Acabamentos de luxo. Relatórios Relatórios 
em 07440367902em 07440367902

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

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

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

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

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

Apartamento de dois quartos para 
alugar com sala de estar separada, 

perto da estação de trem de 
Forest Hill. Pode ser aplicado a 
benefícios, sem depósito. Para mais 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 simples para uma 
menina solteira, uma casa de família 
com bom ambiente. Localizado na 
EN1 3QJ. Mais informações ligue Mais informações ligue 
0745331023007453310230

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

Alugo um quarto duplo no E5 9NQ 
em uma casa de família. Internet 
e todos os serviços incluídos. Área 
residencial, ônibus 24 horas. Ideal 
para um casal ou dois rapazes. 
Relatórios em 07440367902Relatórios em 07440367902

Quarto individual para alugar £ 400 
por mês, casa de família na zona 3, 
N17 8BT. Para mais informações Para mais informações 
ligue 07729280428 - 07783693523 ou ligue 07729280428 - 07783693523 ou 
deixe uma mensagem no WhatsApp. deixe uma mensagem no WhatsApp. 
Disponível a partir de 30 de junhoDisponível a partir de 30 de junho

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

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

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

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

ligue 07387449788ligue 07387449788

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Apartamento de dois quartos 
para alugar mais sala de estar em 
Holloway, N19 4NN, £1.650, localizado 
a 9 minutos de ônibus de Finsbury 
Park. Para mais 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 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 igue 
para 07496841311 entre as 16:00 e para 07496841311 entre as 16:00 e 
as 22:00as 22:00

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

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

STUDIO STUDIO FLATFLAT 

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

Eu alugo um estúdio em Tupark Lane, 
ônibus 24 horas, você pode solicitar 
benefícios. Zona residencial e muito 
sossegada. Relatórios 07440367902 Relatórios 07440367902
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Áries 21/3 a 20/4
É um bom momento 
para planejar projetos 
futuros, viagens ou 
projetos de trabalho. Não se 
sinta culpado por situações 
que estão fora de seu controle. 
Revise seus valores, talvez tudo 
o que você acredita não seja 
uma verdade absoluta.

Personalidade: Maya Angelou, 
poeta

Touro 21/04 a 
21/05
Coloque-se no topo 
de suas prioridades, 
nem todos apreciam, 
como você merece, seus 
esforços pelos outros. Você tem 

uma tensão acumulada dos 
dias anteriores, não deixe que 
as lembranças levem a melhor 
sobre você.
Personalidade: Dwayne Johnson
 
Gêmeos 22/5 a 
21/6
Fortaleça sua 
autoestima, pois o 

tempo está provando que você 
está certo em suas convicções. 
Sua estabilidade emocional 
é a melhor receita para seu 
equilíbrio físico e mental, 
procure um ambiente tranquilo 
para meditar e relaxar.
Personalidade: Antonia San 
Juan, atriz.
 
Câncer 22/6 a 
22/7
Não assuma 
compromissos que 
você não pode cumprir por falta 
de tempo. Mostre empatia ao 
ouvir os problemas dos outros e 
não deixe que os nervos afetem 
seu otimismo. Sua sedução gera 
confusão ao seu redor. 
Personalidade: Meryl Streep, 
atriz

Leão 23/7 a 
23/08
Você não tem tempo 
para fazer as coisas 
que gosta de fazer 
e isto está começando a 
sobrecarregá-lo. Planeje suas 
atividades e encontre tempo 
para si mesmo. Seus objetivos 
pessoais estão sendo cumpridos, 
não preste atenção às críticas 
externas.
Personalidade: Emilio Salgari, 
escritor
 
Virgem 24/8 a 
23/9
Evite argumentos que 
não resolvam nada, 
eles acabarão desgastando 
você. É hora de você aprender 
algo novo, será benéfico para 
você. Seu ambiente social está 
mudando para melhor, há muita 
vontade de seguir em frente.
Personalidade: Príncipe Harry
 
Libra 24/09 a 
22/10
Emocionalmente você 
precisa descansar, 
mergulhar em 
atividades que você gosta. 
Use sensações intensas para 
moderar suas emoções, isso lhe 
fará bem. Você sentirá o desejo 
de dar.
Personalidade: Danny Boyle, 
diretor de cinema

Escorpião 23/01 a 
22/11
Atreva-se a entrar no 
desconhecido. Você não 
precisa saber o que o espera a 
cada passo do caminho. Com um 
pouco de coragem, você pode 
realizar seus sonhos. Não assuma 
que os outros saibam o que você 
quer fazer.
Personalidade: Paul Valery, 
escritor
 
Sagitário 23/11 
a 21/12
Não espere mais 
para tomar essa decisão 
agora, você se sentirá aliviado. 
Você precisa fazer alguma 
coisa contra esse cansaço 
mental. Suas previsões estão 
melhorando pouco a pouco, 
mas não fique complacente, 
continue trabalhando.
Personalidade: Alejandro Sanz, 
cantor
 
Capricórnio 
22/12 a 20/01
Você se sente enérgico 
para enfrentar novos desafios, 
você terá a oportunidade de 
fazer novos contatos. Aproveite 
um dia favorável para consolidar 
sua posição profissional e sua 
reputação.
Personalidade: David Muñoz, 
ator
 
Aquarius 21/01 
a 18/02
Você será muito 
solidário com os problemas ao 
seu redor. Não dê conselhos 
que sejam difíceis de executar. 
Não esconda sua sensibilidade 
a certas questões, mostre-se 
como você é, você terá novas 
oportunidades.
Personalidade: Derek Walcot, 
escritor
 
Peixes 19/02 a 
20/03
Você tem muitas 
opções para escolher, mas não 
se apresse, pois o retrocesso 
pode ser complicado.  
Cuidado com a confusão ou 
mal-entendidos, procure um 
ambiente tranquilo para meditar.
Personagem: José Vasconcelos, 
escritor

Horóscopo

Horóscopo do mês

Humor

Por Ángeles 
Montelongo*
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O desafio que enfrentamos todos 
os dias é o confronto das coisas 
que podemos mudar, enquanto 
tomamos decisões corretas a 
respeito dessas mudanças. Podemos 
dizer, e penso que há concordância, 
que a vida se resume em decisões. 
Alguns exemplos de coisas sobre 
as quais você decidiu e, depois, se 
arrependeu: Gastou dinheiro que 
você gostaria de nunca ter gastado? 
Comprou um carro que você 
gostaria de nunca ter comprado? 
Fez um investimento que você 
gostaria de nunca ter feito? Entrou 
em um relacionamento que você 
gostaria de ter evitado? A lista não 
para, mas todos nós podemos olhar 
para o retrovisor da vida e avaliar 
onde bancamos decisões boas ou 
ruins. Do ponto de vista de Deus, 
nossas decisões são sábias ou tolas. 
Da mesma forma que todo pai e 
mãe querem treinar seus filhos para 
que as suas decisões sejam sábias, 
assim também Deus deseja que os 
Seus filhos escolham sabiamente. 
É preciso entender, no entanto, 
que a decisão mais sábia é usar 
a sabedoria de Deus para cada 
decisão.

O poder da Sabedoria
Qual foi a decisão mais sábia 

que você fez este mês? Que tal 
ontem? Produziu algo positivo, 
uma experiência excepcional, 
um relacionamento renovado? 
Se formos sábios em buscar a 
sabedoria, precisamos saber o que 
estamos procurando. A sabedoria 
nem sempre é inteligência ou 
conhecimento, e muita gente acaba 
por fazer confusão entre os dois 
termos. Conhecimento é saber que 
o tomate é fruta. A sabedoria é não 

misturar o tomate a uma salada 
de frutas. Muitos possuem vasto 
conhecimento, mas uma grande 
parcela deles, são classificados 
como os maiores tolos. Não há 
bobo maior que um tolo com 
conhecimento. A sabedoria não é 
apenas conhecimento intelectual, 
mas o discernimento de áreas e 
situações da vida que suplantam 

o conhecimento, e é aplicada de 
maneira prática e viva. 

Reconheça a necessidade
Salomão não pediu a Deus para 

dar a ele inteligência suficiente para 
ganhar a vida. Ele pediu a Deus 
sabedoria para prosseguir na estrada 
da vida. Deus não lhe dá sabedoria 
para que você possa mostrar aos 

outros o quanto você sabe, mas para 
que você possa mostrar aos outros, 
como viver. Salomão seguia de perto 
o seu pai, o rei Davi, e pôde constatar 
como ele governava habilmente o 
seu povo. Davi foi amado, educado, 
alfabetizado e tornou-se um escritor 
produtivo. Salomão aprendeu muito 
com o seu pai e seguiu suas pegadas. 
Depois de um tempo, possivelmente 
no começo de seu reinado, após a 
morte de Davi, ele escreveu o livro 
de Provérbios, uma carta sobre como 
viver a vida com sabedoria. De 
acordo com a nossa perspectiva dos 
tempos modernos, provavelmente 
ele ainda não tinha arrumado os 
móveis de seu escritório e nem, 
tampouco, nomeado ninguém para 
o seu gabinete, quando numa noite 
Deus lhe aparece e diz: Pede-me o 
que queres que eu te dê (2 Crônicas 
1:7). 

Carta branca
Pense; Salomão acaba de 

receber uma carta branca do Deus 
do impossível. Ele reconhece isso e 
toma uma decisão que, por sua vez, 
faz dele um grande rei. Quem não se 
impressiona com esse rapaz? Ele já 
era sábio o suficiente para perceber 
que não era sábio o suficiente. Em 
sua humildade, ele discerniu duas 
coisas: em primeiro lugar, ele era 
consciente de que não tinha o que 
era necessário para fazer sábias 

decisões que um rei deveria tomar. 
Em segundo lugar, ele sabia que 
para Deus tudo era possível, e assim 
sendo, ele receberia o que pediu.

E nós?
Ao finalizar, desperto a sua 

atenção pedindo que você olhe 
ao seu redor. Quantas coisas ou 
circunstâncias poderiam ter sido 
evitadas, se você houvesse escolhido 
com sabedoria, no passado. Por 
outro lado, é correto afirmar que 
muitos de nós escolhemos ou 
tomamos decisões baseadas no calor 
do momento. Somos instigados por 
sentimentos e por pensamentos que 
não se conformam com a vontade 
de Deus. Depois, sofremos as 
consequências. Muitos não oram 
por sabedoria. O conselho de Tiago 
atravessou séculos e continua 
valendo para o povo de Deus: “Se, 
porém, algum de vós necessita de 
sabedoria, peça-a a Deus, que a 
todos dá liberalmente e nada lhes 
impropera; e ser-lhe-á concedida” 
(Tiago 1:5). Para tomar uma sábia 
decisão, primeiro você terá que 
admitir que é incapaz de faze-
lo. Benjamin Franklin disse: “A 
porta para o templo da sabedoria é 
o conhecimento da nossa própria 
ignorância”. Sem dúvida, e com 
frequência, a grande maioria das 
pessoas toma decisões erradas e 
faz convite a inúmeros problemas, 
simplesmente porque se recusa a 
admitir que precisa de conselhos. 
Antes de tomar qualquer decisão 
importante, pergunte o que a Palavra 
de Deus diz sobre o assunto, mas 
também pergunte qual é a vontade 
de Deus para aquela decisão. Você 
colherá os frutos amargos das 
decisões tolas ou desfrutará as 
bênçãos das decisões sábias. Reflita 
sobre isso

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

Da mesma 
forma que todo 

pai e mãe querem 
treinar seus filhos 
para que as suas 
decisões sejam 
sábias, assim 
também Deus 

deseja que os Seus 
filhos escolham 

sabiamente.”

O caminho
excelente

Por Pastor Natanael*

Espiritualidade

Vida além da vida

Unsplash

Qual foi a decisão mais sábia que você fez este mês? Que tal ontem? Produziu algo positivo, 
uma experiência excepcional, um relacionamento renovado?
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Esporte / Desporto

A nona edição da Copa, 
oficialmente chamada Conmebol 
Copa América Feminina 
Colômbia 2022, é organizada pela 
Confederação Sul-Americana de 
Futebol (Conmebol) e vai até 30 de 
julho, quando as rainhas do futebol 
sul-americano serão coroadas.

O torneio, no qual 10 equipes 
participarão de dois grupos: Grupo A 
(Colômbia, Paraguai, Chile, Equador 
e Bolívia) e Grupo B (Brasil, 
Argentina, Venezuela, Uruguai e 
Peru), premiará três vagas diretas 
para a Copa do Mundo Feminina 
2023, duas vagas para os Jogos 
Olímpicos de Paris 2024 e outras três 
vagas para os Jogos Pan-Americanos 
de 2023. 

O time vencedor também 
jogará na final da UEFA-Conmebol 
Women’s contra as vencedoras 
da Euro 2022, o que significa que 
vencer o campeonato abre as portas 
para os estágios mais brilhantes e 
visíveis do esporte, onde as jovens 
mulheres poderão entrar no radar 
dos olheiros do futebol feminino do 
mundo. 

Também, pela primeira vez 
na história do torneio, um prêmio 

financeiro de US$ 1,5 milhões 
será concedido ao vencedor e US$ 
500.000 ao vice-campeão. 

O título é de propriedade do 
Brasil que, como mostraram até 
agora, sem dúvida quer manter 
a taça do campeonato, que após 
esta edição será realizado a cada 
dois anos. Entretanto, a equipe 
colombiana começou como favorita 
não só porque é o país anfitrião, mas 
também porque suas jogadoras têm 
estado em um caminho de grandes 
feitos que hoje os têm nas semifinais 
e como líderes do grupo A.

Como está indo a Copa?
No momento da edição deste 

jornal, a Copa América Feminina já 
havia entrado nas etapas decisivas 
após os jogos da primeira fase de 
grupos e as partidas finais marcadas 
para quarta-feira (20) e quinta-feira 
(21/07), quando serão decididas as 
equipes que jogarão nas semifinais e 
as que disputarão o quinto lugar.

O líder do Grupo A é o tricolor 
colombiano, com três vitórias no 
mesmo número de jogos, portanto 
chegaram à fase final, mas resta 
decidir se vão para as semifinais 

ou para o duelo pelo quinto lugar. 
Os outros dois lugares na próxima 
etapa irão para o Paraguai, Chile ou 
Equador.

Enquanto isso, no Grupo B, 
quase tudo já foi decidido: o Brasil 
já está entre os quatro primeiros 
porque estará na última rodada, já 
que Argentina e Venezuela serão as 
outras seleções a ir para as semifinais 
no saldo de gols.

Assim, a Amazônia colombiana 
estará em campo no dia 20 de julho, 
uma data que tem bom augúrio, já 
que o país sul-americano comemora 

seu Dia da Independência, vivendo 
mais uma “batalha”, buscando se 
classificar para a Copa do Mundo da 
categoria a ser realizada na Austrália 
- Nova Zelândia em 2023.

O momento delas - Copa América 
Feminina 2022

Por Astrid López Arias A equipe vencedora 
jogará na final da 
UEFA-Conmebol 

Feminina contra as 
vencedoras da Euro 

2022 Feminina da 
UEFA.

Brasil e Colômbia 
estão prestes a 

disputar a final da 
Copa do Mundo 

Feminina da 
CONMEBOL 2022, 

de acordo com 
previsões.

US$ 1.5 milhões 
serão concedidos à 
equipe vencedora e 
500.000 dólares aos 

vice-campeões.

Express News

O título é atualmente do Brasil que, como as jogadoras mostraram até agora, quer manter a taça

No início da Copa América Feminina 
2022, a CONMEBOL fez uma lista 
destacando uma jogadora por equipe, 
que considera poder chegar ao final 
da competição como a mais destacada 
e digna de captar a atenção das 
melhores equipes do mundo para se 
tornarem suas próximas contratações.
Para a Colômbia, a jogadora escolhida 
foi Gisela Robledo, mas a equipe 
anfitriã também destaca Linda Caicedo, 
Natalia Giraldo e Ángela Barón, que 
estão vindo do processo com a seleção 
sub-20 que se classificou para a Copa 
do Mundo da categoria, que será 
disputada em San José, Costa Rica. 
Para o Chile, a estrela da 
Confederação é Mary Valencia, 
nascida na Colômbia em 2003, o que 
faz dela a jogadora mais jovem do 
torneio aos 19 anos de idade, mas que 
é chilena, depois de desenvolver sua 
carreira esportiva no país do sul.
Da seleção equatoriana, a jogadora 
escolhido é Nayely Bolaños, que é 

atacante e uma das jogadoras mais 
experientes do futebol equatoriano. 
Enquanto do Brasil é a meia Angelina, 
que aos 22 anos de idade joga pela 
OL Reign nos Estados Unidos e se 
destaca por sua capacidade de marcar 
contra adversários. De acordo com 
estatísticas do site The Analyst, ela 
jogou 889 minutos em 13 partidas 
desde que entrou para a seleção 
brasileira.
Dalila Ippolito da Argentina é a estrela 
sul-americana do futebol internacional, 
onde joga como meia da Juventus 
da Itália, com uma carreira gloriosa, 
depois de sua passagem pelo River 
Plate e UAI Urquiza.
Na seleção venezuelana, Bárbara 
Olivieri, nascida no Texas, mas de pais 
venezuelanos, se destaca ao marcar 
13 gols em 26 jogos pela Texas A&M 
durante sua carreira universitária, 
conquistas que lhe valeram um lugar 
na seleção nacional de sua pátria, a 
Venezuela.

Mulheres que brilham em campo
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BUBBLE GUM
CHICLETS

ADAMS
 

DESCONTO EM

TODOS OS

PRODUTOS

ENCONTRE A MELHOR 
VARIEDADE DE PRODUTOS 

LATINOS DESDE A 
COMODIDADE DE SUA CASA.

VISITE NOSSA LOJA
LATINMARKET.CO.UK

10%

FAROFA 
YOKI 500G

MOLHO DE 
TOMATE FRUCO

MILHO RALADO 
PARA CREME

ÓLEO DE COCO 
TROPICAL SOL 

480 ML

CAFÉ 
TRADICIONAL 
BRASILEIRO - 

PILÃO

£2.99

£0.10

£1.10

£4.49£2.29

£1.45

Válido enquanto durarem os estoques



FESTIVAL DE TRÊS 
DIAS EM ELEPHANT 

AND CASTLE

Visite nosso canal no Youtube e 
aprenda passo-a-passo as 
melhores receitas de nossa 

gastronomia latino-americana.

De sexta 29 de julho a 
domingo 31 de julho

UNIT 3,
50 LONDON ROAD,

ELEPHANT & CASTLE
SOUTHWARK,

LONDON SE1 6FY Latin Market fará parte 
deste espetacular evento

ABRIMOS UMA NOVA LOJA   

te esperamos para que 
conheças a melhor oferta de 
produtos latinos na região.

    
    

   

para celebrar a arte, a cultura, a 
diversidade e o talento

PORTUGUÊSNotícias em

Our stores
Unit 3, 50 London Road, Elephant & Castle
Southwark, london SE1 6FY
652 Old Kent Road, London SE15 1JF
Unit 93 Brixton Village, London SW9 8PS

Social media
Instagram: @latinmarket
Facebook: @latinmarteuk

Contact
Phone: 07517756052
Email: nfo@latinmarket.co.uk
Web: latinmarket.co.uk


