
Do you like your neighbors?
Você gosta dos seus vizinhos?

Hi everyone, it's Edward here! Today's program will be in English only, I'll be using only English,
so take advantage of this for your training, try to understand just by listening to me, without the
transcript, but if you need the transcript, don't worry, you can find it and read everything what I'm
speaking here on the website, www.justtalking.club
Olá pessoal, aqui é o Edward! O programa de hoje será somente em inglês, vou estar usando apenas o inglês, portanto aproveite isso para o seu
treinamento, tente me entender apenas ouvindo, sem a transcrição, mas se você precisar da transcrição, não se preocupe, pode achar ele e ler tudo o
que estou falando aqui no site, www.justtalking.club

Be a  member  of  Just  Talking English!  Then,  you  can  download  and read  hundreds  of  books.
Develop your language skills by reading a lot. Reading is one of the best ways for improving! So
don't waste your time, be a member and get books for beginners, intermediate and advanced levels.
But not just that, we have real books also, for native English speakers. So take a look and support
Just Talking English, be a member.
Seja um membro do Just Talking English! Em seguida, você pode baixar e ler centenas de livros. Desenvolva suas habilidades linguísticas lendo
muito.  A leitura é uma das melhores maneiras de  melhorar!  Portanto,  não perca seu tempo,  seja um membro e obtenha livros para iniciantes,
intermediários e avançados. Mas não é só isso, também temos livros de verdade, para falantes nativos de inglês. Então dê uma olhada e apoie o Just
Talking English, seja um membro.

Well, today's topic! “Neighbors”, do you like your neighbors? Do you have problems with them?
Since we live in cities, it is common to have neighbors living close to you, by your side, for sure,
you simply cannot avoid it, no matter how hard you try, there will always be neighbors living close
to you, probably. Of course, there are some exceptions. On the other hand, we are human beings, we
don't like to live in isolation...  
Bem, o tópico de hoje, vizinhos, você gosta dos seus vizinhos? Você tem problemas com eles? Como moramos nas cidades, é comum ter vizinhos
morando perto de você, ao seu lado, com certeza, você simplesmente não pode evitá-lo, por mais que tente, sempre haverá vizinhos morando perto de
você, provavelmente. Claro, existem algumas exceções. Por outro lado, somos seres humanos, não gostamos de viver isolados ... 

But sometimes it can be a problem if you have an annoying neighbor, right. It turns out that I have
one of them here, living by my side, and that is the reason why I chose this topic. I'm being very
honest guys, I don't like my neighbor, he is not a good person, he is very, very annoying, selfish and
is always causing disturbances or problems in our neighborhood.
Mas, às vezes, pode ser um problema se você tem um vizinho irritante, certo. Acontece que eu tenho um deles aqui,morndo do meu lado, e essa é a
razão pela qual escolhi esse tópico. Estou sendo muito honesto, não gosto do meu neghbor, ele não é uma boa pessoa, é muito, muito chato, egoísta e
está sempre causando distúrbios ou problemas em nosso bairro.

His behavior is so horrible, disgusting and most of the time selfish that the outcome or the result of
this is that he has no friends here, no one talks to him more than enough, just to be polite, like "how
are you? Good morning",  “hello”, what else, "good afternoon” and so on.
Seu comportamento é tão horrível, repugnante e, na maioria das vezes, egoísta que o resultado ou o “resultado” disto é que ele não tem amigos aqui,
ninguém fala com ele mais do que o suficiente, apenas para ser educado, como "como vai você? Bom dia”", "olá" o que mais, "boa tarde” e assim por
diante.

http://www.justtalking.club/


Let me give you an example of his behavior in our neighborhood. 
Deixe-me dar um exemplo de seu comportamento em nosso bairro

For  some reason,  one  day he  decided  to  park  an  old,  very,  very old  car  on  the  street  in  our
neighborhood. This car was definitely broken and would never work again. In other words, the car
was garbage, right. And for a whole year, this car was parked there, day and night. It turns out that,
children started to play around and inside the car, throwing stones at the car, breaking the windows
etc., in short, it became dangerous to have this ugly thing here. But he didn't care, he really didn't
care. In fact, it was necessary to take some police measures to solve the problem. And it was done.
Later.
Por alguma razão, um dia ele decidiu estacionar um carro velho, muito, muito velho na rua do nosso bairro. Este carro estava definitivamente
quebrado e nunca mais funcionaria. Em outras palavras, o carro era lixo, certo. E por um ano inteiro, este carro ficou estacionado lá, dia e noite.
Acontece que, as crianças começaram a brincar ao redor e dentro do carro, atirando pedras no carro, quebrando as janelas etc., enfim, tornou-se
perigoso ter essa coisa feia aqui. Mas ele não se importava, ele realmente não se importava. De fato, foi necessário tomar algumas medidas policiais
para resolver o problema. E foi feito. Mais tarde.

What's the point of behaving like this? I do not know. But yeah, we cannot choose our neighbors,
we just have to accept or move, right.
Qual o sentido de se comportar assim? Eu não sei. Mas sim, não podemos escolher nossos vizinhos, apenas temos que aceitar ou nos mudar, certo.

So tell me about you, do you have any neighbor you don't like? An annoying neighbor? Share your
comments 
Então me fale de você, você tem algum vizinho de quem não gosta? Um vizinho irritante? Compartilhe seus comentários

So that's it 

See you later and take care everybody 


