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Flórida aprova inclusão de educação em
saúde mental para alunos nas escolas
REMOÇÃO IMEDIATA

Proposta quer
remover imigrantes
que vivem há menos
de 2 anos nos EUA

C

yberbullying, prevenção ao suicídio e o impacto do abuso de drogas - uma nova resolução aprovada pelo Conselho de Educação na
semana passada pretende destinar um pouco mais
do tempo escolar à saúde mental dos alunos. Do

ensino fundamental ao médio, escolas públicas
da Flórida terão aulas e atividades direcionadas ao
lado emocional dos estudantes. Saiba o que pensam alunos, pais e profissionais brasileiros do sul
da Flórida sobre a nova medida.
Flórida | Pág. 10

InformedFamiliesblog

A

lei que abrange o ‘expedited removal’, ou remoção
imediata, foi criada em
1996 para remover imigrantes
que estivessem aqui ilegalmente,
sem passar por um juiz.
Arquivo
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Escolas públicas da Flórida terão aulas e atividades direcionadas ao lado emocional dos estudantes.
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Mundo precisa redobrar esforços até 2030, diz PNUD

O
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do livro Eta
Babilônia.
Atualmente
é repórter do
Gazeta News.

mundo deve acelerar
e aprofundar os esforços para alcançar os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, segundo relatório das Nações Unidas publicado no dia 19 de julho.
Lançado no primeiro dia
do Fórum Político de Alto Nível, que terminou no dia 18
em Nova York, o documento alerta para o fato de que,
apesar das conquistas alcançadas, o mundo deve ajus-

ciosas e abrangentes - elas
incluíram a redução da pobreza; as extensas ações de
que precisamos para combater a mudança global do clima; assim como o aumento
dos esforços necessários para
proteger a biodiversidade do
nosso planeta”.
Os resultados do relatório apontam para a queda da
taxa de extrema pobreza, de
36% em 1990 para 8,6% em
2018. No entanto, a velocidade da redução da
pobreza está estagnaAs metas que os países
da. A desigualdade de
estabeleceram são
gênero persiste, pois
ambiciosas e abrangentes - mulheres e meninas
como redução da pobreza
ainda são excluídas
da política, da educae ações para combater a
ção e das oportunidamudança global do clima.
des econômicas.
Ações drásticas
tar o ritmo e o caminho dos são necessárias para mitigar
a realidade da mudança gloatuais esforços.
“Embora estejamos fa- bal do clima. O Acordo de Pazendo um progresso notá- ris é um passo, com os países
vel para alcançar todos os destacando suas contribui17 ODS até 2030, o relató- ções nacionais para a dimirio destaca, claramente, que nuição de gases do efeito esainda enfrentamos inúme- tufa. O relatório mostra que
ros e diversos desafios para 2018 foi o ano mais quente
acelerar o cumprimento dos já registrado, à medida que
objetivos”, declarou o Admi- os níveis de dióxido de carnistrador do PNUD, Achim bono continuam a subir, iniSteiner. “As metas que os paí- ciando uma reação em cadeia
ses estabeleceram são ambi- com a acidificação oceânica,

aumento da frequência de
climas extremos e nível do
mar, entre outros sintomas.
O relatório também traz
boas notícias. O mundo está progredindo no acesso à
energia. Segundo o documento, quase nove em cada
dez pessoas têm acesso à eletricidade, e as tecnologias renováveis desempenham um
papel cada mais relevante nisso.
A perda geral de biodiversidade está diminuindo, mas
ainda é frágil. O ritmo do desmatamento diminuiu 25%,
enquanto o financiamento
para proteção e manejo aumentou. Contudo, é preciso
ter cuidado para evitar a extinção de uma milhão de espécies ameaçadas e impedir
qualquer degradação adicional das terras.
Como co-presidente da
Força-Tarefa do Fórum Político de Alto Nível do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais, o PNUD
auxiliou na pesquisa e redação do relatório.
As conclusões do documento serão mais exploradas na Cúpula dos ODS, em
setembro deste ano, quando
os chefes de Estado se reunirão para avaliar o progresso

e as formas de acelerar o progresso dos ODS. Essa cúpula
será a primeira do tipo desde
a adoção, em 2015, dos ODS.
Os ODS são uma agenda
inclusiva. Eles entraram em
vigor em janeiro de 2016 e
combatem as raízes das causas da pobreza e unem os países para uma mudança positiva para as pessoas e para o
planeta.
Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável,
também conhecidos como
Objetivos Globais, são um
chamado universal para
ação contra a pobreza, proteção do planeta e para garantir que todas as pessoas
tenham paz e prosperidade. Esses 17 Objetivos foram
construídos com o sucesso
dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, incluindo
novos temas, como a mudança global do clima, desigualdade econômica, inovação,
consumo sustentável, paz e
justiça, entre outras prioridades. Os objetivos são interconectados - o sucesso de
um ODS envolve o combate
a temas que estão associados
a outros objetivos.
Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
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Tempestade com raios deixa 8 feridos
em praia do noroeste da Flórida

Recém-nascido
é abandonado
em porta de
apartamento

No ano passado, 7 das 20 vítimas fatais de todo o país foram registradas na Flórida

P

elo menos oito pessoas
foram atingidas por um
relâmpago em Clearwater Beach, perto de Tampa,
no domingo, 21, informou o
tenente Michael Ogliaruso,
do Departamento de Polícia
de Clearwater.
Testemunhas relataram
ter visto as oito pessoas caindo ou sendo jogadas quando o raio os atingiu. Um homem, com cerca de 40 anos,
foi atingido diretamente pelo raio e teve uma parada cardíaca. Ele está internado em
estado crítico no hospital,

Pixabay

informou a afiliada da CNN
WFTS-TV.
Funcionários de uma empresa de aluguel de jet ski
e dois turistas estrangeiros
também estavam entre os
feridos, mas passam bem.
Outros três envolvidos se recusaram a ir para o hospital,
segundo o resgate.
Como o estado tem uma
longa costa e belas praias,
não é incomum as pessoas
ficarem à beira-mar ou ar livre na areia para assistirem
às tempestades, disse Ogliaruso.

O departamento de bombeiros de Clearwater orienta aos banhistas que não fiquem na praia, procurem se
esconder em lugar seguro em
caso de tempestades com relâmpagos e trovões.

Raios mataram 20 pessoas nos EUA, só em 2018.

Números
A Flórida teve uma morte
por raio este ano. Um motociclista foi atingido em Volusia
County, em junho. Outras oito pessoas foram mortas por
raios nos Estados Unidos, só
este ano. Com informações
do The Weather Channel.

Boca Raton pode ganhar estação de trem de alta velocidade da Virgin
As pessoas que vivem no
sul do condado de Palm Beach poderão ter a chance de
pegar um trem de alta velocidade da Virgin Trains (antiga Brightline) para Miami,
em Boca Raton.
Isso se os funcionários
da empresa de transporte
escolherem a cidade de Boca
Raton como o local da próxima parada da linha de trem.

A empresa, atualmente conhecida como Virgin Trains
USA, tem estações em Miami, Fort Lauderdale e West
Palm Beach, e está analisando outro ponto de parada
na região.
No mês passado, a empresa começou a analisar a
implantação de uma nova estação em outra cidade do sul
da Flórida. Representantes da

Virgin Trains se reuniram no
mês passado com autoridades da cidade de Hollywood e
nesta segunda-feira, 22, com
o conselho da cidade de Boca Raton.
Um grupo de moradores
de Boca Raton apoiou a ideia
depois que o prefeito Scott
Singer formalizou a conversa com a Virgin Trains. Para
o prefeito, a cidade é geogra-

ficamente ideal para uma parada de trem, uma vez que
há uma grande quantidade
de profissionais de Boca Raton que se desloca para outros lugares.
Um local potencial para
uma estação seria no centro
da cidade, a leste da biblioteca central, próximo ao Parque Mizner. Com informações do Sun Sentinel.

A Virgin amplia mercado.

Arquivo

Um recém-nascido de
apenas um dia foi encontrado enrolado, em uma camiseta, na porta de uma das
moradoras do complexo de
apartamentos Willow Key
Apartments, em Orlando
(FL). A polícia está investigando e notificou o Departamento de Crianças e Família.
Althea Brown não consegue acreditar que alguém tenha deixado o recém-nascido à sua porta na manhã de
sábado, 20. “É incompreensível. Eu não sei se foi um vizinho ou se foi apenas alguém
que decidiu usar este lugar
como refúgio para a criança”, disse ela.
Brown já havia saído para o trabalho quando recebeu
uma ligação de um vizinho,
que disse ter ouvido o som de
um bebê chorando. Oficiais
do Departamento de Polícia
também foram chamados e
encontraram o bebê.
Conforme lei estadual,
recém-nascidos que não tenham completado 7 dias de
idade podem ser deixados
em um hospital ou posto de
bombeiros, sem penalidade.
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Vídeo de sem-teto saindo de “carrão” e pedindo
dinheiro em Pompano Beach viraliza
Na legislação da Flórida, pedir dinheiro é permitido por lei caso sejam seguidas as regras locais e estaduais

U

m vídeo feito por um
brasileiro em uma
área muito frequentada de Pompano Beach mostra uma atividade que poucos
imaginam para um sem-teto.
Dois sem-teto aparecem saindo do que o narrador chama
de um “carrão” para pedir dinheiro no sinal.
De acordo com a narração do vídeo, os dois homens
foram filmados no cruzamento da Sample Road com
a Powerline Road. Em uma
das esquinas do cruzamento,
atrás de um posto de gasolina, estava estacionado um
Jeep preto do qual dois homens saíram com suas plaquinhas de papelão, com
uma mensagem pedindo doações (veja o vídeo no site gazetanews.com).
“Olha lá os dois mendigos
saindo do carro, com as camisas encardidas, o papelão com
as frases escritas”, disse um
brasileiro, não identificado,
que fez o vídeo que viralizou
nas redes sociais. “Agora eles
se dirigem para o sinal... um
deles começou a mancar. Ho-

Arquivo Pessoal

ra de ganhar uns trocados. Só
na América, mesmo. Os mendigos têm carro”.
Na Flórida, de acordo com
a lei estadual e regulamentos municipais, pedir por doações na rua (definido como
“panhandling” ou “street soliciation”) pode ser perfeitamente legal se regras locais e
estaduais forem seguidas. Em
2017, um juiz em Miami determinou que pedir dinheiro
na rua é uma forma de direito de expressão, protegido na
Constituição.
Murilo Silva, um brasileiro que compartilhou o vídeo
em sua página do Facebook,
disse que ele mesmo participa todos os anos de projetos para ajudar os sem-teto.
“Muitas pessoas acabam ajudando porque imaginam que
a pessoa mora na rua e passa
por dificuldades. Mas infelizmente acabamos vendo que
não parecia ser o caso desses
dois homens”, disse Murilo
ao Gazeta News. “Eu sempre
passo por ali e já os ajudei algumas vezes”.
Na última semana, um

residente de Bradenton que
sempre passa por um sem-teto em um movimentado cruzamento da cidade, resolveu
oferecer um emprego de jardinagem em vez de dinheiro. Ele relatou que o homem
não só se recusou a aceitar
o emprego, como o agrediu
verbalmente, de acordo com
a WFTS em Tampa. Como
resultado de tal ação, Ryan
Bray passou horas de um domingo ao lado do mendigo
com uma placa dizendo que
havia oferecido um emprego pagando US$15 por hora
ao sem-teto, e que ele havia
recusado.
O que dizem as leis
De acordo com o site LegalBeagle, dependendo de
onde a pessoa pede dinheiro, quando e muitas vezes se
tem uma permissão, é legal.
Muitos municípios da
Flórida, particularmente
aqueles com bastante turistas, implementaram leis que
proíbem a solicitação de doação em certas áreas dentro
dos limites da cidade.

Ryan passou um domingo protestando na rua. Ele ofereceu trabalho a um mendigo, que recusou.

Saint Petersburg e Kissimmeee, por exemplo, estabeleceram áreas onde é proibido pedir doeações.
A legislação da Flórida é
amplamente focada em ruas.
É ilegal obstruir ou impedir
o tráfego nas estradas, ruas
ou estradas da Flórida com a
intenção de solicitar dinhei-

ro. Fazer isso é uma contravenção de segundo grau, punível com multa de até US $
500 ou até 60 dias de prisão.
Além de proibir a solicitação de dinheiro em certas
áreas, algumas cidades também a proíbem em determinados momentos.
Em Pompano Beach, só é

permitido pedir doações entre 6am e 12pm, de acordo
com o estatuto municipal. A
cidade também proíbe mais
de duas pessoas pedindo doações em um cruzamento ao
mesmo tempo.
Em Kissimmee, é ilegal
mentir que está desabrigado
ou se passar por deficiente.
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Miami e Fort Lauderdale entre os
piores lugares para criar família

M

iami e Fort Lauderdale estão entre as
cidades do sul da Flórida que ficaram entre as piores para se criar uma família,
de acordo com uma pesquisa recém-lançada pelo WallerHub.
Na pesquisa “Melhores e
piores lugares para se criar
uma família”, entre 182 cidades, Miami ficou em 172º.
Fort Lauderdale não se saiu
muito melhor, chegando em
apenas alguns pontos à frente, com 167. Hialeah teve
uma classificação ainda pior,
em 175º.
Mas Pembroke Pines salvou o sul da Flórida, se classificando em 33o lugar.
O WalletHub utilizou 47

indicadores-chave para determinar sua classificação, incluindo o custo da moradia,
a qualidade das escolas locais
e dos sistemas de saúde e as
oportunidades de diversão e
recreação. Com informações
do Local10.
Melhores cidades para
criar uma família:
1. Overland Park, Kansas; 2. Fremont, Califórnia;
3. Irvine, Califórnia; 4. Plano,
Texas; South Burlington, Vermont; Na Flórida: 33. Pembroke Pines; 55. Tampa; 70.
Orlando; 74. Saint Petersburg; 94. Tallahassee; 98. Cape Coral; 114. Port St. Lucie;
167. Fort Lauderdale; 172.
Miami; 175. Hialeah e 182.
Detroit, Michigan;

Pembroke Pines teve a melhor colocação da Flórida: 33° lugar.

Flickr

Em WPB, ativista luta para criar
centro de trabalho para imigrantes
A ideia é retirar os imigrantes das ruas, onde ficam diariamente expostos
ao sol esperando por contratistas que oferecem trabalho
Maricela Torres/Facebook

U

m grupo de defensores de imigrantes está
pressionando para estabelecer um centro de trabalho que permita que imigrantes esperem por trabalho do
lado de dentro. Sob o sol escaldante ou chuva torrencial,
grupos de pessoas buscando
trabalho (imigrantes e cidadãos americanos) ficam esperando trabalho na 44th St.
com a Broadway, em West
Palm Beach. Qualquer carro
que desacelere perto deles
faz com que eles avancem
em busca de trabalho.
O centro, inspirado no
centro comunitário de El Sol
em Júpiter, forneceria um lugar coberto para se esperar
por trabalho, além de aulas
de inglês, assistência médica e jurídica.
Enquanto alguns moradores apóiam a ideia, isso
também gera discussões sobre o problema nacional de
imigração.
Mesmo assim, a presença diária de imigrantes no lo-

cal há anos incomoda tanto
os residentes quando os próprios imigrantes.
Maricela Torres, uma assistente legal que vive me
North Palm Beach, se envolveu com o problema quando
viu esses homens esperando
por trabalho debaixo do sol
escaldante.
Quando tinha 10 anos,
Torres fez a longa travessia
pela fronteira entre o México e os Estados Unidos com a
mãe. Agora, uma cidadã norte-americana de 43 anos, Torres disse que se lembra de como é estar em um lugar novo
e estranho. Ela disse que se
lembra da busca obstinada
de sua mãe por trabalho.
Agora ela descobriu uma
maneira de ajudar sua própria comunidade, com a criação do Centro Comunitário
Esperanza, em Northwood.
Torres se inspirou no
centro comunitário El Sol,
aberto em Júpiter em 2007.
Mesmo em meio a muita
oposição, o centro tirou imi-

Imigrantes esperando trabalho.

grantes das ruas, algo que incomodava os residentes. No
ano passado, o El Sol serviu
1.300 pessoas, de acordo com
seu relatório anual.
Torres se uniu aos fundadores do centro de Júpiter para colocar para frente o seu
projeto em West Palm Beach.
CENTRO ESPERANZA
Torres está lidando com
muita dificuldade para conseguir doações. Ela encontrou um possível local para
abrir o Centro Comunitário

Esperanza, mas ainda busca
apoio para reformar o prédio e pagar o aluguel e custos mensais.
“Eu não vou desistir”, disse ela. “Northwood precisa
de um centro comunitário
que ofereça serviços urgentemente necessários para os
trabalhadores diários e suas
famílias. Continuarei a me
reunir com grupos de associações de bairro e empresas para levar adiante nosso
projeto “. Com informações
de Palm Beach Post.
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Arlaine Castro

O

Conselho de Educação
do Estado da Flórida
votou no dia 17 deste
mês uma resolução que exige que as escolas públicas
forneçam aos alunos do ensino fundamental e médio,
um mínimo de cinco horas
de educação em saúde mental por ano.
De acordo com o Departamento Estadual de Educação, essas aulas instruirão
os alunos sobre como reconhecer sinais e sintomas de
doenças mentais e como procurar ajuda para si mesmos
ou para os outros. Também
irão educar os alunos sobre
os recursos disponíveis para
buscar ajuda, bem como o
que fazer ou dizer aos colegas que estão sofrendo com
distúrbios mentais.
“A educação psicológica
deveria ser encarada como
uma matéria de base como a

“Não é nenhum segredo
que a doença mental
rouba do estudante a
capacidade de atingir
todo o seu potencial”
Richard Corcoran
matemática, por exemplo. É
tão importante quanto. Afinal de contas, tudo o que fazemos na vida ou não fazemos para o bem ou para o
mal depende das nossas condições psicológicas” destaca
a terapeuta Adriana Tanese
Nogueira.
Para Tanese, a condição
psicológica é fundamental
para que todo o resto funcione. “Antes mesmo de termos
que lidar com questões materiais do mundo, com literatura, matemática, química,
por exemplo, somos feitos
de questões psicológicas. Por
isso, prestar atenção na psicologia é essencial para o desenvolvimento saudável de
qualquer indivíduo”, explica.
A implantação dessas aulas extras é mais um esforço dos legisladores da Flórida que se uniram em torno

As aulas vão instruir os alunos para reconhecerem sinais e sintomas de doenças mentais, bem como procurarem ajuda para si mesmos ou para colegas.

Flórida aprova educação
em saúde mental nas
escolas públicas
Alunos de escolas públicas de todo o estado, do 6º ao 12º
ano, terão ao menos cinco horas por ano de atividades
relacionadas à educação psicológica
Arquivo pessoal

Flávia Soares e a filha Júlia, aluna da Marjory Stoneman Douglas High School.

de programas de saúde mental e regulamentos após o tiroteio em massa do dia 14
de fevereiro de 2018 na Marjory Stoneman Douglas High
School, quando Nikolas Cruz,
ex-aluno de 19 anos com histórico de problemas de saúde mental, entrou e matou
17 pessoas.
“Minha filha vive um dia
de cada vez. Ela não vai esquecer o que viveu, mas vai conseguir superar”, diz Flávia Soares, mãe de Júlia de 15 anos,
que estuda na Marjory e foi
salva “por um milagre” no dia
do tiroteio. “Foi por Deus que
Nikolas não entrou na sala…
senão minha filha não estaria
aqui e ele teria matado mais
15 pessoas”, relembra Flávia,

20%

jovens em todo o mundo
sofrem de distúrbios de
saúde mental antes de
completarem 25 anos

que acha válida a ideia de aulas de educação mental, mas
entende que a escola é um
complemento e os pais que
têm a obrigação de cuidar,
zelar, educar. “Os pais devem
estar presentes na vida dos filhos”, destaca.
Transtorno mental
atinge 1 em cada
5 jovens
“O tempo é um fator crítico. Aproximadamente 1 em
cada 5 jovens na Flórida e em
todo o mundo sofrem de distúrbios de saúde mental antes de completarem 25 anos
“, observa a nota do departamento de educação.
“Este é apenas o começo. Não é nenhum segredo
que a doença mental rouba
do estudante a capacidade
de atingir todo o seu potencial, e estamos unindo forças para combater esta doen-

A importância de saber mais sobre saúde mental
Arquivo Pessoal

Mesmo tendo somente
12 anos, idade incluída no
programa, Maria Fernanda
Stec Cordeiro, aluna da Boca
Raton Middle School, já entende a importância de saber mais sobre saúde mental. “Acho muito importante
aprendermos como lidar em
ocasiões ou com amigos que
estão em conflitos, seria ótimo estarmos preparados

para poder ajudar alguém
que esteja precisando de um
apoio. Às vezes estão do nosso lado e não sabemos identificar e nem o que é melhor
fazer. Essas aulas acredito
que nos deixariam mais bem
preparados”.
Já sua irmã mais velha,
Maria Eduarda Stec Cordeiro,
15 anos, que vai cursar o 1°
ano do ensino médio na Boca

Raton High School, ressalta a
necessidade. “Temos um período no ano que explicam e
oferecem palestras sobre saúde mental, mas se tivesse durante todo o ano seria muito
melhor e eficaz”.
“Falta estrutura emocional para os jovens lidarem
com as frustrações”, analisa Ligiane Stec, mãe das adolescentes.

As irmãs Maria Eduarda, 15, e Maria Fernanda, 12, alunas em Boca Raton.

ça e dar aos nossos alunos as
ferramentas necessárias para
prosperarem”, disse o Secretário de Educação da Flórida,
Richard Corcoran.
Os fundos para o programa virão dos US$ 75 milhões
que o governador da Flórida,
Ron DeSantis, destinou à Alocação de Assistência à Saúde
Mental para as escolas da Flórida no orçamento para 2020.
Contudo, o departamento ainda não especificou uma
data de início e como será
aplicada a educação mental
nas escolas.
Nacionalmente, a estimativa é que 49,5% dos adolescentes com idades entre 13
e 18 anos tenham algum tipo de transtorno mental, de
acordo com o Instituto Nacional de Saúde Mental. O instituto relata que 31,9% sofrem
de um transtorno de ansiedade, enquanto 2,3 milhões de
adolescentes entre 12 e 17
anos tiveram pelo menos um
episódio depressivo em 2017.
Além de identificar sintomas e buscar ajuda, a medida
incentiva a conscientização
dos alunos sobre a linha direta Nacional de Prevenção do
Suicídio e outros órgãos que
ajudam pessoas que sofrem
de problemas mentais.
Com isso, a Flórida se alia
à Virginia e Nova York , passando a investir e a trabalhar
um pouco mais o lado emocional das crianças e adolescentes - fases consideradas
cruciais por especialistas para afirmação social e equilíbrio mental dos alunos.
O Gazeta News entrou
em contato com o departamento para saber sobre esses
detalhes, mas até a publicação desta edição não houve
retorno.
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ICE realizou 35 prisões da meta
de 2 mil em operações pelos EUA
Matthew Albence, diretor interino do ICE, reconheceu durante
entrevista ao New York Times que os números foram baixos

O

Immigration and Customs Enforcement
(ICE) prendeu 35 migrantes como parte de uma
operação que visa famílias
com ordens judiciais de remoção, confirmou um funcionário do Departamento
de Segurança Interna na terça-feira (23).
As operações foram planejadas para atingir cerca
de 2 mil famílias imigrantes
que foram mandadas embora por um juiz de imigração.

No entanto, os números mais
recentes fornecidos pelo funcionário mostram que as prisões ficaram aquém dessa
meta.
OPERAÇÃO
ANUNCIADA
A operação tinha sido
anunciada pelo presidente Donald Trump há algumas semanas. Mais tarde, ele
adiou as operações, mas confirmou quando elas estavam
prontas para começar na semana passada.

Kin Man Hui/The San Antonio Express-News/Associated Press

Francisco Galicia saindo da detenção.

Matthew Albence, diretor interino do ICE, reconheceu que os números foram
baixos em entrevista ao New
York Times na segunda-feira
(22). “Não conheço nenhuma outra população em que
as pessoas estão dizendo como evitar a prisão como resultado de atividade ilegal”.
ele disse ao jornal. “Certamente isso torna mais difícil para nós realizarmos as
prisões”.
“Você não ouviu o ICE

falando sobre isso antes da
operação”, disse ele ao NYT.
Em 13 de maio, a Agência ICE prendeu 934 imigrantes, 35 dos quais faziam parte
da Operação Border Resolve,
que visava famílias com remoções judiciais. “As 934 detenções foram feitas em uma
abordagem abrangente”, disse o funcionário, acrescentando que a maioria tinha
condenações criminais.
Com informações da
CNN.

Em maio o ICE prendeu 934 imigrantes, 35 dos quais faziam parte da

Jovem americano é liberado depois de quase um mês sob
O jovem Francisco Erwin
Galicia, 18, nasceu em Dallas
e, de acordo com sua certidão
de nascimento, é um cidadão
americano. Mas ele foi mantido sob custódia federal pela imigração por quase quatro semanas depois de ter
sido detido em um posto de
controle da Patrulha da Fronteira no sul do Texas. As informações são do The New

York Times.
Segundo o jovem, que foi
liberado na terça-feira, 23,
ele mostrou aos agentes a
certidão de nascimento dos
EUA quando foi parado no
posto de controle na noite
de 27 de junho. Mas os agentes não acreditaram que era
verdadeiro o documento e o
detiveram.
O estudante mora com

a mãe e o irmão mais novo, ambos indocumentados, em Edinburg, Hidalgo
County. Ele estava com seu
irmão, Marlon Galicia, 17,
e um grupo de amigos indo para um teste de futebol
em uma faculdade no Texas.
Como o irmão mais novo
nasceu no México e vive ilegalmente nos EUA, os agentes acreditaram que o irmão

mais velho havia forjado o
documento original para se
passar por cidadão americano. Ele não tem carteira de
habilitação e nem passaporte americano.
O irmão mais novo também foi detido, mas assinou
documentos concordando
em se auto-deportar, e agora está morando com parentes em Reynosa, no México.
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Proposta do governo visa remoção imediata de
indocumentados há menos de 2 anos nos EUA
A lei que abrange o ‘expedited removal’ -ou remoção imediata-, foi criada em 1996 e agora está sendo ampliada
Arquivo/ICE

A

atual administração,
por meio do Departamento de Homeland Security (DHS), anunciou uma nova diretriz para
expandir os regulamentos de
deportação acelerada que inclui a remoção imediata de
imigrantes indocumentados
que não podem provar que
estão nos EUA continuamente por dois anos ou mais.
A nova diretriz, que entrou em vigor nesta terça-feira, 23, prevista em lei,
amplia a capacidade do departamento de deportar rapidamente alguns imigrantes
sem o direito a um advogado
e a uma audiência perante
um juiz - proteções processuais normais e concedidas
à maioria das pessoas.
Na verdade, explica a advogada de imigração Ingrid
Domingues, o que estão fazendo é expandir a lei sob
uma cláusula já existente
que cita que caso houvesse
um aumento repentino da
imigração ilegal e de pedidos de asilo nos EUA, essa
mudança poderia ser feita.

“Com a situação dos
pedidos de asilo fora de
controle, imagino que
seja esse o ‘recado’ (do
governo)”
Ingrid Domingues
“A lei que abrange o ‘expedited removal’ ou remoção
imediata, foi criada em 1996
para remover do país imigrantes que estivessem aqui
ilegalmente sem que precisassem passar por um juiz.
Essa expansão de 14 dias para dois anos, e de 100 milhas
para qualquer lugar, já estava prevista quando a lei foi
criada. Com a situação dos
pedidos de asilo fora de controle, imagino que seja esse
o ‘recado’ -diminuir o número de pessoas que esperam
por asilo dentro do país”, cita Domingues.
Sob a nova regra, imigrantes em qualquer lugar dos Estados Unidos (não somente a
100 milhas da fronteira) poderão ser questionados por
agentes do DHS e deverão

apresentar documento que
comprove a situação legal no
país ou a estadia há pelo menos dois anos (mesmo que ilegalmente), como conta de luz,
água, comprovante escolar,
ou outro similar.
O QUE MUDA
Aqueles que chegam por
mar podem ser deportados
sem procedimentos legais se
não puderem provar que estão vivendo nos EUA por dois
anos ou mais.
Sob a nova proposta, todas as limitações geográficas
seriam eliminadas e procedimentos de remoção aplicados a todos os indocumentados.

A nova diretriz entrou em vigor na terça-feira, 23.

ACLU vai contestar a medida nos tribunais
O DHS defende que o movimento tem o objetivo de
aliviar o acúmulo de casos de
imigração “e reduzir os custos significativos para o governo associados com o processo de remoção total”. Até
junho, segundo o órgão, havia 909.034 casos pendentes

de imigração.
Com tantos pedidos de
asilo na fila e os milhares de
imigrantes que não param de
chegar à fronteira com este
objetivo, o DHS tem busca na
diretriz a uma solução para
diminuir a imigração ilegal.
“Há uma lei internacio-

nal que diz que pedido de asilo deve ser feito no primeiro
país livre onde o cidadão põe
os pés. No caso da fronteira-sul, cidadãos da Guatemala,
Honduras, que chegam primeiro ao México, deveriam
fazer o pedido lá”, explica
Domingues.

A American Civil Liberties Union (ACLU) -organização de defesa de imigrantes- estima que milhares de
pessoas podem ser deportadas como resultado da expansão e anunciou que vai
contestar a medida nos tribunais.
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“Trump não foi absolvido”, diz Robert
Mueller sobre interferência russa nas eleições
O ex-procurador desmentiu a afirmação de Trump de que não houve obstrução nas investigações
Leah Millis/Reuters

O

ex-procurador especial Robert Mueller
depôs no Congresso,
na quarta-feira, 24, sobre a
investigação da interferência
da Rússia nas eleições presidenciais de 2016.
Apesar de não terem levado a um inquérito contra
Trump, as investigações não
inocentaram o presidente,
inclusive do crime de obstrução de Justiça, destacou
Mueller, durante os depoimentos. “Bem, a conclusão
indica... que o presidente não
foi absolvido dos atos que

supostamente cometeu”, declarou.
A declaração do ex-procurador desmente a afirmação
de Trump, feita em março,
de que o relatório de Mueller indicava que não houve
conluio ou obstrução e que
o documento o exonerava
completamente.
A investigação, segundo
o ex-procurador, não chegou
a conclusões quanto ao presidente ter ou não obstruído
a Justiça. O relatório diz que
Donald Trump ordenou interferência na investigação,

Robert Mueller depõe ao Congresso na quarta-feira, 24.

mas não foi obedecido.
“Com base na política do
Departamento de Justiça e
nos princípios de justiça, decidimos que não iríamos determinar se o presidente cometeu um crime. Essa foi a
nossa decisão na época e continua sendo nossa decisão hoje”, declarou Mueller.
“Não há base que confirme que a Rússia tentou interferir” no processo eleitoral
dos Estados Unidos, disse na
quarta-feira o vice-ministro
das Relações Exteriores, Sergey Riabkov, segundo a AFP.

Corpo de jovem desaparecido há quase 10 anos é encontrado em Iowa

Council Bluffs Police Department

Após quase 10 anos desaparecido, o corpo do jovem
Larry Ely Murillo-Moncada,
25 anos, foi encontrado atrás
de um freezer de um supermercado em Iowa, segundo a
polícia de Council Bluffs na
terça-feira, 23.
Em 28 de novembro de
2009, no dia seguinte ao Dia
de Ação de Graças, Murillo-Moncada deixou a casa da

família no meio da noite descalço e apenas com um moletom azul marinho e calça
azul clara. A família registrou o desaparecimento na
polícia, que realizou buscas,
mas, apesar dos esforços, a
procura não avançou.
A família disse que ele
não saiu com as chaves de
casa e do carro, por isso acreditava que ele pudesse estar

nas redondezas, mas jamais
imaginaria tão perto, a menos de um quilômetro de sua
residência.
De acordo com depoimento da mãe de Murillo-Moncada
à polícia na época, um dia antes
do filho desaparecer,ele estava
tomando antidepressivo, mas
continuava a apresentar confusão mental, ouvindo vozes e
tendo alucinações.

Segundo a polícia, o jovem
foi até o ‘No Frills Supermarket’, onde já tinha trabalhado,
e aparentemente caiu em um
vão de 18 polegadas (45cm), entre os refrigeradores e a parede.
O corpo foi descoberto em
janeiro deste ano e só foi identificado como sendo do jovem
no último domingo, 21, por
exame de DNA. Com informações da BBC.

Larry Ely Murillo-Moncada
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Forças Armadas
dizem ter
derrubado 2°
drone do Irã
Os Estados Unidos acreditam ter derrubado um segundo drone iraniano em 18 de
julho no estreito de Ormuz,
segundo o comandante das
Forças Armadas americanas
no Oriente Médio.
“Estamos seguros de que
derrubamos um drone e talvez tenhamos derrubado um
segundo”, explicou o general Kenneth McKenzie, em
entrevista à rede CBS News.
O presidente Donald
Trump assegurou na quinta-feira passada que uma embarcação americana, o USS
Boxer, destruiu no estreito
de Ormuz um drone iraniano
que se aproximou perigosamente, uma versão que Terrã desmentiu, tachando este
anúncio de “acusações delirantes e sem fundamento”.
Trump rejeita a versão
iraniana, mas o Pentágono
não difundiu ainda nenhuma
imagem da derrubada.
Em maio de 2018, os Estados Unidos saíram do acordo
internacional sobre o programa nuclear iraniano, assinado em 2015 em Viena.
Fonte: Reuters.
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T

rês lições críticas relacionadas à finanças que TODOS os pais devem cultivar na mente dos seus filhos:
1. Co-assinatura de
um empréstimo
O erro: “Estou em uma boa
posição financeira agora. Eu
quero ajudar meu amigo. Ele me
assegurou que vai me tirar do
empréstimo daqui a 6 meses”.
A realidade: Quando você
está assinando em conjunto
com alguém, você é obrigado a
fazer cumprir os pagamentos,
o que pode transformar uma
boa situação financeira em uma
ruim, bem rápido. Além disso,
os credores não são incentivados a removerem os cossignatários - eles são motivados a reduzir o risco.
Tenha em mente que se um
membro da família, ou um amigo, tiver um histórico de crédito
ruim - ou nenhum histórico de
crédito - que exija que eles tenham um cossignatário, isso já
lhe dá uma ideia se ser cossignatário é uma boa opção.
E, finalmente, uma situação

Avalizar um empréstimo pode causar problemas.

de co-assinatura que vai mal
pode arruinar sua reputação
de crédito e, mais tragicamente, pode arruinar seu relacionamento de amizade.
A lição: “Nunca, nunca, nunca assine um empréstimo.”
2. Assumir um
pagamento de hipoteca
que aperta o orçamento
O erro: “É a nossa casa dos
sonhos. O orçamento está apertado, mas se a gente cortar aqui
e ali, podemos pagar. O banco
disse que somos pré-aprovados.
Vai dar certo!”
A realidade: Uma casa é uma

das maiores compras que os casais jamais farão. Embora a emoção e o entusiasmo sejam impossíveis de serem separados
da decisão, eles não devem ser
as forças motrizes. Só porque
você pode pagar a hipoteca no
momento, não significa que você ainda poderá fazê-lo em 5 ou
10 anos. Situações podem mudar. O que aconteceria se um
dos parceiros perdesse o emprego por algum tempo? Você
teria como manter a hipoteca?
Além disso, muitos compradores subestimam drasticamente
as despesas correntes relacionadas à manutenção e aos ser-

viços adicionais necessários ao
adquirir uma casa. É uma regra
geral que os proprietários de
casas terão que gastar cerca de
1% do custo total da casa, todos
os anos, em manutenção. Isso
significa que uma casa de US $
250.000 exigirá um investimento anual de manutenção de US
$ 2.500 na propriedade.
Você se ressentirá das restrições orçamentárias dos pagamentos mensais da hipoteca assim que a sensação de novidade
da nova casa passar?
A lição: “Nunca aceite um
pagamento de hipoteca que seja superior a 25% da sua renda.
Alguns dizem que 30%, mas 25%
ou menos pode ser uma posição
mais segura.
3. Financiamento
para um novo
empréstimo de carro
O erro: “Os carros usados
não são confiáveis. Eu gasto muito com mecânico!!! Um carro novo funcionará muito bem por
muito tempo. Eu preciso de um
carro para começar a trabalhar
e o banco está disposto a traba-

lhar comigo para reduzir os pagamentos.
As realidades: Primeiro de
tudo, ninguém “precisa ter” um
carro novo. Você provavelmente
já ouviu a expressão “um carro
novo começa a perder seu valor
no momento em que você sai do
estacionamento”. Bem, é verdade. De acordo com o CARFAX,
um carro perde 10% do seu valor no momento em que você
sai da concessionária e outros
10% até o final do primeiro ano.
Isso é 20% do valor perdido em
12 meses. Após 5 anos, esse novo carro terá perdido 60% de seu
valor. Poof! Sumiu!!!O valor que
permanece constante é o seu pagamento mensal, que pode parecer uma corrente de ferro amarrada aos pés assim que o cheiro
do carro novo desaparecer.
A lição: “Compre um carro
usado que você possa facilmente comprar sem se apertar.
Semana que vem vamos conversar sobre três outros pontos
importantes para a gente ensinar aos nossos filhos no começo da vida.
Uma ótima semana!

As informações fornecidas neste artigo são apenas para fins informativos. Não devem ser consideradas aconselhamento jurídico ou financeiro. Você deve consultar um profissional para determinar o que pode ser
melhor para suas necessidades individuais.

EUA

Gazeta Brazilian News · Semana de 25 a 31 de Julho de 2019

15

EUA aplicam multa recorde e Facebook terá que
pagar $5 bi por invasão e uso de dados de usuários
Segundo a FTC, a multa é a maior já imposta a qualquer companhia por violar a privacidade dos consumidores
FacebookDivulgação

O

Facebook terá que pagar uma multa recorde de US$5 bilhões para encerrar uma investigação
de como a empresa perdeu
o controle de informações
pessoais dos usuários, segundo acordo de aprovação por
3 votos a 2 do Federal Trade Commission. Ainda será necessário o aval de um
tribunal.
Segundo a FTA, a multa
é a maior já imposta a qualquer companhia por violar
a privacidade dos consumidores.
Sob o acordo, o conselho do Facebook criará um
comitê de privacidade independente que removerá “o
controle irrestrito do presidente-executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, sobre as decisões que afetam a
privacidade do usuário”.
O acordo ocorre em meio
a crescentes demandas em
Washington por mais transparência das empresas de
tecnologia, cujo poder sobre
os movimentos sociais, assim como informações pes-

“Temos a
responsabilidade de
proteger a privacidade e
trabalhamos arduamente
para cumpri-la”
Mark Zuckerberg
soais, tem sido visto como
algo cada vez mais perigoso
por políticos, usuários e até
por um dos co-fundadores do
Facebook.
O acordo resolve uma
queixa formal da FTC alegando que o Facebook “usou
divulgações e configurações
enganosas” que corroeram a
privacidade do usuário, violando um acordo prévio assinado pelo Facebook com
a comissão em 2012. O Facebook violou a lei, segundo a
FTC, ao uso inadequado de
números de telefone obtidos
para fins de segurança das
contas para também direcionar anúncios para seus usuários. E a empresa supostamente enganou “dezenas de
milhões de usuários”, implicando que um recurso de re-

conhecimento facial no serviço não tinha sido ativado,
quando na verdade tinha.
Em um post no Facebook, Zuckerberg respondeu
que a empresa concorda em
pagar uma multa histórica,
“mas ainda mais importante,
vamos fazer algumas mudanças estruturais importantes
na forma de construir produtos e administrar essa empresa. Temos a responsabilidade
de proteger a privacidade das
pessoas. Já trabalhamos arduamente para cumprir com
essa responsabilidade, mas
agora vamos estabelecer um
padrão completamente novo
para nossa indústria”.

O presidente-executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, deve perder controle irrestrito de decisões sobre privacidade.

Distrito escolar nega oferta para almoço de alunos
Todd Carmichael, diretor
e cofundador de uma marca
de café, ofereceu US$ 22 mil
para pagar a dívida de almoço dos alunos do distrito
escolar de Wyoming Valley
West, no interior da Pensilvânia. Mas a oferta foi recusada
pelo presidente do conselho

escolar, Joseph Mazur, que
afirmou que as dívidas são
de alunos cujos pais podem
pagá-las. Antes da oferta do
empresário, o distrito escolar
chegou a enviar cartas a cerca de mil pais de alunos afirmando que, se eles não quitassem as dívidas, poderiam

perder a guarda dos filhos.
Pelo menos quatro famílias
devem em torno de US$ 450
cada, segundo o distrito. Na
terça-feira, 23, o empresário
afirmou que a oferta permanece. “Só vou esperar e continuar otimista e ver se não
podemos fazer alguma coi-

sa”, disse Carmichael, que
que revelou ter feito a oferta
motivado, em parte, porque
recebeu refeições gratuitas
quando criança, no estado
de Washington.”Eu sei o que
significa sentir vergonha por
não poder comprar comida”,
escreveu Carmichael.
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Adolescente brasileira é agredida
dentro de ônibus no Canadá
A adolescente estava conversando e rindo alto junto com outras
brasileiras dentro do ônibus, o que teria irritado a mulher
Lauren Boothby.

A

adolescente brasileira Alessandra Ribeiro,
de 17 anos, que visitava Vancouver, no Canadá, foi
agredida dentro de um ônibus por supostamente não
falar inglês. Ela estava de férias e conversava em português com outras pessoas do
grupo, segundo o relato.
A agressão ocorreu no último domingo, 22, e foi registrada e relatada por Lauren
Boothby, repórter do jornal
local News 1130, que filmou
a cena e postou em seu twitter, denunciando como crime de ódio.
“Acabei de testemunhar
um ataque racista desta mulher a uma adolescente”, escreveu. “Ela bateu sua mochila no rosto da adolescente
antes de sair do ônibus”, disse Boothby em seu tweet,
completando que a mulher
que agrediu fisicamente a
adolescente parecia estar irritada com o grupo falando
alto e em português e não
em inglês. “Ela havia falado

RÁPIDAS

Irã ameaça romper comércio com Brasil
O embaixador do Irã em Brasília, Seyed Ali Saghaeyan, afirmou na quarta-feira, 24, que o país pode boicotar as importações
brasileiras caso os navios parados no litoral do Paraná não sejam
abastecidos, segundo o portal da agência de notícias Bloomberg.
O embaixador disse que pode facilmente encontrar novos parceiros comerciais.
“Eu disse aos brasileiros que é eles que devem resolver o
problema, não os iranianos”, afirmou. “Mas se não for resolvido, talvez as autoridades em Teerã vão ter que tomar algumas decisões, porque isso é o livre comércio e outros países
estão disponíveis”, completou.

Brasil registra queda de investimento em saneamento
Pelo terceiro ano seguido, caiu o investimento em saneamento básico. Em 2017, o investimento em saneamento básico voltou ao nível de 2011: R$ 11 bilhões. O resultado
desse retrocesso se acumula nas margens. Os pesquisadores
dizem que bons indicadores do nível de saneamento básico
dos municípios são os rios. Em São Paulo, o Pinheiros e o Tietê, mortos pela poluição, refletem o atraso que aparece nas
estatísticas. Deixam para todo mundo ver que tem esgoto
sendo lançado na natureza sem tratamento até nas regiões
mais ricas do país.

O momento em que a mulher vai sair do ônibus e acerta a mochila na adolescente foi registrado.

Suíça é o país mais inovador do mundo

minutos antes que ia “jogar
pela janela”.
No vídeo de Boothby, a
mulher é vista andando em
direção à saída do ônibus e
batendo com sua mochila em
direção a alguém sentado no
lado esquerdo do ônibus - no
caso, a adolescente.
Segundo a jornalista, que

A Suíça foi considerada o país mais inovador do mundo
pelo segundo ano consecutivo, enquanto a Índia fez os maiores avanços entre as principais economias, mostrou um indicador global na quarta-feira, 24.
A pesquisa anual Global Innovation Index - compilada
pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, Universidade de Cornell e INSEAD - classifica 129 economias
mundiais em 80 parâmetros incluindo pesquisa, tecnologia
e criatividade. A Suíça foi seguida de perto pela Suécia e Estados Unidos, com Israel completando o top 10.
A Índia, onde foi feito o anúncio, ficou no 52º lugar.

entrevistou Ribeiro, a mulher acusou as meninas de
estarem sendo “sarcásticas”
e “desrespeitosas”. “Ela usou
isso como uma desculpa, eu
acho, para encobrir o fato
de que ela estava incomodada porque estávamos falando português”, afirmou para
a repórter.

Lauren disse ter acionado a polícia e já ter prestado
depoimento. De acordo com
ela, as adolescentes, com idades entre 15 e 17 anos, ficaram chocadas com o ocorrido.
A Polícia de Trânsito está
investigando o incidente como crime de ódio.
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Site oficial do PSG

Proposta não agradou ao clube e
Neymar deve permanecer no PSG
A única proposta oficial que chegou ao PSG foi do Barcelona e
incluía Philippe Coutinho, Rakitic e mais 40 milhões de euros

O

PSG não pensa em trocar Neymar com Barcelona, Real Madrid
ou qualquer outro clube. Pelo
menos é o que diz o conceituado jornal francês “L’Equipe”, que afirma que o clube
“tem toda a intenção de recuperar o que gastou por um jogador que comprou por 222
milhões de euros em 2017”.
A única proposta oficial
que chegou ao PSG foi do
Barcelona e incluía Philippe

Coutinho, Rakitic e mais 40
milhões de euros. No entanto, não agradou os dirigentes
do time da capital.
SEM INTERESSE
A publicação assegura
que o PSG também não está
interessado em Gareth Bale, que deseja deixar o Real
Madrid.
Enquanto isso, Neymar e
o restante do elenco do PSG
treinam em Shenzhen, na
Reuters

Medalhas que serão entregues aos atletas.

China, para a disputa de dois
amistosos e para decidir a Supercopa da França. Primeiro
enfrenta a Internazionale no
próximo sábado, às 7:30am,
em Macau, depois o Sydney
FC, na terça-feira seguinte,
em Suzhou, e disputa o primeiro troféu da temporada
diante do Rennes, em 3 de
agosto, em Shenzen.
TRABALHO SEPARADO
De acordo com jornal

“Mundo Deportivo”, Neymar
fez um trabalho separado do
grupo ao lado de Thomas Meunier e Presnel Kimpembe.
Os três, recém-recuperados
de lesão, não estão ainda no
mesmo nível físico dos outros atletas.
O L’Equipe acrescenta
ainda que, hoje, o cenário
“mais realista” é que Neymar
não saia nesta janela de verão europeu. Com informações do globoesporte.com.

Neymar não deve sair nessa “janela de verão”.

Tóquio apresenta as medalhas das Olimpíadas
Em clima de contagem
regressiva, Tóquio comemorou nesta quarta-feira, 24,
um ano exato para o início
dos Jogos Olímpicos de 2020.
Com cerimônias que fazem
parte do evento intitulado
“One Year to Go”, a cidade
celebra a data já dando mostras do que virá pela frente
no ano que vem, quando a
elite do esporte mundial estará reunida na capital japo-

nesa, em uma confraternização que engloba todos os
continentes.
A CERIMÔNIA
Encerrada a introdução,
o primeiro ministro do Japão, Shinzo Abe, a governadora de Tóquio, Yuriko Koike, o presidente do Comitê
Organizador Tóquio 2020,
Yoshiro Mori, e o presidente do Comitê Olímpico Inter-

nacional, Thomas Bach, abriram oficialmente o evento.
Frisando que as Olimpíadas
serão as melhores de todos
os tempos, Bach entregou o
convite aos Jogos para os presidentes dos comitês olímpicos presentes, em um gesto
simbólicos de boas-vindas a
todos os competidores que
estarão na capital japonesa
ano que vem para o maior
evento esportivo do planeta.

Em seguida foram chamados ao palco os embaixadores oficiais de revezamento da tocha olímpica e logo
depois exibidas as medalhas
de ouro, prata e bronze, apresentadas pelo design Junichi Kawanishi. Finalizando
o evento no Fórum, houve a
performance do grupo Tokyo
Ska Paradise Orchestra.
Com informações do globoesporte.com.
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Após campanha online, menino carioca realiza
o sonho de fazer um curso no Miami City Ballet
Através de campanha online e de venda de canetas, a família conseguiu o dinheiro para despesas
Arquivo Pessoal

O

bailarino carioca Bernardo Regis, de 9
anos, conseguiu realizar o sonho de fazer o curso
no Miami City Ballet, onde
ganhou a bolsa. Após muita
luta para conseguir o visto e
dinheiro para hospedagem,
Bernardo se despede da Flórida muito satisfeito.
Por 15 dias, desde 8 de julho, Bernardo fez três horas
e meia de aulas diariamente. Acompanhado de Sueli,
amiga da família, o bailarino volta neste sábado, 20,
para o Rio de Janeiro, todo
satisfeito.
“Amo o que eu faço, minha vida se resume em uma
só palavra: Ballet. E terei o
maior prazer em poder representar o meu país e a minha cidade, fazendo o meu
melhor”, descreveu Bernardo ao Gazeta News sobre o
seu sonho.
Carla Mendes, mãe de
Bernardo, contou como foi
a luta desde o início quando
Bernardo foi selecionado para o curso. “Em setembro do
ano passado, Bernardo conse-

“Amo o que eu faço,
minha vida se resume
em uma só palavra:
Ballet. E terei o maior
prazer em poder
representar meu país”

Bernardo em frente ao Miami City Ballet.

guiu a bolsa integral para o
curso de verão no Miami City
Ballet. Mas, como sou manicure e não tenho renda fixa,
não acreditaram que eu iria
somente acompanhá-lo e não
me deram o visto. Além disso, a falta de estrutura financeira para o sonho do Bernardo também foi mais um

obstáculo.
Por meio de campanha
online e venda de canetas,
ela conseguiu o dinheiro para despesas com passagens e
hospedagem.
Carla tentou o visto por
três vezes, mas foi negado.
Para o filho não perder a
oportunidade, a família bus-

cou então quem pudesse
acompanhá-lo. Carla explicou que foi dado para o garoto o visto para cinco meses, mas disseram que não
dariam para ela como acompanhante.
Bailarino desde os 7 anos,
Bernardo sonhava com esse curso nos Estados Unidos.

A HISTÓRIA
Bailarino na escola de
dança Alice Arja na cidade
do Rio desde os 7 anos, em setembro do ano passado Bernardo foi selecionado por
meio da escola para participar de um concurso de ballet em St Petersburg (FL) que
vai ocorrer em março. Em janeiro, mãe e filho tentaram
o visto pela primeira vez e
foi negado.
“Desde quando ele foi selecionado, comecei a luta para conseguir dinheiro suficiente para que ele pudesse
fazer essa viagem. Criei a
campanha online e comecei
a vender canetas customizadas e a preparar tudo para
tirar o visto e ele poder realizar o sonho”, relata Carla.
Além do concurso de

dança em St Peterbusg, Bernardo também foi selecionado para o curso de férias
em julho no Miami City Ballet, em Miami. Como para o
concurso de março não daria mais tempo, e contando
com mais essa oportunidade,
Carla reiniciou todo o processo para tentar novamente o
visto para o curso em julho.
Desde o início, a família teve o apoio da escola de
balé onde Bernardo atualmente ensaia e onde ele estuda, da Secretaria Municipal de Educação do Rio de
Janeiro e até de uma empresa em Miami que ajudou com
a documentação necessária.
“Eles (a empresa em Miami,
a Hayman Woodward) foram
muito atenciosos, buscaram
a carta da Miami City Ballet
onde consta sobre o curso e
que geralmente só é enviada aos alunos poucos meses
antes, em maio, por exemplo. Eles também ajudaram
a preencher os outros documento. Se não fosse por eles,
o Bernardo não teria chegado
onde chegou”, conta a mãe.
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A receita para a psicose está nas medicações prescritas por médicos
Pixabay

A

dderall, Vyvanse, Ritalin, Concerta são alguns
dos medicamentos que,
segundo estudos1, mostraram ter como efeito colateral
o desenvolvimento de psicoses. O
pior é que estes remédios estão
apresentando este efeito principalmente em jovens entre 13 e 25
anos. As psicoses são alucinações,
delírios, esquizofrenia, depressão,
transtorno bipolar e mais algumas
coisinhas.
Por enquanto os estudos não
mostram grandes riscos, mas eles
existem e, claro, que quem faz
uso desses medicamentos está sob
risco e quanto mais tempo usando-os, maiores os riscos.
Um outro trabalho2 relata que
provavelmente o número crescente de ADHD está relacionado ao
aumento na prescrição desses remédios. Os dados mostram que a
prescrição de anfetaminas triplicou recentemente.
Essas drogas agem no Sistema
Nervoso Central e, portanto, são
capazes de alterar os sentimentos,
o comportamento e, claro, as atitudes das pessoas. É inacreditável

Muitas drogas tem como efeito colateral o desenvolvimento de psicoses

que as pessoas estão buscando isso mesmo, mudanças produzidas
por uma droga.
Com todo o respeito aos que
sofrem e precisam dos medicamentos, é preciso dizer que alguns estão usando por muito tem-

po, ou mesmo sem necessidade.
Algumas enfermidades podem ser
tratadas por terapias, sem a utilização de drogas. Os tratamentos
sem o uso de drogas, ou com uso
por menos tempo, demoram mais
tempo para fazer efeito, mas são

de fato tratamentos.
Isso quer dizer que as pessoas
podem se curar e não tem mais a
enfermidade, ou podem controlar
a enfermidade.
No entanto, com o uso dos medicamentos os sintomas desapare-

cem e a pessoa se ilude que está se
tratando. Mas, não há tratamento,
há sim eliminação dos sintomas.
Com isso acontece a dependência da pessoa ao uso da droga. Vou
deixar por sua conta, senhores leitores, imaginarem quem pode ganhar com essa dependência.
Por outro lado, as terapias exigem atitude e mudança das pessoas. Algumas dessas drogas são
usadas para emagrecer e as pessoas que as usam preferem correr
o risco de desenvolverem doenças mentais graves e incuráveis do
que mudar os hábitos alimentares.
Desculpe, mas me parece um pouco sem sentido essa escolha. Quando você cuida dos seus hábitos alimentares, cuidados corporais com
exercícios e cuida para que tenha o
descanso adequado, as compulsões
alimentares, o desânimo, a depressão e tantos outros transtornos da
atualidade não terão lugar.
1.
https://www.nejm.org/
doi/full/10.1056/NEJMoa1813751
2.
https://jamanetwork.
com/journals/jamanetworkopen/
fullarticle/2698633
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Histórias que machucam e histórias que curam
NKHEART é um filme leve e
agradável. Conta como os personagens de livros de ficção
entram em nossa realidade
quando os livros são lidos por pessoas especiais.
O que é interessante desse filme é que, se é verdade que personagens de livros não se tornam pessoas reais, nem por isso deixam de
entrar em nosso mundo.
Palavras têm poder. O que escrevemos tem o poder de trazer para a realidade pensamentos e sentimentos, mas também monstros,
traumas, medos e maldade da psique pessoal e coletiva.
Quando ouço que “Ler é importante!”, eu concordo, mas logo
acrescento mentalmente: O importante é ler os livros certos. Nem tudo vale a pena ser lido - há muito
palavreado inútil, manchas pretas
sobre páginas brancas que lotam o
cérebro e embaçam o pensamento.
E, sobretudo, nem todo livro é construtivo. As palavras podem ser destrutivas e causar destruição social,
moral, psíquica, emocional...
Livros podem ser perigosos.
Como saber quais? Precisa de

e pós-junguiana. A terapia é um
processo de (re)construção de uma
história.
O psicólogo americano James
Hillman, considerado o pai da psicologia arquetípica, uma variante
pós-junguiana, escreveu um livro
sobre a psicoterapia chamado: “As
histórias que curam”. De fato, é a
história que conseguimos contar a
nós mesmos (graças à ajuda do terapeuta) que nos cura, pois devolve sentido à nossa vida, e prenuncia
assim os caminhos futuros.

I

critério ou de mentores.
Não é por acaso que na Idade
Média se queimavam aqueles livros que não podiam ser lidos pelas massas, pois iriam enchê-las de
ideais que elas não saberiam como
elaborar e integrar em seu sistema
de conhecimento. Pais responsável
não dão nas mãos dos filhos qualquer livro, porque sabem que têm
coisas que necessitam de amadurecimento emocional e cognitivo para serem adequadamente digeridas.
A verdade é que o pensamento

é poderoso.
O pensamento vira realidade,
transforma a nossa forma de interpretar a realidade, por isso precisamos estar atentos ao que pensamos
e ao que botamos no papel.
Quando o desastre já tiver sido
feito, quando a leitura (ou o pensamento) já tiver trazido à tona as
sombras, o único jeito de salvar-se é
reescrevendo a história.
Esta de contar histórias para a
cura é uma perspectiva muito conhecida em psicologia junguiana

...Nem tudo vale a pena ser
lido - há muito palavreado
inútil, manchas pretas sobre
páginas brancas que lotam o cérebro...
As histórias que conseguimos
contar em terapia revelam finalmente a trama na qual estávamos
presos, aquela malha de relações,
(sub)entendimentos, crenças, heranças, experiências que ficou subjacente à vida cotidiana, poluindo a
clareza da visão, percepção e compreensão. Sem entender a verdadeira trama do que está e esteve acon-

tecendo, não tem como mudar a
história.
As histórias curam porque nelas
há porquês. Nelas há o fio da meada, quando muitas vezes nossa vida
parece não ter.
Histórias possuem uma finalidade e um caminho, mostram um
protagonista que é tanto sujeito
que faz a história como objeto que
sofre as circunstâncias. Ao nos reconhecermos nos transformamos,
nos tornamos verdadeiramente autores responsáveis.
Ao contar nossa história nós a
reescrevemos. E assim no filme, a
história é reescrita para que todos
possam se salvar. Reescrita na hora,
de improviso, pela voz espontânea
e genuína da menina que restabelece a distinção entre real e ficção,
dissolve o mal que havia escapulido
a palavra escrita e entrado no mundo concreto, e devolve assim a realidade à ordem - mas um elemento
da imaginação permanece com ela.
Sempre fica algo das aventuras
do espírito. A superação do caos psíquico deixa um presente. Um elemento que reaviva, renovando a
realidade. E assim progredimos.
Livros são essenciais. Sendo o
mais importante de se ler aquele
que está dentro de você.
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O tempo acaba sendo secundário

Q

uando colocamos toda a nossa
energia no que estamos fazendo,
somos mais produtivos e o tempo rende.
A energia se transforma em produtividade quando nossos aspectos físico, mental, emocional e espiritual interagem sinergicamente. Nesse processo, um alimenta o
outro e, como resultado, temos energia o
bastante para ter tempo de sobra.
A menos que tenhamos saúde física, estabilidade emocional, concentração mental
e um propósito maior que a mera realização das tarefas do dia-a-dia, não conseguiremos realizá-las, por mais que tenhamos
tempo para isso: nos faltará energia!
Quantidade versus
qualidade energética
A quantidade de energia física (alta ou
baixa) e a qualidade da energia emocional
(negativa ou positiva) respondem diretamente pela forma como enfrentamos as tarefas
diárias, independentemente de tempo.
Uma pessoa revigorada pode realizar
determinada tarefa em dez minutos, enquanto uma deprimida pode necessitar de
dez horas e, ainda assim, não a realizar!
Grandes realizações
O modo como encaramos o dia-a-dia é
determinado pela interação da energia físi-

ca com a emocional. Mas se quisermos partir
para realizações relevantes, precisaremos de
energia e, também, de talento, competência e
vontade.
Nenhuma grande realização acontece sem
energia. Mas energia, apenas, não adianta.
Forma-se, então, uma nova cadeia interativa, tendo a energia como ponto central.
Nessa cadeia, a energia é necessária para que
um talento se desenvolva e se transforme em
competência, desde que haja vontade. Ou seja: sem energia, a competência não se desenvolve, por mais que a pessoa tenha talento e
vontade.
O desenvolvimento de uma competência requer esforço. Esforço envolve energia.
E tempo nenhum adianta se não houver esse
conjunto de forças em ação.
Procrastinação: deixar
para amanhã o que deveria
ser feito hoje.
Agora que você já sabe que quando falamos em tempo estamos falando também de
energia, fica mais fácil compreender os motivos da procrastinação, considerada a grande
vilã em matéria de gerenciamento de tempo.
Então, em vez de procurar técnicas mirabolantes para combater a procrastinação, antes de mais nada, identifique os assuntos que
você anda procrastinando e cuide da qualidade da sua energia emocional envolvida neles.
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PLANETA MÚSICA
Por GENE DE SOUZA

planetamusica@gazetanews.com
Carioca, produtor musical e radialista. Radicado nos EUA desde 1992. Comanda o premiado programa Café Brasil na 88.9FM WDNA.
Desde 2003 ele é diretor de desenvolvimento da Rhythm Foundation.

AGENDA
Por EQUIPE GAZETA

Silva se une a Ludmilla em “Um Pôr-do-Sol na Praia”

O

cantor Silva e a
cantora Ludmilla
postaram nas plataformas online o
“Um Pôr-Do-Sol na Praia”,
fruto de parceria entre ambos. Trata-se de uma composição assinada pelo artista (ao lado do irmão Lucas
Silva), produzida por Nave e
Pretinho da Serrinha.
Dirigido por Rafa Costakent e Ivan Abujamra, o clipe, disponível no canal de
YouTube, foi gravado no litoral paulista, com cenas
em estúdio, e procura refletir o que o título da canção propõe ao imaginário
do público. Um trecho da letra diz ‘Você não anda bem,
precisa relaxar, precisa de

uma praia’.
O capixaba Silva se considera um cara praiano e a
música fala exatamente sobre relaxar e curtir o pôr-do-sol e o mar. A idéia da
parceria partiu do cantor.
“Sempre admirei a Ludmilla, desde que ela apareceu
com o hit ‘Fala Mal De Mim’.
A voz dela é linda, ela compõe muito bem e é uma artista completa. Como temos
alguns amigos em comum,
resolvi mandar pra ela a versão demo da música. Ela gostou de primeira, fiquei muito feliz!”, conta o cantor, em
cujo currículo aparecem várias indicações a prêmios
importantes, duas delas ao
Latin GRAMMY em 2017.

BAILE DA OUSADIA | DEYR DONATTI E
DJ FLEXINHA
26/JUL/2019
Local: El After at The Locale - 499 South
Federal Hwy, Boca Raton, Florida 33432
Horário: 10 PM
Info: Baile da Ousadia com Deyr Donatti &
DJ Flexinha. Shots de Tequila e ENTRADA
Free para mulheres até às 10h30pm. Informações pelo telefone (561) 251-7352.

SATURDAY TRILOGIA
27/07/2019

Alceu Valença traz sua alegria para Miami e Orlando

V

erdadeiro ícone e um
dos artistas mais influentes da música
brasileira, Alceu Valença retorna à América do
Norte após um hiato de 20
anos e embarca em sua primeira grande turnê por sete
cidades.
O artista pernambucano
virá no final de julho para Boston, Nova York, Miami, Orlando, San Francisco, Los Angeles
e Toronto, uma apresentação
da Brazilian Nites. Na Flórida,
os shows serão no domingo,
28 de julho, no Fillmore Miami Beach, e na quarta-feira,
31 de julho, no House of Blues
Orlando.
Com uma carreira de mais de 40 anos,
35 álbuns, mais de 5 milhões em vendas e
quatro indicações ao Latin GRAMMY, Alceu

Valença estabeleceu-se como a voz do Nordeste do Brasil. Seu álbum “Vivo” foi definido por Richard Perry, do grupo Arcade Fire,

como uma “obra-prima psicodélica”. Será um show de alta
energia cheio de forró, baião,
xote, frevo, embolada, rock
e reggae. Com certeza ele vai
cantar os seus sucessos populares como “Morena Tropicana”,
“Coração Bobo”, “Anunciação”,
“Táxi Lunar”, “Belle de Jour” e
muito mais.
Os dois shows, no Fillmore
Miami Beach e House of Blues
em Orlando, serão “general admission”, com pista pra
dançar na frente do palco. Em
Miami Beach o grupo Cravo &
Canela vai abrir o show com
os clássicos do forró para esquentar a noite, e os bares estarão dentro do teatro. Os ingressos para ambos os shows custam entre
$35 - $69 e estão disponíveis pelo site BrazilianNites.com.

Local: The Locale - 499 South Federal Hwy,
Boca Raton, Florida 33432
Horário: 10 PM
Info: Johnny, Tiaguinho e Deyr Donatti,
juntos no mesmo palco numa noite que
promete muita agitação. No El After @
The Locale. Mulheres não pagam até as
10h30pm. Informações pelo telefone (561)
251-7352. Apoio: Gazeta News.

CORTEO - CIRQUE DU SOLEIL
24/JUL-4/AGO/2019
Local: The BB&T Center
Info: Corteo, uma das melhores produções
do Cirque du Soleil, chega à Flórida e fica
em exibição até dia 4 de agosto. Corteo, que
significa cortejo em italiano, é uma alegre
procissão, um desfile festivo imaginado por
um palhaço. Os ingressos estão disponíveis
no site cirquedusoleil.com/corteo.

ALCEU VALENÇA EM MIAMI BEACH
28/JUL/2019
LOCAL: The Fillmore Miami Beach at the
Jackie Gleason Theater
1700 Washington Ave, Miami Beach,
Florida 33139
Horário: 8 PM
Info: O esperado show do pernambucano
Alceu Valença acontece dia 28, em Miami
Beach. Ingressos à venda pelo site Live
Nation. Preços: de $39 a $69. Apoio:
Gazeta News.
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CINEMA
Por JANA NASCIMENTO NAGASE

cinema@gazetanews.com
Jornalista paulistana formada pela PUC de São Paulo e pós-graduada em Broadcast Communication pela Barry University.
Vive na Califórnia e entrevista atores, diretores, produtores e outros envolvidos nos maiores lançamentos do cinema americano.

Site: www.janaoncamera.com
Canal no youtube: youtube.com/user/janaoncamera
Twitter: @jana1023

Confira as estreias da semana nos cinemas
Sony Pictures

Magnolia Pictures

Once Upon a Time... In
Hollywood
Sony Pictures
Estreia na próxima
sexta-feira, dia 26 de julho,
a comédia dramática
Once Upon A Time in...
Hollywood, nono filme do
diretor Quentin Tarantino. Um dos longas mais
esperados do ano, o filme
se passa em Los Angeles no ano de 1969. Rick
Dalton, interpretado por Leonardo DiCaprio, é um
ator de TV que, juntamente com seu dublê Cliff,
papel de Brad Pitt, está decidido a fazer o nome
em Hollywood, durante a era de ouro. Para tanto,
ele conhece muitas pessoas influentes na indústria cinematográfica, entre eles a atriz Sharon
Tate (Margot Robbie), que na época estava grávida
do diretor Roman Polanski (Rafal Zawierucha), os
atores Al Pacino, Dakota Fanning, Kurt Russell,
Tymothy Olyphant, Luke Perry, entre outros. Esse
foi o último filme do qual o ator Luke Perry participou. Luke, que ficou conhecido por interpretar
Dylan no seriado de TV dos anos 90 Barrados no
Baile, faleceu no dia 4 de março devido ao um
derrame. Tarantino também escreveu o roteiro. O
longa tem 2 horas e 45 minutos e eu gostei, mas
não amei. Assistiria novamente, com certeza, pois
Brad e Leonardo estão fantásticos em suas performances. #OnceUponATimeInHollywood

Neon

Mike Wallace is
Here
Magnolia
Pictures
Também
entrando em
cartaz na próxima sexta-feira,
dia 26 de julho,
o documentário sobre o
jornalista e apresentador do programa
60 minutes Mike Wallace. O jornalismo mudou o seu formato prático ao
longo das décadas e os grandes nomes
da profissão também precisaram se
adaptar ao novo estilo de mercado.
Um destes ícones é Mike Wallace,
que como apresentador do programa
60 Minutos entrevistou algumas das
figuras mais influentes do mundo.
Apesar de sua importância histórica,
Mike possui um trajeto conturbado e
difícil que muitos desconhecem. Mike
Wallace is Here foi dirigido por Avi
Belkin. Um filme bem interessante
que mostra não só a trajetória desse
competente jornalista como também
a maneira como a notícia chega até o
telespectador e os bastidores de muitas entrevistas. #MikeWallaceIsHere

Honeyland
Neon
O
documentário
Honeyland
também
estreia na
próxima
sexta-feira,
dia 26 de
julho. O longa
ganhador de
três prêmios no festival de Sundance
de 2019 acompanha a história
de Hatidze, a última caçadora de
abelhas na Europa. Existe uma
regra na apicultura: deve-se pegar
só metade do mel, e deixar o resto
para as abelhas. Hatidze respeita
religiosamente essa condição. No
entanto, quando novos apicultores
chegam para trabalhar em sua
região e não seguem a regra, o
equilíbrio do ecossistema desses
animais é ameaçado. Hatidze
precisa se esforçar para persuadi-los
a seguir os pilares elementares para
a sobrevivência das abelhas. O longa
foi dirigido por Tamara Kotevska
e Ljubomir Stefanov. Vale a pena
assistir pela cinematograﬁa, que está
maravilhosa. #Honeyland

A24

Skin
A24
O drama biográﬁco Skin entra em
cartaz no dia 26 de julho, próxima
sexta-feira. Bryon Widner,
interpretado por Jamie Bell, é
um jovem homem que foi criado
por skinheads notórios numa
comunidade de supremacia
branca. Decidido a mudar sua
vida, ele vira as costas para todo o
ódio e a violência que lhe foram
ensinados, com a ajuda de um ativista de direitos negros.
Além de Jamie Bell, também estão no elenco Danielle
Macdonald, Bill Camp, Daniel Henshall, entre outros. Skin
foi escrito e dirigido por Guy Nattiv. #Skin
..............................................
ENTREVISTA EXCLUSIVA
A colunista entrevista os atores mirins JD McCrary &
Shahadi W. Joseph, do ﬁlme “The Lion King”
Tivemos a oportunidade de entrevistar os atores mirins,
JD McCrary e Shahadi Wright Joseph, com a ajuda da
jornalista Mariana Medina, direto de Miami.
JD e Shahadi emprestam suas vozes para o Simba e
Nala, quando crianças, respectivamente, no filme The
Lion King, que foi dirigido por Jon Favreau (mesmo
diretor de The Jungle Book, em 2016.
Confira, com exclusividade, o bate papo descontraído
com os atores na coluna de cinema do gazetanews.com.
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Fotos: Bill Paparazzi

Comemorações durante a
“Baladinha” no The Locale

E

no sábado 20, foi realizada mais uma
“Baladinha” com Raphael Leandro, no
The Locale em Boca Raton. E a noite foi
muito especial para Eliane Gallotti, Leila Maya
e Janaina Goulart, que juntas comemoraram
aniversários com os amigos com muita música e animação.
Fotos: Bill Paparazzi

Letícia, Leo, Eliane, Vanessa, Jonas, Shirley, André e Larissa.

Raphael Leandro animando a festa.

Carol e Dj Vlad.

Daniela e Mario Modesto.

Fernanda, Vanessa, Janaina, Shirley, Eliane e Larissa.

Herta, Denise Andrade, Jaqueline, Janina, Karina e Carol.

Janaina, Layla e Eliane.

Francisco e Inês.
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