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Mais comum do que se pensa, mortes de
crianças deixadas em carros chegam a 24
M

ortes de crianças esquecidas ou deixadas em
carros sob forte calor acontecem pelo menos 38 vezes por ano em todo o país, segundo o Conselho Nacional de Segurança. É o pesadelo
de todos os pais, mas acontece. Em 2018, esse número foi ainda maior: 52 vezes, quase uma vez por

semana. Este ano, 24 casos já foram registrados,
sendo quatro na Flórida - o segundo estado com
mortes do tipo - de acordo com dados da ONG Kids
and Cars. “Deu ‘blackout’ e isso acontece, é real” veja a história da brasileira que esqueceu filho no
carro em Nova York.
Flórida | Pág. 10
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NÚMERO DE BRASILEIROS
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É MAIOR QUE O OFICIAL,
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WELLINGTON, NO
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CENTRAL
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Flórida teve 91 casos de mortes infantis em carros sob forte calor em 10 anos, segundo a NoHeatStroke.org.
Flickr.

Volta às Aulas: Fim de semana sem
impostos e vacinação grátis
e 2 a 6 de agosto, consumidores pagam zero impostos estaduais e
locais sobre roupas e calçados (para itens que custam US $ 60 ou
D
menos), material escolar (de US $ 15 ou menos) e computadores (de
Descontos vão de 2 a 6 de agosto.

US $ 1.000 ou menos).
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A internet como ‘porta’ para comentários cruéis

E
Mineira,
formada em
Comunicação Social
- Jornalismo
pelo Centro
Universitário
do Leste de
Minas Gerais
(UNILESTEMG). Traz
em seu currículo experiências como
assessora de
comunicação,
escritora,
revisora e
organizadora
do livro Eta
Babilônia.
Atualmente
é repórter do
Gazeta News.

mitir uma opinião sem
ter que olhar nos olhos
da outra pessoa ou de
um grupo é muito mais fácil.
Nessa era digital então, em
que o celular ou o computador servem como “muros” e
dão a ilusão de se estar longe o suficiente para não se
preocupar, são inúmeras as
opiniões dadas de forma insensata, feitas de forma maldosa e inapropriada.
Não é difícil encontrar

perdoa, ele soma as sentenças e aplica penas desproporcionais”, aponta. Com
questionamentos pertinentes, Lüdtke reforça a tese que
vamos percebendo a cada dia
sobre os comentários na internet.
“Um comentário incorreto e lá se vão sua reputação,
seu emprego, seus amigos,
sua vida. Você já aprendeu
que deve redobrar o cuidado
com aquilo que compartilha,
será que não está na
hora de também pen“O julgamento nas redes
sar duas vezes antes
sociais é muito rápido e
de colaborar com a
extremamente injusto. Ele
execração pública?”,
não dá oportunidade a
questiona.
Em um dos casos
vítima de defesa”.
recentes em que coJosé Márcio Sousa
mentários de todos
os tipos e em todos
comentários racistas, homo- os jornais apontam, no funfóbicos e de ódio de pessoas do, o julgamento escondido
agem como se fossem “juí- na opinião de cada pessoa, a
zas”, com todo o poder e sa- morte dos bebês gêmeos de
ber para julgar algo ou al- um ano esquecidos pelo pai
guém. O comentarista virtual por oito horas dentro de um
não pensa, mas suas palavras carro em Nova York, é um
ferem o outro que lê do outro exemplo de como o ser hulado da tela.
mano se sente mais livre paNo texto, “Como a era ra emitir opinião, na verdada internet mudou o julga- de, para julgar o outro.
mento público”, o jornalis“São cruéis
ta Sérgio Lüdtke cita que “o
os julgamentos”
tribunal popular da web não
“As pessoas não imagi-

nam a dor dos pais e fazem
comentários cruéis nas redes
sociais condenando, mas sequer buscam entender a situação. São cruéis os julgamentos. Isso não quer dizer
que eu não ame meu filho,
pode acontecer com qualquer um. E jamais me perdoaria se tivesse acontecido
algo com meu filho! Eu amo
meus filhos mais que tudo
nessa vida!”, analisa a goiana Pamila Amorim ao citar o
caso dos gêmeos e relembrar
que quase perdeu o filho de
forma parecida: esquecendo-o dentro do carro. A história
de Pamila está na matéria especial na página 10.
Mais do que se imagina,
esquecer crianças na parte
de trás do carro acontece todos os anos, com qualquer
pessoa e em qualquer lugar
do mundo. De acordo com o
NoHeatStroke.org, mais da
metade das fatalidades acontece dessa forma. Além dos
26% das crianças que entram
escondidas brincando no carro por conta própria, e cerca
de 18% foram deixados intencionalmente. Um estudo deste ano descobriu que mais de
60% dos adultos responsáveis
eram pais da vítima.
Além desses dados, a

matéria especial dessa edição “Mortes de crianças dentro de carros sob forte calor
chegam a 24”, foi feita com
o cuidado de não julgar, mas
para procurar entender como e por que acontece e o
mais importante, realçar os
cuidados para evitar que fatalidade do tipo aconteça
com aquele que hoje, condena quem esqueceu uma
criança e sofre a dor da perda, carregando uma culpa
que não precisa ser aumentada pelos comentários maldosos na internet.
Dessa forma, cabem aqui
as palavras: “O julgamento
nas redes sociais é muito rápido e extremamente injusto. Ele não dá oportunidade
a vítima de defesa, qualquer
pisada na bola, por menor
que seja, e a pessoa vira alvo de uma avalanche de críticas e ameaças. Só acho que
as pessoas deveriam ter mais
calma com os pré-julgamentos, pois são tão graves quanto o preconceito”, analisa o
escritor José Márcio Sousa.
Por isso, é importante
lembrar que o anonimato
“imaginário” atrás das ferramentas digitais hoje em dia
não é mais tão forte assim e
há penalidade.
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Flórida ganha
300 mil novos
moradores
por ano
A Flórida continuará crescendo em mais de 300 mil
pessoas por ano e terá 22 milhões de habitantes em 2022,
de acordo com um relatório
publicado esta semana por
economistas do estado. Atualmente, a população estimada
no estado é de 21,2 milhões.
A Conferência de Estimativa Demográfica atualizou as
previsões populacionais até 1º
de abril de 2024 e mostrou um
crescimento constante durante o período plurianual.
“Entre 1º de abril de 2018
e 1º de abril de 2024, espera-se que o crescimento populacional seja em média
330.605 novos residentes
por ano (906 por dia), representando uma taxa de crescimento composto de 1,53%
ao longo desse horizonte de
seis anos”, cita o relatório.
O relatório estimou a população em 20,84 milhões em 1
de abril de 2018, aumentando para 21,2 milhões em 1
de abril de 2019. A previsão
é de atingir 22,2 milhões em
1 de abril de 2022 e estar em
22,8 milhões em 1 de abril
de 2024.
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Campanha visa ajudar brasileira
diagnosticada com câncer de pâncreas
A jovem precisa fazer uma cirurgia e começar quimioterapia o mais rápido possível
Arquivo Pesssoal

N

a última semana, dois
dias após completar
33 anos, a brasileira
Andrea Dias recebeu a pior
notícia de sua vida. Ela foi
diagnosticada com câncer
de pâncreas, de acordo com
uma campanha.
“Ela precisa fazer uma cirurgia e começar quimioterapia o mais rápido possível”,
disse o texto publicado por
uma amiga de Andrea, que
criou uma campanha no GoFundMe.
“Como a maioria de vocês sabe, eu não tenho fa-

mília aqui (eles estão vindo
o mais rápido possível), ganho dinheiro por dia de trabalho, por isso, basicamente
estou ferrada”, disse Andrea
em um post em sua página
do Facebook. Andrea está se
mudando para Deerfield Beach esta semana.
Apelo
A brasileira trabalha
em um bar chamado Rooftop, em Fort Lauderdale. Ela
não tinha seguro, mas foi
aprovada pelo Market Place
(Obamacare) e terá cobertura

Andrea Dias tem apenas 33 anos.

a partir de 1° de agosto para
o tratamento.
“Se você não pode ajudar, por favor compartilhe
essa campanha. Vou precisar de toda a ajuda que eu puder ter. Infelizmente as contas não vão parar, tampouco
sentirão pena de mim”, disse a brasileira.”Eu vou vencer
esta e espero que todos vocês
lutem junto comigo”.
Para ajudar a brasileira
basta entrar no site GoFundMe.com e buscar pela campanha “Funds for cancer treatment”.

Flórida teve dois ataques de tubarão em menos de uma hora

D

uas pessoas na Flórida estão se recuperando de ataques de
tubarões ocorridos no fim
de semana. Um dos ataques
aconteceu em Jacksonville. O
surfista profissional Franklyn
O’Rourke disse que um tubarão agarrou seu braço. Seu
amigo R.J. Berger testemunhou o incidente aterrorizante. “O tubarão saiu com-

pletamente da água. Sua
cauda espirrou água para todo o lado”, disse ele.
No mesmo dia outro ataque aconteceu, desta vez em
New Smyrna Beach, Volusia
County. Autoridades dizem
que um homem foi mordido na perna enquanto estava
em um boogie board.
O homem de 49 anos sofreu lacerações, foi tratado, e

se recupere bem.
New Smyrna Beach é conhecida como a “capital da
mordida de tubarão do mundo”. Em pouco quase dois século houve mais de 300 ataques no condado de Volusia.
Em comparação, todo o estado do Havai registrou 162
casos, e a Califórnia 124, desde 1837.
Com informações da CBS.

Instagram/Arquivo Pessoal

O surfista Franklyn O’Rourke relata que um tubarão agarrou seu braço.
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Vírus
cerebral é
encontrado
em
mosquitos
da Flórida
Central

P

elo menos seis pessoas
ficaram feridas depois
de serem atingidas por
um raio enquanto trabalhavam em um telhado de uma
casa na terça-feira, dia 30, em
Wellington, informou o Corpo de Bombeiros do Condado
de Palm Beach.
O incidente aconteceu
por volta das 2pm quando
um raio atingiu um telhado
de um empreendimento residencial onde estavam trabalhadores, a cerca de 25 quilômetros a oeste de West Palm
Beach, no centro do condado
de Palm Beach.
Quatro foram encaminhados para o hospital - duas
dasforam levadas para um
centro de trauma e duas para um centro médico; os outros dois foram tratados e liberados no local, de acordo
com o canal Fox 4.

O Departamento de Saúde da Flórida emitiu um alerta após encontrar sinais de
um raro vírus que infecta o
cérebro no condado de Orange. O vírus, chamado Eastern equine encephalitis virus (EEEV), é uma infecção
particularmente rara - ela
tende a se espalhar em áreas
remotas e pantanosas longe
da civilização humana.
Mas quando a doença

atinge, pode ser grave: uma
picada de um mosquito infectado pode causar um inchaço cerebral (encefalia) grave
e fatal em questão de dias.
Funcionários do Departamento de Saúde descobriram EEEV em um bando de
galinhas sentinelas, que os
governos locais usam para
monitorar e rastrear doenças
infecciosas, de acordo com o
alerta do Departamento de

Saúde.
Se as galinhas estão sendo picadas, isso significa que
as infecções humanas podem
vir logo depois.
De acordo com o Departamento de Saúde, o risco
para a infecção de humanos
aumentou.
O Departamento de Saúde incluiu uma lista de medidas que as pessoas podem
tomar para evitar o cresci-

mento de populações de
mosquitos.
Entre as medidas está
evitar picadas de mosquitos
com o uso de repelentes e cobrir a pele o máximo possível
quando em áreas propensas
a mosquitos.
Outra medida para evitar
a proliferação de mosquitos
está a de não deixar água parada. Descartar pneus velhos
e qualquer recipiente que

7

possa ficar com água parada,
o que prolifera a populaço de
mosquitos, principalmente
durante o verão.
Embora o EEEV seja raro e as infecções humanas
que levam a sintomas perigosos sejam ainda mais raras, os cientistas ainda precisam descobrir uma vacina
ou tratamento para a doença.
Com informações do Departamento de Saúde da Flórida.

Seis pessoas foram atingidas por raio em
Wellington, no condado de Palm Beach
Vítimas foram atingidas enquanto trabalhavam. Pelo menos 52 pessoas morreram atingidas
por relâmpagos de 2007 a 2018 na Flórida, que lidera o país em número de incidentes
Pixabay.

Ali Vals, moradora do
condomínio, disse que viu
uma mulher cair do telhado
de um prédio de dois andares
depois que o raio atingiu o local. “Ela estava inconsciente
e tudo parecia queimado”,
disse Vals à WPLG, afiliada
da ABC Miami.
O meteorologista da AccuWeather, David Samuhel,
disse que era uma tarde típica da Flórida. Na verdade,
as tempestades estavam bastante isoladas em todo o condado de Palm Beach naque-

O incidente aconteceu quando um raio atingiu um telhado.

la tarde.
“Em Wellington, onde o
acidente ocorreu, tempestades são comuns durante o verão, já que está a cerca de 16
quilômetros da costa”, disse
Samuhel.
Ainda segundo o meteorologista, as tempestades são
mais prováveis em partes da
Flórida que ficam mais afastadas da costa. “A brisa do
mar se desenvolve todos os
dias no verão, a brisa do mar
esfria a costa, mas se choca com o ar muito quente e

úmido do interior, resultando em tempestades”, disse
Samuhel. Com informações
do WPEC e Accuweather.
FLÓRIDA LIDERA
Devido ao clima tropical
propício, a Flórida lidera o
país em número de pessoas
que morrem por descargas
elétricas de relâmpagos. Pelo
menos 52 pessoas morreram
atingidas por relâmpagos de
2007 a 2018 na Flórida, de
acordo com a National Oceanic and Atmospheric Administration.
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Chegou a volta às aulas: fim de semana de compras
sem impostos e vacinação grátis em Broward
Programe-se: fim de semana sem impostos vai de 2 a 6 de agosto e a vacinação gratuita acontece no dia 3
Flickr.

C

om a volta às aulas se
aproximando, é chegada a hora de preparar
o material escolar, colocar a
saúde dos filhos em dia e claro, voltar ao ritmo após 10
semanas de férias de verão.
O fim de semana livre de
impostos vai de 2 a 6 de agosto e esse ano passa a incluir
novamente computadores
caros, além de roupas, material escolar, entre outros.
No sábado, 3 de agosto, o
programa Vaccinate Broward
oferecerá vacinação gratuita.
Quando a volta às aulas
se aproxima, Patrícia Daniel
aproveita os últimos dias de
férias para acertar os horários dos filhos. Em relação
ao material, ela diz que prefere ir comprando com mais
antecedência do que no fim
de semana livre de impostos.
“Nunca aproveitei o fim
de semana livre de impostos
para material escolar porque
para mm não compensa. A
economia sempre foi muito
pouca para tanta fila. Várias
vezes tive a impressão de pegar só os restos... mas com-

pensa para comprar tênis e
roupas, por exemplo”, avalia Patrícia, que tem dois filhos em idade escolar, de 11
e 12 anos, além de uma menina de 2.
No Condado de Palm Beach, a escola pública começa
na segunda-feira, 12 de agosto. Alunos do condado de
Broward retornam na quarta-feira, 14 de agosto, uma mudança no tradicional dia de
início da segunda-feira. Nas
escolas públicas do Condado
de Miami-Dade as aulas serão
retomadas em 21 de agosto.
Fim de semana
sem impostos
De 2 a 6 de agosto, consumidores pagam zero impostos estaduais e locais sobre
roupas e calçados (para itens
que custam US $ 60 ou menos), material escolar (de US
$ 15 ou menos) e computadores (de US $ 1.000 ou menos).
Computadores não estavam elegíveis para a compra
sem impostos no ano passado, mas estavam em 2017.
Este ano, o preço de compra
para a economia de impostos

foi aumentado de US $ 750
para US $ 1.000.
Além de tablets e computadores, também estão incluídos acessórios de tecnologia como fones de ouvido,
dispositivos de armazenamento de dados e cartuchos
de tinta de impressora - além
de roupas, sapatos, mochilas,
bolsas, lancheiras, pastas, cadernos, canetas, lápis e muito mais.
No Condado de Palm Beach, a escola pública começa
na segunda-feira, 12 de agosto. Alunos do condado de
Broward retornam na quarta-feira, 14 de agosto, uma mudança no tradicional dia de
início da segunda-feira. Nas
escolas públicas do Condado
de Miami-Dade as aulas serão
retomadas em 21 de agosto.
De acordo com o Tax
Watch, residentes da Flórida economizarão em torno
de US$41,7 milhões durante
os cinco dias de isenção de
impostos.
A lista completa de itens
elegíveis pode ser vista no seguinte link: FloridaRevenue.

No Condado de Palm Beach, alunos voltam às aulas no dia 12 de agosto; em Broward, no dia 14.

com/BacktoSchool.
Vacinação grátis
Com o início do ano letivo se aproximando, o
Broward Health, o Memorial Healthcare System e o
Community Care Plan estão
lançando o “Vaccinate Broward”, uma campanha para
vacinar crianças e jovens no

condado de Broward.
O programa vai “educar
o público sobre a prevenção
de doenças através da vacinação, desfazer equívocos comuns sobre as vacinas e fornecer vacinas gratuitas para
as crianças e jovens do Condado de Broward”, segundo
um comunicado.

As vacinas serão oferecidas no sábado, 3 de agosto,
das 9am às 2pm em diferentes localidades.
Vacinas gratuitas estarão
disponíveis para as idades de
4 a 20 anos.
Para mais informações
e locais de vacinação, visite:
VaccinateBroward.com.
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Mortes de crianças deixadas em carros chegam a 24
Flórida é o segundo estado com mais casos de mortes do tipo nos EUA, ficando atrás somente do Texas
Flickr/Chris and Kris

Arlaine Castro

M

ortes de crianças esquecidas em carros
sob forte calor acontecem pelo menos 38 vezes
por ano em todo o país, segundo o Conselho Nacional
de Segurança. É o pesadelo
de todos os pais, mas acontece. No ano passado, esse
número foi ainda maior: 52
vezes, quase uma vez por
semana. Este ano, 24 casos
já foram registrados, sendo
quatro na Flórida - o segundo estado com mortes do tipo - de acordo com dados da
Kids and Cars, uma organização sem fins lucrativos.
Apesar de acontecer nacionalmente, Texas e Flórida
lideram em mortes por insolação, com 123 e 91, respectivamente, entre 1998 e 2018,
segundo outra organização,
a NoHeatStroke.org.
Na Flórida, o último caso
relatado é do menino Noah
Sneed, de dois anos, encontrado sem vida na tarde de
segunda-feira, 29, dentro
de uma van estacionada em
frente ao Daycare & Preschool de Ceressa em Oakland
Park. A creche foi fechada
para investigação e a causa
mais provável é hipertermia
causada por insolação. No
dia, a temperatura máxima
atingiu 90°F (32°C) na área.
Como o caso está sob
investigação, ainda não sabe exatamente quanto tempo o garoto ficou dentro do
veículo. “Em um dia quente, nos primeiros 10 minutos, a temperatura dentro de
um veículo fechado pode aumentar até 20°F e depois aumenta gradualmente. Depois
de uma hora, a temperatura
dentro de um veículo trancado pode ser de 40°F a 50°F
mais quente do que do lado
de fora”, explica Janette Fennell, presidente e fundadora

87%

das vítimas de
insolação têm 3 anos
ou menos, segundo a
NoHeatStroke.org

da Kids and Cars.
Três dias antes, na sexta-feira, 26, dois irmãos gêmeos de um ano de idade
morreram depois de passarem oito horas dentro de um
carro sob forte calor em Nova York. O pai, Juan Rodriguez, de 39 anos, deveria ter
levado as crianças para a creche, mas esqueceu e foi trabalhar, segundo boletim policial. Acusado de negligência
e homicídio culposo (sem intenção de matar), Rodriguez
pagou fiança e responde ao
processo em liberdade.
Segundo o Departamento de Polícia de Nova York,
os bebês foram encontrados
inconscientes e já sem sinais vitais.
Devastada, a mãe, Marissa A. Rodriguez, disse que o
marido é excelente pai e jamais faria mal de forma intencional aos filhos. “Estamos vivendo um pesadelo.
Estou devastada da pior forma que vocês puderem imaginar, mas ele é meu marido
e ótimo pai. Ele jamais faria
qualquer coisa para machucar nossos filhos de forma
proposital”, desabafou Rodriguez no tribunal.
Segundo Fennell, uma
criança acidentalmente deixada em um veículo quente
morre por insolação. ‘Para
uma criança morrer, é quando a temperatura atinge talvez 106°F ou 107°F”, aponta. “E seus pequenos corpos

Flórida teve 91 casos de mortes infantis em carros sob forte calor em 10 anos, segundo a NoHeatStroke.org
Equipe GN

Dados do Conselho Nacional de Segurança e a Administração Nacional de Segurança no Trânsito.

aquecem três a cinco vezes
mais rápido que o nosso.
Uma criança provavelmente
começa a ficar tonta, desorientada e agitada. Eles podem até ter uma convulsão”,
ressalta.
Cerca de 87% das vítimas
de insolação têm três anos
ou menos, cita a NoHeatStroke.org. E quase um terço das mortes ocorrem em
crianças com menos de um
ano de idade.
Na maior parte das vezes,
as crianças foram esquecidas dentro dos veículos pelos
pais ou os motoristas responsáveis em caso de veículos escolares, por exemplo. Mas como “esquecem” uma criança
dentro do carro? Como evitar
esse tipo de fatalidade, ainda mais no verão, quando
a temperatura ultrapassa os
100°F (37°C) em alguns lugares do país?
De acordo com o
NoHeatStroke.org, mais da
metade das fatalidades acontece quando os pais esquecem da criança no banco de
trás. Outros 26% são crianças que entram no carro por
conta própria, e cerca de 18%
foram deixados intencionalmente.
Com o intuito de evitar
que crianças fiquem sozinhas e possam vir a óbito
dentro de veículos, 21 estados, incluindo a Flórida,
têm leis do “bom samaritano” que permitem aos cidadãos “resgatar” uma criança
sozinha em um carro se eles
percebem que a criança está
em perigo, mesmo que seja
preciso quebrar uma janela,
por exemplo, sem que respondam depois por invasão
ou algo do tipo.
Assim, em caso de encontrar uma criança sozinha em
um veículo, as autoridades
pedem para ligar para o 911.

“Deu ‘blackout’”, diz brasileira que esqueceu filho no carro em NY
Cortesia/Arquivo Pessoal

Pamila com o filho Pedro.

“

Me deu um ‘blackout’.
Pode parecer mentira,
mas infelizmente isso é
real, acontece e pode acontecer com qualquer um e não
tem nada a ver com amar
menos ou não amar o filho,
tem a ver com a rotina, com
a mente da gente naquele
momento e com o que não
estamos acostumados a fazer”, relata Pamila Amorim,
mãe de Vitória, 11 anos, e
Pedro, 8.
Há quatro anos, Amorim

esqueceu o filho dentro do
carro, à noite, em plena Nova York. Até hoje a situação a faz chorar. Segundo
a goiana, são cruéis os julgamentos das pessoas. “Isso
não quer dizer que eu não
ame meu filho, pode acontecer com qualquer um. Eu jamais me perdoaria se tivesse
acontecido algo com meu filho! Eu amo meus filhos mais
que tudo nessa vida!”, analisa Amorim.
Ela conta que saiu da ro-

tina ao levar somente o filho
para um encontro na casa de
uma amiga numa sexta-feira.”Era um encontro só de
meninos. Ficamos por lá de
17h até umas 22h. Vim embora e no caminho ele dormiu. Como não tenho garagem, demorei para achar
um vaga que fosse perto de
casa. Estacionei, desliguei o
carro e saí. Eu não me lembrei que ele estava no carro.
Entrei em casa e fui falar sobre o encontro. Foi quando

meu marido e minha sogra
perguntaram pelo Pedro. Só
aí me dei conta de que ele estava comigo e não em casa,
como de costume, já que a
irmã tinha ficado”, detalha.
Ela correu até o carro e
pegou o filho, que ainda dormia. “Foi por Deus que eles
estavam acordados e me perguntaram do Pedro. Senão eu
não me lembraria e ele passaria a noite lá.Jamais me perdoaria se algo acontecesse a
ele”, relembra.
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Christian Chavez- Reuters

“JUNTANDO PESSOAS”

Crianças se divertem em gangorras na fronteira sul dos EUA
Dois americanos, professores universitários, instalaram
na terça-feira, 30, gangorras entre a cerca de ferro que separa
os Estados Unidos do México. Um lado da gangorra ficou em
Sunland Park, em El Paso, Novo México - o outro em Anapra,
na região de Ciudad Juaréz, no México. Durante 40 minutos,
crianças e até adultos se divertiram e as imagens repercuti-

ram nas redes sociais. “Foi da forma que pretendíamos: um
jeito de juntar as pessoas”. Quando levaram a gangorra embora, “todo mundo queria que ficássemos mais tempo”, contou Ronald Rael, arquiteto e um dos responsáveis pelo projeto. A equipe não chegou a pedir nenhum tipo de autorização
para montar o brinquedo. Fonte: Reuters.

Governo analisa abrigos infantis
permanentes na FL e outros estados
O objetivo é minimizar a necessidade de centros de detenção temporários
sem licença, segundo o Departamento de Saúde e Serviços Humanos

Crianças brincam em gangorra instalada na fronteira.

“Deveríamos estar
fechando campos,
sem abrir novos”
Anna Eskamani,
democrata da Flórida

Reuters/Carlo Allegri

A

administração
do
presidente Donald
Trump está pesquisando locais na Virgínia, na
Flórida e em Los Angeles para futuras instalações para
abrigar menores desacompanhados que cruzaram a fronteira entre os Estados Unidos
e o México.
O Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos
EUA enviou cartas aos legisladores da Flórida na segunda-feira, 29, dizendo que
está procurando imóveis desocupados nesses locais para
construir instalações licenciadas permanentes para menores de 18 anos que entra-

Crianças imigrantes no abrigo em Homestead, sul da Flórida.

ram ilegalmente nos Estados
Unidos sem um dos pais ou
responsável.
Segundo o Departamen-

to, os locais permanentes
irão minimizar a necessidade de centros de detenção
temporária sem licença, de

acordo com a carta. “A busca
por um acréscimo de instalações licenciadas permanentes está sendo realizada para

reduzir a necessidade potencial de abrigos temporários
no futuro”, descreve o órgão.
As instalações de imigrantes existentes se tornaram um ponto crítico na
corrida presidencial de 2020.
Nas últimas semanas, legisladores democratas e candidatos presidenciais visitaram
instalações no Texas e na Flórida e lamentaram as condições em que encontraram alguns imigrantes.
A maior instalação para
crianças imigrantes do país
fica em Homestead, sul da
Flórida, onde os defensores
dos imigrantes descreveram
como condições de “prisão”.

“SEM CAMPOS”
“Deveríamos estar fechando campos, sem abrir
novos”, twittou Anna
Eskamani, democrata da Flórida, uma das legisladoras
que recebeu a carta.
As instalações propostas
serão licenciadas pelo estado
com ocupação definida para
a primavera de 2020. Ao contrário de outras instalações, o
departamento não dependerá das propriedades prontas
para uso dos empreiteiros.
Em vez disso, o Escritório
de Reassentamento de Refugiados do departamento vai
alugar as propriedades, reformá-las para atender aos
requisitos de licenciamento
estadual e contratar um provedor de serviços para operá-las de acordo com os requisitos de licenciamento
estadual, disse a carta.
O Departamento também analisa abrigos permanentes em Atlanta, Houston
e San Antonio (TX).
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Número de brasileiros mortos na fronteira é maior
que o oficial, dizem autoridades do Itamaraty
Das 283 pessoas de diversas nacionalidades que morreram na travessia da fronteira, só 3 eram brasileiras

S

ó em 2018, os números
oficiais indicam que 283
pessoas de diversas nacionalidades morreram na
travessia da fronteira entre
o México e Estados Unidos.
Nos últimos cinco anos, há
registro de apenas três casos
de desaparecimento e dois
falecimentos confirmados de
brasileiros na tentativa de
travessia. Esse total não representa a realidade, de acordo com o próprio Itamaraty.
Em julho de 2019, uma
menina identificada pela fa-

Reuters

mília como brasileira desapareceu nas águas do Rio Grande. Ela estava com a mãe. Até
hoje o corpo não foi encontrado. Houve, ainda, o desaparecimento de 19 pessoas em travessia pelo mar, em 2016.
Mas esse número, diz o
governo, é apenas indicativo, pois o registro é resultado de informações
enviadas voluntariamente por autoridades estrangeiras ou por familiares
e amigos dos brasileiros.
É possível que haja inciden-

Em julho uma menina
brasileira desapareceu
nas águas do Rio
Grande. Ela estava com
a mãe. Até hoje o corpo
não foi encontrado.

tes que não tenham sido comunicados ao Itamaraty e,
portanto, a quantidade provavelmente é maior, diz o
órgão. Leia materia completa no gazetanews.com.

Rio Grande

Supremo dá sinal verde para Trump usar fundos para muro na fronteira com o México
Divulgação

O Supremo Tribunal votou por 5 votos contra 4 para.

A

Suprema Corte deu sinal verde na última
sexta-feira, 26, para o
governo Trump usar US $ 2,5
bilhões do Departamento de
Defesa para construir partes
do muro ao longo da fronteira com o México.
A decisão permite que o
dinheiro seja gasto agora, enquanto uma batalha judicial
se desenrola sobre se o governo tem autoridade para des-

viar fundos que não foram
apropriados para o muro. O
Supremo Tribunal votou por
5 votos a 4 para permitir que
os fundos sejam usados para
projetos do muro na Califórnia, Arizona e Novo México.
O governo alega ser necessário para proteger a segurança nacional. Em um breve despacho, o tribunal disse
que estava decidindo em favor da administração Trump

porque o governo havia feito uma “demonstração suficiente” de que os opositores
não tinham o direito legal de
ir contra.
O presidente comemorou
a decisão em um tweet. “A
Suprema Corte dos Estados
Unidos anula a liminar, permitindo que o Muro da Fronteira Sul prossiga”, twittou
o presidente. “Grande vitória para a segurança de fron-

teiras e o estado de direito!”.
A decisão anula a decisão
de um juiz federal na Califórnia. Um painel de juízes do
Tribunal de Apelações do 9º
Circuito se recusou a permitir o uso dos fundos no início do mês, sustentando que
o uso dos fundos “viola a exigência constitucional de que
o Poder Executivo não deve
gastar o dinheiro sem aprovação do Congresso”.
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Tiroteio em festival da Califórnia coloca em
evidência as leis de compra de armas em Nevada
Atirador de 19 anos, Santino William Legan, havia comprado rifle legalmente em Nevada
Cortesia.

H

á alguns dias, a cidade
de Gilroy, na Califórnia, era conhecida somente pelo alho que produz.
Agora, ela está conhecida como o cenário do mais recente tiroteio em massa nos Estados Unidos.
Um jovem de 19 anos
conseguiu entrar no Gilroy
Garlig Festival no domingo
(28) e matou três pessoas,
incluindo duas crianças, Stephen Romero, que tinha acabado de completar 6 anos e
Keyla Salazar, de 13.
O atirador, Santino William Legan, atirou nas pessoas com um rifle de assalto
“estilo AK-47”, disse o chefe de polícia de Gilroy, Scot
Smithee, aos repórteres. Um
minuto depois de abrir fogo,
Legan foi morto a tiros por
três policiais que estavam
presentes no local e munidos de armas.
A arma usada por Legan
não pode ser comprada legalmente ou transportada na
Califórnia, mas o jovem a
comprou no estado vizinho,
Nevada.

Sendo assim, o tiroteio
coloca os holofotes sobre as
leis de armas de Nevada, que
estão entre as menos restritivas do país.
Quando um show de armas acontece em Nevada, as
taxas de mortes e ferimentos
por arma de fogo aumentam
na vizinha Califórnia durante as próximas duas semanas,
segundo um estudo publicado em 2017. Mas quando as
exibições ocorrem na Califórnia, esse efeito local não
é visto - mesmo contabilizando o período de espera de 10
dias da Califórnia.
Porte de armas
em Nevada
O direito de portar armas
está consagrado no primeiro artigo da constituição de
Nevada: “Todo cidadão tem
o direito de manter e portar
armas para segurança e defesa, para caça legal e uso recreativo e para outros propósitos lícitos”.
Entre outras leis de para a compra e porte de arma
em Nevada está a isenção da
necessidade de uma licença,

tampouco um registro de arma de fogo. Também não há
limite no número de armas
que uma pessoa pode comprar de uma só vez, e elas
podem ser levadas para local
de votação, cassinos e bares.
Só não é permitido em
Nevada levar uma arma para
uma universidade ou escola.
O Giffords Law Center para Prevenir a Violência Armada, um grupo de defesa de
armas que rastreia a legislação sobre armas de fogo, dá
a Nevada nota D a respeito
de suas leis de armas, acima
de 22 estados que receberam
um F. Já o estado da Califórnia recebeu nota A do centro
no mesmo ano.
Estudos têm vinculado
uma legislação mais rigorosa de armas a taxas mais baixas de violência armada.
De acordo com uma pesquisa do Pew conduzida em
março e abril de 2017, 83%
dos adultos americanos disseram considerar a violência
armada nos EUA um grande
problema.
Mas muito menos, 47%,

Uma das vítimas, Stephen Romero, tinha acabado de completar 6 anos.

dizem que haveria menos tiroteios em massa nos EUA
se fosse mais difícil para as
pessoas obterem armas legalmente.
Mais tiroteios
Outro tiroteio no fim
de semana deixou uma pessoa morta e 11 feridas no
Brooklyn, em Nova York. O

tiroteio aconteceu no Sábado
(27) durante o “Old Timers”,
um evento local em Brownsville, um bairro no leste do
Brooklyn. As vítimas foram
levadas para um hospital local, onde um homem de 38
anos morreu após o tiroteio,
disse a polícia de Nova York.
De acordo com o prefeito

de Nova York, Bill de Blasio,
o tiroteio “destruiu um evento pacífico da vizinhança”.
Até o fechamento desta
edição na quarta-feira (31) a
polícia de Nova York continuava em busca de dois suspeitos que acredita-se estarem ligados ao tiroteio. Com
informações da CNN.
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C

ontinuando as lições de
finanças da semana passada, aqui estão mais 3 lições que devemos fazer de tudo
para ensinar aos nossos filhos
que estão começando a vida.
1. Comprar o que não
PRECISA!
O erro: “Nossa geladeira é
velha - precisamos de uma nova, mas tem que ser a que vem
com tela sensível ao toque - o cara da loja disse que nos pouparia
centenas de dólares todo ano. É
zero de entrada, e zero de juros
por 12 meses!!!”
As realidades: muitas dessas
ofertas de “comprar com crédito, sem juros por X meses” das
lojas de varejo contam com compradores ingênuos, estimulados
pela necessidade de gratificação
instantânea. Contratos de crédito podem incluir estipulações de
que se um único pagamento for
perdido, o titular do cartão pode
ser obrigado a pagar juros desde a data original da compra! Os
compradores que se interessam
por esses negócios nem sempre
leem as letras miúdas antes de

Cartões de crédito extras não são uma boa solução.

assinar o contrato.
Os cartões de crédito da loja
de varejo podem ser atraentes
para os compradores que recebem um desconto imediato de
10% em sua primeira compra
quando se inscrevem. Eles podem pensar: “Usarei para estabelecer crédito”. Mas esse cartão
de loja pode ter uma alta taxa de
juros; aliás, a maioria tem!
É melhor pensar nesses cartões como uma minúscula bomba-relógio que você está colocando na carteira.
A lição: “Não compre a crédito o que acha que pode pagar.
Se você quiser uma ‘geladeira

inteligente’, considere economizar e pagar por ela em dinheiro. Faça seus pagamentos de hipoteca e carro a tempo, sempre
que quiser ajudar a aumentar
seu crédito.
2. Entrar no negócio
com um amigo
O erro: “Por que trabalhar
com pessoas que eu não conheço só para receber um cheque de
pagamento? Por que não começar um negócio com um amigo
para que eu possa me divertir,
todos os dias, com pessoas que
eu gosto e construir algo significativo?

A realidade: A verdade é que
começar um negócio com um
amigo pode funcionar. Muitas
grandes empresas foram criadas
por dois ou mais amigos com
uma visão compartilhada e uma
combinação eficaz de habilidades. Mas se algum dos parceiros
não estiver preparado para lidar
com os desafios do empreendedorismo, o resultado poderá ser
desastroso, tanto do ponto de
vista pessoal como profissional.
Pode ajudar se os empreendedores inexperientes estiverem preparados para:
* Perder o dinheiro que for
contribuído como capital inicial
* Concordar no início como
os conflitos serão resolvidos.
* Definir claramente funções
e responsabilidades
* Desenvolver um acordo
operacional bem pensado
A lição: Entenda que o dinheiro, as pressões, os sucessos
e os fracassos nos negócios arruinaram muitas grandes amizades. Considere entrar no negócio individualmente e trabalhar
juntos como parceiros, em vez
de coproprietários.

3. Pegar outro cartão de
crédito
O erro: “Eu preciso construir
crédito e esse cartão em particular oferece ótimos pontos e uma
baixa taxa anual! Só será usado
em caso de emergência”.
A realidade: Existem outras
maneiras de estabelecer crédito,
como pagar seus pagamentos de
aluguel e de carro no prazo. Cartões de crédito podem levar a dívidas que podem levar anos (ou
décadas) para compensar, especialmente para os jovens inexperientes quanto a orçamento
e gerenciamento de dinheiro.
A lição: Aprenda a se disciplinar para economizar nas coisas que deseja comprar e pague
com dinheiro. Concentre-se em
pagar dívidas - como empréstimos estudantis e empréstimos
de carro - não indo mais longe
no buraco. E quando você precisa obter um cartão de crédito,
pague-o todos os meses em dia!
Estas lições são para nossos filhos... mas podemos pegar
uma carona e aproveitar a mensagem também, certo?
Ótima semana para todos!

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.
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Arquivo Pessoal

Brasileiro acusado de assassinar
a esposa em New Hampshire
O crime teria sido cometido após uma discussão, na frente dos
filhos de 10 e 13 anos, segundo relatos dos vizinhos

O

brasileiro Emerson Jaques Figueiredo, de 42
anos, foi preso acusado de assassinar a facadas sua
esposa, Nathalia Da Paixão,
35 anos, no estacionamento
do complexo de apartamentos onde moravam em Concord, New Hampshire. O crime teria sido cometido na
frente dos filhos de 10 e 13
anos, segundo um vizinho.
De acordo com Chabbi
Khanal, ele ouviu o que seria uma forte discussão en-

tre eles na noite anterior.
“Quando eu fui dormir, ainda dava pra ouvir uma e outra vez”, disse.
Pouco antes do meio-dia
do último domingo, 28, ele
então ouviu gritos, olhou para fora e viu um homem esfaqueando uma mulher e duas
crianças tentando pará-lo.
A brasileira chegou a ser
socorrida e levada para o
Concord Hospital, mas não
resistiu aos ferimentos. A polícia foi chamada e prendeu

Emerson no mesmo dia.
Os vizinhos disseram estar muito surpresos. “Ele era
uma boa pessoa, era uma boa
família”, disse Walter Duran,
que era amigo de Figueiredo e cujos filhos são amigos.
Figueiredo está preso
sem direito à fiança e enfrenta acusações de homicídio em segundo grau, “sob
circunstâncias que manifestam uma indiferença extrema ao valor da vida humana”, como descreveram os

promotores do Tribunal Superior do Condado de Merrimack. Na segunda-feira, 29,
ele optou por não comparecer perante um juiz e seus
advogados irão pedir uma
audiência.
Segundo consta nas redes sociais, os dois são de Governador Valadares/MG. Uma
página do GoFundMe criada
na segunda-feira visa arrecadar dinheiro para as despesas
do funeral e também para as
crianças.

Emerson (no destaque) cometeu o crime no estacionamento de casa.

Polícia encontra corpo e acredita ser do filho de casal encontrado morto em Montana
Arquivo Pessoal

Detalhes sobre a causa da morte ainda não foram revelados.

O corpo que a polícia
acredita ser do menino Aiden Salcido, de dois anos de
idade, foi localizado em uma
área remota de Montana. O
Departamento de Polícia de
Medford foi informado pelas autoridades de Montana e
acredita mesmo se tratar do
menino desaparecido.
Embora a confirmação da
identidade ainda não tenha

sido feita pelas autoridades,
que aguardam o resultado
da autópsia, o corpo foi localizado na mesma área que os
pais, Hannah Janiak e Daniel
Salcido, foram vistos por várias testemunhas dias antes.
Testemunhas deram dicas para a polícia sobre o possível corpo depois de ver reportagens sobre o casal que
morreu e o sumiço do garoto.

Detalhes sobre a causa e
a forma da morte da criança
só serão reveladas após autópsia, na próxima semana.
Daniel Salcido e Hannah Janiak se envolveram em um
roubo no condado de Jackson. Eles foram condenados
à prisão, mas fugiram antes
de começarem a cumprir a
pena. NO dia 25 de julho a
polícia interceptou um car-

ro conduzido com um casal
suspeito de usar identidade
falsa. O casal se esvadiu do
local, e foi encontrado minutos depois mortos. A mulher
parecia ter sido baleada na
cabeça e o homem tinha um
ferimento de bala aparente
auto-infligido, disse a polícia.
Como a criança não estava no carro, foi iniciada então uma busca por ela.
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Filho de Osama bin Laden morre
em operação militar
Em fevereiro, os EUA ofereceram recompensa de US$1 milhão por Hamza
bin Laden, considerado sucessor do pai na liderança da Al-Qaeda
C.I.A via Associated Press

H

amza bin Laden, 30
anos, o filho apontado como sucessor de
Osama bin Laden e herdeiro na liderança da Al-Qaeda,
está morto, segundo o jornal
“The New York Times” e a rede de TV NBC.
Funcionários do governo
teriam falado sobre a morte,
sob condição de anonimato, mas não disseram onde
e como ele morreu, ou se os
EUA tiveram algum papel em
sua morte. De acordo com a
NBC, o presidente Donald
Trump foi questionado sobre
o assunto na quarta-feira, 31,
mas disse que não comenta-

Hamza bin Laden, 30 anos, estaria incitando na internet ataques aos EUA.

ria sobre isso.
Em fevereiro deste ano,
os Estados Unidos anunciaram uma recompensa de US$
1 milhão por informações so-

bre o paradeiro de Hamza, ao
colocá-lo como um dirigente em ascensão no grupo extremista.
A localização de Hamza

bin Laden, às vezes chamado de “príncipe herdeiro da
jihad”, tem sido objeto de especulações por anos, durante
os quais têm sido recebidos
informes dele no Paquistão,
no Afeganistão ou em prisão
domiciliar no Irã.
“Desde pelo menos agosto
de 2015, tem publicado mensagens de áudio e vídeo na internet, pedindo ataques aos
Estados Unidos e seus aliados
ocidentais, e ameaçado com
ataques aos Estados Unidos em
vingança pela morte de seu pai,
assassinado em maio de 2011
por soldados americanos”, escreveu o governo.

Rebelião deixa 57 mortos em presídio do Pará
Detentos do Centro de
Recuperação Regional de Altamira, no sudoeste do Pará, fizeram uma rebelião por
cerca de cinco horas na manhã de segunda-feira, 29. De
acordo com a Superintendência do Sistema Penitenciário

do Pará (Susipe), 57 detentos
foram mortos, sendo 16 deles decapitados e o restante
asfixiado. Uma briga entre
organizações criminosas provocou a rebelião. Segundo a
Susipe, internos do bloco A,
onde estão custodiados pre-

sos de uma organização criminal, invadiram o anexo
onde estão internos de um
grupo rival.
Na quarta-feira, 31, quatro envolvidos na briga entre
facções foram mortos durante o transporte para Belém,

segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública
(Segup). Com isso, o número de mortos no confronto
chega a 62.
O governo já iniciou a
transferência dos líderes para presídios federais.

Brasil inicia
negociação de
acordo comercial
com EUA

Influencer
digital russa
é encontrada
morta em mala

Após encontro com o
com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Wilbur L. Ross Jr, o ministro da
Economia do Brasil, Paulo
Guedes, afirmou na quarta-feira, 31, que o Brasil iniciou oficialmente as negociações para o fechamento de
um acordo comercial com os
Estados Unidos.
Antes do encontro com
Guedes, Ross foi recebido
em audiência pelo presidente Jair Bolsonaro. As tratativas com os Estados Unidos
se iniciaram depois que o
Mercosul (Brasil, Argentina,
Uruguai e Paraguai) fecharam em junho, após 20 anos
de conversas, um acordo de
livre comércio com a União
Europeia.
“Ficou amarrado o seguinte: o que era só um pensamento, agora já estamos
oficialmente começando as
negociações com os Estados
Unidos”, declarou Paulo Guedes.
Um dia antes, o presidente Donald Trump afirmou
que quer seguir em frente
com um acordo de livre comércio com o Brasil.

A influencer do Instagram russa, Ekaterina Karaglanova, foi encontrada morta dentro de uma mala no
apartamento em que vivia
em Moscou, informou a polícia local.
Um homem foi preso
após confessar o crime. A jovem, de 24 anos, foi localizada na última sexta-feira (26),
após sua família ficar preocupada por não conseguir
contatá-la há alguns dias. Na
ocasião, os pais da vítima solicitaram o acesso ao apartamento alugado ao dono do
local, onde encontraram a
mala com seu corpo dentro
no corredor. O pai da garota
ainda acionou uma ambulância, mas ela já estava morta,
com a garganta cortada.
O assassino, de 33 anos
de idade, cuja identidade ainda não foi revelada, disse ter
matado a jovem com “nada
menos do que cinco facadas
no pescoço e no peito”, conforme trecho de vídeo do Comitê de Investigação, citado
pela agência Ria Novosti.
As autoridades iniciaram
uma investigação para determinar a motivação do crime.
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Tite volta à lista de melhores
técnicos do mundo
Brasileiro está na lista dos dez nomes que disputarão o Fifa The Best 2019

N

ovamente em alta
após a conquista da
Copa América, Tite está de volta à lista de melhores técnicos do mundo. A Fifa divulgou nesta quarta-feira
os indicados ao prêmio The
Best de 2019 na categoria dos
treinadores, e o comandante
da seleção brasileira aparece
entre os 10 nomes apontados, junto aos badalados Pep
Guardiola e Jürgen Klopp.
Desta forma, Tite volta

a figurar entre os melhores
treinadores do planeta depois de um ano. Indicado na
edição 2017 da premiação,
após o grande desempenho
nas eliminatórias da América
do Sul, o comandante do Brasil acabou ficando de fora dos
10 melhores no ano passado,
quando caiu nas quartas de
final da Copa do Mundo.
Os 10 nomes foram
apontados por um painel
de especialistas, tendo coFacebook/Neymar Oficial

mo base o trabalho mostrado entre 16 de julho de 2018
e 19 de julho de 2019. Os
candidatos agora passarão
por um processo de votação popular no site da Fifa,
que ocorrerá paralelamente
a uma eleição entre jornalistas de cada país filiado à entidade, além dos treinadores
e capitães das seleções. Cada
país terá, desta forma, três
representantes.
A votação ocorre da se-

Tite aparece na lista junto com Pep Guardiola e Jürgen Klopp.

PSG tenta convencer Neymar a ficar mais um ano em Paris

A

Neymar pode sair do PSG apenas no próximo verão europeu.

guinte forma: cada eleitor
indica três candidatos, em
ordem de preferência: 1º, 2º
e 3º colocado. O primeiro leva cinco pontos; o segundo,
três pontos; e o terceiro, um
ponto. Quem tiver a maior
soma de pontos fica com o
troféu. Os três finalistas serão divulgados em data ainda não confirmada, e o grande vencedor será anunciado
no dia 23 de setembro, na
cerimônia do Fifa The Best.

novela Neymar se
tornou uma pedra no
sapato do PSG , que
pretende encerrar o quanto
antes a crise e já tem uma
proposta para o atacante:
convencê-lo a cumprir o contrato por mais um ano e liberá-lo na janela de transferências no verão europeu de
2020. A informação é do jornal catalão Sport.
As tratativas estão sendo tocadas por Leonador,

diretor esportivo do clube,
que conversará pessoalmente com Neymar ainda nesta
quarta-feira. O estafe do jogador também já foi contatado. O clube francês acredita que esta é a melhor
soluação para ambos, pois,
no momento, uma transferência para o Barcelona ou
qualquer outro clube não
tem se mostrado viável financeiramente.
Há dois meses, a crise

vem se arrastando, desde
que Neymar demonstrou
sua vontade de deixar o
clube.
Diminuindo estrago
Para diminuir os estragos na imagem do PSG, que
faz pré-temporada na China,
mas não tem colocado o atacante em campo, a diretoria
entende que o consenso com
o jogador será a melhor solução. Afinal, a saída do craque
neste momento seria difícil

de ser reposta no mercado.
O acordo, no entanto,
não será fácil. Neymar tem
se mostrado irredutível na
sua decisão de sair do PSG.
Ele ainda tenta o retorno ao
Barcelona, pois entende que
não há mais espaço no clube
francês. Já não tem apoio da
torcida local e o técnico Thomas Tuchel sabe que sua permanência pode prejudicar o
ambiente no vestiário.
Fonte:www.globo.com
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Constelação Familiar - Workshop coloca os
casais e filhos sob uma visão sistêmica
Nos dias 17 e 18 de agosto, Décio e Wilma Oliveira trarão um workshop e treinamento para Deerfield Beach

S

e em vez de olharmos
para o ser humano como um ser isolado, consideramos sua história familiar e como ela atua nele,
podemos descobrir soluções
inovadoras e simples para
diversos problemas. É assim
que atua a Constelação Familiar. E nos dias 17 e 18 de
agosto, os brasileiros Décio e
Wilma Oliveira, ministrarão
um Workshop e Treinamento de Constelação Familiar
no sul da Flórida.
Esse workshop convida a
todos a olhar com amor para seus próprios emaranhamentos, esclarecendo uma
postura de compreensão do
lugar de cada um dentro da
família de origem, da família atual, além de sua profissão, trabalho, etc. Com as
ricas percepções que o participante pode vivenciar, talvez consiga olhar para a própria vida de maneira ampla
e leve. Essa abordagem já gerou percepções surpreendentes para solucionar diversas
questões que envolvem a família, a saúde, os relaciona-

Divulgação

“Nosso caminho
acabou nos trazendo
até este trabalho, onde
encontramos respostas
para as perguntas ainda
guardadas”
mentos e o sucesso.
Décio e Wilma, casados
há mais de 25 anos, são fundadores e facilitadores do
iDESV - Instituto de Desenvolvimento Sistêmico para a
Vida, com uma bagagem de
mais de 20.000 horas na condução conjunta de workshops
vivenciais familiares e organizacionais, cursos, seminários
e treinamentos no Brasil, México, Portugal e Espanha.
A iDESV, através dos métodos da Constelação Famíliar de Bert Hellinger, desenvolveu um método original de
olhar para as relações humanas, que pode ser aplicado ao
contexto familiar, pessoal e
profissional, uma vez que se
baseia em leis naturais, presentes em todos os âmbitos da
convivência humana.

Décio e Wilma promoveram e organizaram seminários e treinamentos com
o próprio Bert Hellinger no
Brasil de 2005 a 2010. “Durante nossa formação acadêmica na Medicina e na Enfermagem, fomos confrontados
com perguntas sem respostas
e problemas que as abordagens tradicionais não atendiam. Nosso caminho pessoal
acabou nos trazendo até este trabalho, onde encontramos muitas respostas para
as perguntas ainda guardadas”, afirmam.
Para saber mais sobre o
iDESV, visite: constelacaofamiliar.net.br.

Decio e Wilma falarão sobre temas como “O Equilíbrio no relacionamento de casal”.

Os 5 passos necessários no relacionamento do casal
Nos dias 17 e 18 de Agosto acontecerá o módulo “O
Casal E Os Filhos sob uma
visão sistêmica”. Vários temas serão trabalhados neste Workshop que também é
um módulo do treinamento
em Constelação Familiar. Por
exemplo: “Os 5 passos neces-

sários no relacionamento de
casal que podem levar ao sucesso”; “A filhinha do papai
e o filhinho da mamãe. Algum problema?”; “O Equilíbrio no relacionamento de
casal”. “Abrindo mão da inocência em nome do ‘nós’ “.
Se você quer saber mais

sobre a Constelação Familiar
envie uma mensagem para o
whatsapp +1 (209) 843-1344.
Workshop
Constelação Familiar
“Construindo um Relacionamento de casal - O amor
na vida”
Facilitadores: Décio e

Wilma Oliveira
Quando: 17 e 18 de Agosto
Hora: 9:30am às 6:30pm
(ambos os dias, incluindo intervalo)
Local: Comfort Inn
Oceanside, Deerfield Beach, FL.
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SAÚDE & BEM-ESTAR
Por DRA. IVANI MANZO

ivani@gazetanews.com
Dra. Ivani Manzzo é doutora em Ciências pela Escola Paulista de Medicina UNIFESP - EPM com ênfase em obesidade, gestação e exercício. Em 2010 iniciou seus estudos em Life
Coach e desde então trabalha ajudando as pessoas a alcançarem seus objetivos. Site: www.myclickcoach.com

Mais uma vez “a confusão com o glúten”

S

e você fizer uma simples pesquisa no Google usando a palavra GLÚTEN vai encontrar milhares de citações. Está mesmo
na moda falar do glúten, culpar o glúten, banir o glúten e, claro, deixar de
comer glúten. Mas, a confusão é imensa. Mesmo entre os profissionais da
saúde existe confusão, imagine então
entre as pessoas leigas.
Você saberia dizer qual a diferença entre intolerância e alergia? Então,
não é muito claro não é mesmo? Ainda mais sabendo que os sintomas podem ser muito parecidos.
Existem pessoas que têm uma
doença chamada doença celíaca e esta doença é autoimune. Isso quer dizer
que a pessoa acaba criando anticorpos contra o próprio corpo, levando a
alterações graves no organismo e no
seu funcionamento. O que causa essa
doença ainda não sabemos. Mas, as cólicas, diarreias, transtornos no humor
e mesmo alterações ósseas são bem
perceptíveis. Apenas 2% da população
apresenta essa doença e muito mais
gente se queixa de cólicas quando come alimentos que contém o glúten.
Para as pessoas que não tem doença nenhuma não há razão para elimi-

Pixabay

nar o glúten da dieta, e ele é uma proteína saudável. Mas existem pessoas
que não são celíacas, que têm sensibilidade ao glúten, e desenvolvem diarreias e cólicas. Isso se chama sensibilidade ao glúten não celíaca, e é de
difícil de diagnosticar. Por esse motivo
e também pelo modismo, muitas pessoas fazem o autodiagnóstico e eliminam o glúten da dieta.
Já existem trabalhos na literatura
indicando o aparecimento de problemas no funcionamento do organismo
em pessoas que eliminaram o glúten
da dieta sem necessidade. Isso ocorre
porque existem outros hábitos que podem levar ao aumento na formação de
gases, cólicas e até diarreias.
Os alimentos industrializados se
forem ingeridos em grande quantidade podem, ao longo do tempo, provocar os mesmos sintomas ou desenvolver uma grande irritabilidade
intestinal. Nesses casos não é o glúten.
A solução é, sem dúvida, aprender
sobre os alimentos. Os programas de
reeducação alimentar estão hoje sendo muito procurados justamente porque têm solucionado todos esses problemas que não são devido à doenças
e sim aos maus hábitos alimentares.

Gluten, a palavra que nunca sai de moda.
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Por ADRIANA TANESE NOGUEIRA

adriana@gazetanews.com
Life Coach com training psicanalítico, filósofa, terapeuta transpessoal, terapeuta Florais de Bach, autora, educadora perinatal, fundadora da ONG Amigas do Parto, do Instituto de
ensino à distância Ser e Saber Consciente e do ConsciousnessBoca em Boca Raton, FL-EUA. Contato: +1-561-3055321 - www.adrianatanesenogueira.org.

Identificando e se protegendo da sabotagem alheia
á muitas formas de sabotar aos outros; algumas formas são conscientes e intencionais,
outras passam desapercebidas
tanto por quem faz quanto por
quem recebe. A não ser aquele sabor amargo na boca, aquela sensação de leve insegurança que fica por dentro de forma vaga e
confusa.
A sabotagem pode ser direta e explícita, por exemplo, vetar
um comportamento, uma escolha, opor resistência; e pode ser
disfarçada e sutil, nem sempre
identificável. Esta última faz parte do arsenal feminino (podendo ser usadas por mulheres homens), enquanto que a primeiro é
arma masculina. Quem não quer
ou não pode sabotar diretamente
faz uso de comportamentos e palavras que funcionam como um
spray venenoso. São palpites, fofocas e comportamentos aparentemente até inocente, mas que estão voltados a solapar o caminhar
de quem anda seguro demais.
Esta forma de sabotar pode
ser intencional ou inconscien-

H

te. A pessoa quer te ver derrubado ou quer te derrubar sem perceber. Não acredita? Pois observe à
sua volta.
Para começar, vamos ser bem
“despreconceituosos”. Uma mente aberta para quem quer uma vida saudável e feliz é o pré-requisito número um. Se queremos nos
livrar da auto sabotagem e da sabotagem alheia, precisamos nos
permitir reconhecer seus mecanismos em qualquer lugar, incluindo nas pessoas em quem

confiamos e que amamos. Para
seu consolo, lembre-se que a sabotagem pode não ser intencional e,
sim, inconsciente. Logo, a pessoa
não se dá conta.
Vejamos como funciona a sabotagem dos outros quando é inconsciente:
• A pessoa sabota porque é infeliz e simplesmente não aguenta
ver a felicidade dos outros.
• A pessoa sabota porque é tão
infeliz que não acredita ser possível uma solução para a vida dela

e, portanto, não consegue apoiar
o esforço do outro de realização.
• A pessoa tem inveja de você
e esta inveja é tão forte e incômoda que é mantida inconsciente, assim por fora a pessoa parece ser
tua amiga (aliás, quer ficar perto de você...) para tirar seu poder!
Ao diminuir você, ela se sente um
pouco melhor.
• A pessoa quer sua atenção
e amor, quer também o seu bem,
mas você não dá atenção a ela, então ela tenta “te puxar” para ficar
mais com ela... e nisso você tem
que ficar menos “com você”.
Agora a sabotagem consciente
e intencional:
• A pessoa quer seu cargo, mas
não pode bater de frente com você ou “ostracizar” sua posição, logo a pessoa espalha boatos, fofocas venenosas recheadas de
sorrisos para solapar sua base de
apoio.
• A pessoa tem inveja de você, do que você faz, tem, é - logo,
ela corrói tua autoestima com palpites que minam sua segurança e
fala de você para os outros diminuindo sua pessoa, encontrando

falhas e defeitos que amplifica e
coloca numa luz bem negativa para pichar sua imagem.
Como se proteger:
• Repito, em primeiro lugar,
precisamos entender que qualquer um pode querer nos sabotar
ou porque é mau-caráter, ou porque é infeliz, ou porque passa por
um momento de fraqueza. Portanto, precisamos abrir nossa cabeça
e olhos se não quisermos nos auto sabotar.
• Identificar o sabotador e
seus motivos reais. Como? Observe como você se sente perto deles.
Há a crítica construtiva e aquela
destrutiva. Há o comentário carinhoso e nutritivo e há aquela simpático e envenenado.
• Quando a pessoa invejosa a
enrustida for identificada, evitar
exibir nossos trunfos, evitar cutucar a onça com vara curta porque a energia negativa que pode
se desprender dela vai se somar
àquela que precisamos enfrentar
todos os dias para sermos as pessoas bem sucedidas e felizes que
queremos ser.
• Sorria para você mesmo, não
para os outros. Olhe para frente
mantendo-se alerta pelos lados e
siga em frente!
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LAIR RIBEIRO
lair.ribeiro@gazetanews.com
Médico, com mestrado em cardiologia, e palestrante internacional, tendo se apresentado
em mais de 20 países. É autor de vários livros que se tornaram best sellers.

Gerenciamento do tempo
reocupamo-nos mais com
a utilização do nosso dinheiro do que com a do
nosso tempo. No entanto,
o dinheiro perdido hoje pode ser
recuperado amanhã. E o tempo,
uma vez perdido, perdido está! O
que passou, passou.
O gerenciamento do tempo é
uma das questões cruciais para todo profissional. A discussão do tema extrapola o aspecto profissional, revelando a pessoa e o bom
ou mau uso que ela faz do seu
tempo e da sua energia.

P

Você tem medo do tempo?
Certa vez, em um de meus
cursos, um participante me disse:
— Eu gostaria de ser médico, mas
já tenho 28 anos e nem entrei na
faculdade... Com os seis anos do
curso mais os dois de especialização, quando tudo estiver terminado, já terei 36 anos!
Em resposta, eu lhe perguntei:
— Se não estudar e se tornar médico, que idade terá daqui há oito anos?
A questão é sempre esta: as
pessoas se impressionam (ou se

intimidam) com o tempo que terão de despender para determinadas atividades, mas não se dão
conta de que o tempo passa de
qualquer forma, quer se empe-

nhem na realização de alguma
coisa ou não.
Quando pensam em fazer algo
que lhes consumirá muito tempo,
costumam assustar-se com a pos-

sibilidade de envolver-se tão demoradamente com alguma coisa
e, diante disso, desistem. Então, o
tempo passa e elas acabam não fazendo nada. Ou melhor: nada sig-

nificativo, que possa fazer diferença na vida delas.
Quem não controla o tempo
não é capaz de controlar a própria
vida, que nada mais é do um segundo após o outro.
A cota é a mesma
para todos
Todas as manhãs, recebemos
86.400 segundos para viver aquele
dia. Imagine que somos normais
e, desse total de segundos diários,
utilizamos 28.800 segundos dormindo, o que representa oito horas de sono. Isso nos deixa com
um saldo de 57.600 segundos/dia.
A diferença profissional está
na forma como utilizamos estes
57.600 segundos/dia.
O tempo é um bem universal,
distribuído democraticamente.
Diz-se, popularmente, que se
você quiser que algo aconteça entregue-o a uma pessoa ocupada. Isso é verdade, pois pessoas ocupadas administram o tempo de que
dispõem de forma a ter tempo para tudo. Conseqüentemente, elas
fazem acontecer, e isso as diferencia das demais.
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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.

Daniela Mercury anuncia grande turnê com
shows em Miami e Orlando

D

aniela Mercury é
uma força da natureza. Não é à toa
que ela é conhecida como “furacão”, devido à
sua voz poderosa e energia
aparentemente interminável
no palco, cantando e dançando por horas sem perder
o fôlego.
Daniela também é conhecida como a Rainha do Axé,
o gênero percussivo e irresistível que surgiu na Bahia no
início dos anos 90, o que a
tornou uma estrela no Brasil
e depois no mundo.
Agora, em setembro de
2019, a artista vencedora do
Latin GRAMMY chega aos
EUA para uma turnê em 11
cidades com sua banda com-

pleta e dançarinos. Ela deve
cantar todos os seus sucessos como “Canto da Cidade”, “Rapunzel”, “Nobre Vagabundo”, “Swing da Cor”,
“Ilê Pérola Negra”, “Maimbê
Dandá”, e também sucessos
mais recentes como “Banzeiro” (Melhor Música do Carnaval da Bahia 2018). Se preparem para dançar, sorrir
e cantar com Daniela Mercury e sua bateria pulsante
da Bahia!
Em Orlando o show será na sexta-feira 6 de setembro na House of Blues, e Miami no sábado 7 de setembro
no Fillmore Miami Beach. Ingressos estão a venda pela
Ticketmaster.com ou nas bilheterias dos teatros.

AGENDA
Por EQUIPE GAZETA
Baladinha com
Homero & DJ
Johnny
3/AGO/2019
Local: El After at
The Locale - 499
South Federal
Hwy, Boca Raton,
Florida 33432
Horário: 10 PM 2AM
Info: Baladinha
com Homero & DJ Johnny animando seu
sábado com a melhor música da cidade!
Mesas e tickets: (561) 251-7352 (whatsapp). Entrada free para mulheres, até
10h30pm.

Passadinha de Domingo
4/AGO/2019
Local: El After at The Locale - 499 South
Federal Hwy, Boca Raton, Florida 33432
Horário: 9 PM - 2AM
Info: “Passadinha de Domingo” com
Grupo Tô de Boa, Lanny Mota e DJ
Flexinha. Mesas e tickets: (561) 251-7352
(whatsapp). Entrada free para mulheres,
até 11pm.

Preta Gil estréia “Mais Preta Que Nunca”

C

om 45 anos de idade e quase 20 de
carreira, Preta Gil
levará um pouco
de sua rica história - sempre com o bom humor que
lhe é característico - para os
palcos brasileiros, num novo projeto, “Mais Preta Que
Nunca”.
O espetáculo, definido
por ela como “monólogo
autobiográfico e musical”,
será costurado por músicas que permeiam sua história, tendo na companhia
uma banda só de mulheres
(Zinha Franco no baixo,
Flávia Belchior na percussão e bateria, e Taís Feijão
no violão e guitarra).

A direção está a cargo do ator e diretor Otávio
Muller, ex-marido de Preta
e pai de seu filho Francisco
Gil - que assume a direção
musical.
“Mais Preta Que Nunca” está em fase de ensaios
abertos até o dia 4 de agosto, no Theatro Bangu Shopping.
A estreia oficial se dará
no dia 8 de agosto (data do
aniversário da cantora), no
Teatro Net Rio, com sessão
extra no dia 9.
Depois de lançar a peça
no Rio de Janeiro, sua cidade natal, Preta inicia turnê
nacional, em datas a serem
anunciadas.

CORTEO - CIRQUE DU SOLEIL
Até 4/AGO/2019
Local: The BB&T Center
Local: 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 um desfile festivo imaginado por um
palhaço. Os ingressos estão disponíveis
no site cirquedusoleil.com/corteo.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE BALLET
EM MIAMI
Até 18/AGO/2019
LOCAL: Miami-Dade e Broward
Horário: Diversos
Info: A cidade Miami realiza mais uma vez
o seu Festival Internacional de Ballet, pelo
24° ano. O festival é considerado o mais
importante dos Estados Unidos. Companhias de ballet de vários países, incluindo
Brasil, vão se apresentar nos palcos de
Miami Dade e Broward. Mais informações:
internationalballetfestival.org.
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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

Estreia mais um filme da franquia “Fast & Furious”
IFC Films

Universal Pictures

Fast & Furious
Presents: Hobbs &
Shaw
Universal Pictures
Mais um ﬁlme da
franquia de sucesso
Fast & Furious (Velozes
e Furiosos, no Brasil),
Hobbs & Shaw entra
em cartaz no dia 2
de agosto, sexta-feira.
Desde que se conheceram, em Furious 7
(Velozes & Furiosos 7) de 2015, Luke Hobbs
e Deckard Shaw constantemente bateram
de frente, não só por inicialmente estarem
em lados opostos, mas, especialmente, pela
personalidade de cada um. Agora, a dupla
precisa unir forças para enfrentar Brixton,
um anarquista alterado geneticamente que
se tornou uma ameaça biológica global.
Para tanto, eles contam com a ajuda de
Hattie, irmã de Shaw, que é também agente
do MI6, o serviço secreto britânico. No
elenco estão Dwayne Johnson, Jason
Statham, Idris Elba, Vanessa Kirby, Eiza
González, Helen Mirren, Ryan Reynolds,
entre outros. Dirigido por David Leitch,
esse é o primeiro ﬁlme da franquia a ter
ﬁlmagens com lentes anamórﬁcas; nos
longas anteriores, as cenas eram feitas
em digital, na sua maioria. O roteiro foi
escrito por Chris Morgan e Drew Pearce.

#FastAndFurious #HobbsAndShaw
Neon

LUCE
Neon

O drama LUCE também entra em cartaz
na próxima sexta-feira, dia 2 de agosto.
O longa acompanha
Luce Edgar, um jovem
brilhante, que além
de ser muito estudioso
e campeão em debates, ele também é um
excelente atleta. Tudo isso faz com que
seus pais adotivos sejam muito orgulhosos.
No entanto, a professora de Luce, Harriet,
descobre um artigo político escrito por ele
que revela traços obscuros de sua personalidade desencadeando uma série de situações
negativas na vida de todos os envolvidos.
No elenco estão Kelvin Harrison Jr., Naomi
Watts, Tim Roth, Octavia Spencer, Andrea
Bang, entre outros. LUCE foi escrito e
dirigido por Julius Onah e foi baseado na
peça teatral de J.C. Lee. O filme é excepcional com boas interpretações, um excelente
roteiro e direção. No site do Gazeta News,
você pode conferir a entrevista de vídeo exclusiva com o diretor Julius Onah e o ator
Kelvin Harrison Jr., que interpreta Luce,
além da crítica do filme. #LUCEMovie

The Nightingale
IFC Films
O suspense The
Nightingale estreia na
próxima sexta-feira,
dia 2 de agosto. Escrito
e dirigido por Jennifer
Kent, o longa acontece
na Tasmânia, no ano
1825, onde uma jovem
irlandesa de 21 anos testemunha o assassinato brutal de seu marido e seu bebê por seu
mestre soldado e seus amigos. Sem conseguir
justiça, ela decide então fazer vingança com
as próprias mãos e parte em jornada pelo
deserto, acompanhada por um aborígene. No
elenco estão Sam Claflin, Damon Herriman,
Aisling Franciosi, Ewen Leslie, Baykali Ganambarr, entre outros. The Nightingale é um
ótimo filme apesar de ser difícil de assistir as
Vertical Entertainment
cenas fortes, mas vale a
pena. #TheNightingale

The Operative
Vertical Entertainment
O suspense de espionagem The Operative
estreia no sul da
Flórida na próxima
sexta-feira, dia 2 de

agosto. Dirigido por Yuval Adler, o longa
acompanha Rachel, interpretado por Diane
Kruger, uma espiã da Mossad, Serviço de
Inteligência Nacional de Israel. Após o
funeral de seu pai, ela desaparece misteriosamente. A única pista sobre o seu paradeiro é uma ligação criptografada feita ao seu
antigo mensageiro na Alemanha, Thomas,
papel de Martin Freeman. Ele é convocado
para retornar à Israel a fim de descobrir
a localização da ex-parceira, ao mesmo
tempo em que precisa frear o programa
nuclear do iraniano. O roteiro também foi
escrito por Yuval e foi baseado no livro The
English Teacher, escrito por Yiftach R. Atir.
Também estão no elenco Cas Anvar, Rotem
Keinan e Kate Nichols. #TheOperative

....................................................
CORTEO - CIRQUE DU SOLEIL
Entrevista com a acrobata brasileira do
espetáculo que celebra a vida no circo
O Cirque Du Soleil está de passagem pela
Flórida com seu espetáculo Corteo, que
fica em exibição até o dia 8 de agosto. O
espetáculo conta com a presença de uma
brasileira, a acrobata Joseane Martins, com
quem tive o prazer de conversar. Confira a
entrevista exclusiva no site www.gazetanews.com.
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BASTIDORES
Por CONNIE ROCHA

bastidores@gazetanews.com
Baiana, formada em jornalismo e publicidade, com pós graduação em Broadcasting. Já trabalhou
como repórter e editora no Gazeta. Produtora e apresentadora de eventos na Flórida.
Nathalia Shumacher

Luciano Mass

Magno Malta
na Flórida

O

ex-senador Magno Malta esteve na Flórida no mês de julho,
e participou de alguns eventos
na comunidade brasileira. Um deles
foi coordenado pelo movimento “Yes
Brazil USA”, grupo de brasileiros que
apoiam o presidente Jair Bolsonaro. O
encontro, em Margate, reuniu membros da APEB (Associação de Pastores
da Flórida) e líderes da comunidade,
para uma palestra de Magno Malta.
Foto: Luciano Mass

Palestra com Magno Malta foi bastante prestigiada.
Luciano Mass

Alceu eletrizou o público da Flórida.

Alceu Valença USA Tour

V

erdadeiro ícone e um dos artistas mais influentes da música brasileira, Alceu Valença retornou aos EUA, após 20 anos, com sua
primeira grande turnê por sete cidades.
A Brazilian Nites promoveu os shows nas cidades de Boston, Nova
York, Miami, Orlando, San Francisco, Los Angeles e Toronto. Na Flórida, os shows aconteceram no domingo, 28 de julho, no Fillmore Miami
Beach, e no dia 31, no House of Blues, em Orlando.
Em Miami ele fez questão de deixar uma mensagem para os ouvintes da Rádio Gazeta, durante bate-papo no camarim com Cecilia Weissberg, que apresenta o Show da Tarde.
Mais fotos no social no GazetaNews.com.
Nathalia Shumacher

Membros do YES BRAZIL com o palestrante.
Equipe GN

Na Rádio
Gazeta News

M

agno Malta também passou pela Rádio Gazeta e concedeu entrevista
ao programa Tá Na Hora,
apresentado por Neise
Cordeiro. Ele falou sobre
política, religião e um
pouco sobre sua carreira de cantor evangélico e
palestrante. Para assistir
a entrevista acesse GazetaNews.com/vídeos

Cecília Weissberg com Alceu.
Nayane Menezes

Neise Cordeiro entrevistando Magno Malta.
Nathalia Shumacher

“O que é que a
Bahia tem”

A

Regina Ahmed, Leandro Aragonez (Secretaria de Turismo da Bahia), Pamela
Cordova (Copa Airlines), Benedito Braga (Subsecretário de Turismo da Bahia) e
Rodrigo Fonseca (Cônsul adjunto)

Secretaria de turismo da Bahia promoveu, no dia 25 de julho, um evento especial para
promoção do turismo baiano, nos
Estados Unidos, no The Gabriel Miami, Curio Collection by Hilton.
Durante o café da manhã “bem
típico” foram apresentados os principais destinos a serem visitados e
as tendências, também teve esclarecimentos sobre isenção de vistos e
conexões aéreas. A festa foi encerrada com sorteios que agitou os convidados. E a sortuda, que faturou uma
viagem com tudo pago pela Copa
Airlines, foi a fotógrafa do Gazeta,
Nathalia Shumacher.

Cravo & Canela.

Cravo & Canela abriu o show de Alceu

O

grupo de forró Cravo & Canela, abriu o show de Alceu Valença,
no dia 28, e fez o público esquentar as canelas com os grandes
sucessos do forró.
E para quem curte um forrozinho pé de serra, fique ligado na agenda do grupo que também se apresenta no The Locale, em Boca Raton,
dia 8 de agosto à partir das 9pm.
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Fotos: Nathalia Shumacher

Sandra e Richard.

Larissa e Gabi (Cravo e Canela).

Alceu Valença.

Frederica, Juliano e Armando.

Alceu Valença em Miami

D

epois de 20 anos, o cantor Alceu
Valença retorna à Florida com um
show eletrizante. No dia 28, ele animou o público no Fillmore, em Miami Beach, e seguiu em turnê para Orlando, no dia
31. O Grupo local Cravo & Canela abriu o
show e agitou os fãs de Alceu com os grandes sucessos do forró . A Turnê USA 2019
atraiu milhares de pessoas por onde passou
e emocionou os brasileiros.
Fotos: Nathalia Shumacher.

Taciana, Gustavo, Andrea e Marina.

Turma animada prestigiando o show.

Madu Avila, Andreza Soares e Luisa Acosta.

Andreia, Adriana. Cecília e Moisés

Tauana e Keila.

Cintia, Giovana e Kenia

DJ Flexinha

Jessy, Letícia e Vivian.

Bruna e Gabriela.

Tiaguinho, Deyr e Johnny.

Baile da Ousadia

Trilogia veio para ficar

E

A

o Baile mais badalado de Boca aconteceu na sexta-feira, 26, no The Locale,
em Boca Raton.
O cantor Deyr Donatti e Dj Flexinha
animaram a festa com o melhor do sertanejo e do funk.
Fotos: Nathalia Shumacher.

Luana, Gleice, João e Lya.

Georgia e Douglas.

Andressa, Adriana, Andressa, Soraia.

Daiane e Nathalia.

noite “Trilogia”, composta por 3 cantores com gêneros musicais diferentes, foi a sensação no The Locale no
sábado, 27. Acompanhados de uma super
banda, Deyr Donatti (sertanejo), Johnny
(rock/pop) e Tiaguinho (samba) animaram a
festa cantando os sucessos que embalam as
baladas brasileiras. Confira os destaques e
aguardem a Trilogia de Agosto.
Promoção RÁDIO GAZETA NEWS.
Fotos: Nathalia Shumacher.

Sabrina e Robert.

Herta, Denise e Brenda.
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