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Casa Branca analisa acesso de crianças
indocumentadas à escola pública
N
egar a admissão a um aluno durante a matrícula inicial ou em qualquer outro momento com base no ‘status’ de indocumentado
é proibido por lei nos Estados Unidos. Mas, vez
ou outra, as autoridades pensam em reformular

a atual legislação - o que ocasionaria mudanças
significativas na política imigratória e na vida de
milhares de pessoas que vivem aqui ilegalmente
e dependem do sistema público de ensino para os
filhos.
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A
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Dia Mundial presta tributo a mulheres que
trabalham com ajuda humanitária no mundo

A

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.

atuação das trabalhadoras humanitárias
faz uma enorme diferença para as vidas de milhões de mulheres, homens e
crianças em necessidade urgente”. Essas foram as palavras do chefe da ONU em sua
mensagem para o Dia Mundial Humanitário, na segunda-feira (19).
Marcando o décimo aniversário do dia oficial, a ONU

cluindo o brasileiro Sergio
Vieira de Mello, o então principal representante das Nações Unidas no Iraque.
O foco deste ano lembra
os esforços de mulheres trabalhadoras humanitárias em
todo o mundo que se juntam
às pessoas necessitadas e são
frequentemente as primeiras
a responder e a última a sair.
“Desde o apoio a civis
em crise até o enfrentamento de surtos de doenças, as trabalhadoras
A campanha conta as
humanitárias estão
histórias de 24 mulheres
na linha de frente”,
durante 24 horas, com
afirmou o secretárioo objetivo de mostrar a
-geral da ONU, Antóvariedade e diversidade na nio Guterres.
Essas heroínas
ação humanitária.
não reconhecidas há
que trabalham em
está homenageando a contri- suas próprias comunidades
buição de dezenas de milha- em alguns dos lugares mais
res de trabalhadoras humani- difíceis — atuando com feritárias que fornecem suporte dos de guerra no Afeganispara salvar vidas de pessoas tão, até com o combate à
vulneráveis em meio a crises insegurança alimentar no
em alguns dos lugares mais Sahel e com aqueles que perderam suas casas e meios de
perigosos do mundo.
O dia é lembrado todos subsistência na África Cenos anos em 19 de agosto de tral, no Sul do Sudão, na Sí2003, quando a sede da ONU ria e no Iêmen.
“Sua presença torna as
em Bagdá foi alvo de um ataque com caminhão-bomba operações de ajuda mais efique matou 22 pessoas, in- cazes, aumentando seu al-

cance”, disse o chefe da ONU.
“Também melhora a resposta humanitária à violência de
gênero, que aumenta durante emergências”.
Em todo o mundo, 250
mil trabalhadores humanitários são mulheres — um número que representa mais de
40% da força de trabalho humanitária. Mas o trabalho de
ajuda está se tornando cada
vez mais perigoso.
Desde agosto de 2003,
mais de 4.500 agentes humanitários de todos os gêneros foram mortos, feridos,
detidos, agredidos ou sequestrados ao realizar seu trabalho. Trata-se de uma média
de cinco ataques por semana.
Além disso, as trabalhadoras humanitárias estão
particularmente em alto risco de roubo, agressão sexual
e outras violências. A ONU
enfatiza que, de acordo com
o direito internacional, todos
os trabalhadores humanitários devem ser protegidos.
“Os líderes mundiais e
todas as partes em conflito
devem garantir que os humanitários sejam protegidos
contra riscos, conforme exigido pela lei internacional”,
afirmou Guterres.

E ainda assim, graves violações das leis humanitárias
internacionais e dos direitos
humanos continuam em todo o mundo, que “devem ser
investigadas e processadas”
sempre, acrescentou ele.
Como parte das comemorações deste ano, a ONU
e seus parceiros estão lançando a campanha global
#WomenHumanitarians para prestar tributo especial e
aumentar o apoio ao trabalho que as mulheres realizam para salvar vidas e aliviar o sofrimento humano.
A campanha conta as
histórias de 24 mulheres durante 24 horas, com o objetivo de mostrar a variedade
e diversidade de seus papéis
na ação humanitária. Elas
incluem uma motorista na
República Centro-Africana
que leva comida para pessoas necessitadas; uma mulher que presta assessoria
jurídica a mulheres e crianças refugiadas da Somália;
e uma parteira na Libéria
que cuida de mães e bebês
há três décadas e que já pariu 800 bebês que receberam seu nome como forma
de homenagem.
*Fonte: ONU
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Mãe deixa filha
dentro do carro
e vai às compras
em Broward
Uma mulher de Lauderhill
foi presa por deixar sua filha
de 21 meses dentro do carro
sob forte calor durante horas
enquanto ela fazia compras
no BJ’s, em Fort Lauderdale.
O incidente aconteceu na terça-feira, 13. Shantrell Mitchell,
32, disse à polícia que esqueceu a filha no banco de trás do
carro, mas imagens das câmeras de vigilância locais mostraram outras evidências. O vídeo
divulgado pela polícia de Fort
Lauderdale mostra a mulher
estacionando em frente à loja e travando manualmente
cada porta.
A mulher ficou por três
horas dentro da loja. Assim
que saiu e foi guardar as compras no carro, percebeu que a
criança estava desmaiada e fez
sinal para um funcionário da
loja ligar para o 911.
Os paramédicos chegaram
e encontraram a criança com
temperatura de 105°F e convulsões. A menina foi hospitalizada e passa bem.
Mitchell foi acusada de
abuso infantil agravado e está
sendo mantida presa sob fiança de US $ 10.000.
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Na lista da Interpol, brasileiro
mantém vida de luxo em Miami
Investigado pela Operação Lava Jato, ele é acusado de envolvimento na
compra de votos para a eleição do Rio como sede das Olimpíadas de 2016

Jacaré é flagrado
escalando cerca
de arame em
base naval da FL
Christina Stewart/Arquivo Pessoal

Rede Globo/Fantástico

C

om ordem de prisão no
Brasil desde 2017 e na
lista de procurados da
Interpol, o empresário brasileiro Arthur Cesar de Menezes Soares Filho, conhecido
como “Rei Arthur”, é considerado investidor de elite em
Miami, onde vive vida de luxo com dinheiro dos cofres
públicos do Rio de Janeiro,
segundo o Ministério Público Federal.
Investigado pela Operação Lava Jato, acusado de envolvimento na compra de votos para a eleição do Rio de
Janeiro como sede das Olimpíadas de 2016, Soares é con-

Arthur Soares mora em Key Biscayne, sul da Flórida.

siderado foragido, mas mora
em Key Biscayne e segue comandando suas empresas em
Miami, segundo reportagem
do Fantástico, exibida no do-

mingo, 18.
Em Miami, para driblar
as suspeitas da justiça, ele
passou empresas para o nome dos filhos. Mas continua

“na ativa” todos os dias em
um prédio onde funcionam
cinco dessas empresas, revelou o programa.
Desde 2017, quando veio
morar definitivo na Flórida,
existe uma ordem de prisão
contra Arthur. As autoridades estimam que as empresas
de Arthur Soares faturaram
pelo menos R$ 3 bilhões nos
governos de Sérgio Cabral e
Luiz Fernando Pezão.
No Brasil, o empresário
chegou a ter 38 empresas. Há
dois anos e meio veio morar
em um condomínio de luxo
em Key Biscayne, numa casa
de luxo de US $ 5,3 milhões.

Broward County se concentra na segurança escolar
Mais de 270.000 estudantes e 33.000 funcionários do
Broward School District que
voltaram para uma das 330
escolas do condado na última
quarta-feira, 14, estão agora
sob um reforço extra de segurança - o Real Time Crime

Center (RTCC), um centro de
monitoramento 24h por 10
mil câmeras na sede da BSO.
O Broward Sheriff’s Office anunciou a instalação de
10 mil câmeras de vigilância nas escolas públicas do
condado.

As câmeras vão monitorar em tempo real mais de
260 escolas.
Em teste desde janeiro,
o RTCC realizou 140 exercícios nas Escolas Públicas de
Broward. Nesse período, foi
dada orientação tática aos

policiais escolares em 142 incidentes dentro das escolas,
incluindo bloqueios para crimes ocorridos dentro e fora
da propriedade escolar que
resultaram na prisão de 41
pessoas, entre elas, 29 adultos e 12 adolescentes.

O flagrante em vídeo viralizou.

Um jacaré foi filmado
escalando uma cerca de
arame na Estação Aérea
Naval em Jacksonville, Flórida, no fim de semana. O
vídeo foi postado na internet pela moradora Christina Stewart e viralizou.
Christina Stewart estava dirigindo no sábado, 17, quando ela viu o
jacaré atravessando a estrada e resolveu filmar.
Para surpresa dela, o animal continuou em ação
ao se deparar com a cerca
e tranquilamente subiu e
atravessou para o outro lado. Em seguida, ele continuou o seu caminho tranquilamente.
Veja no vídeo no site
gazetanews.com.
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Menino é mordido por
tubarão em Fort Lauderdale
CBS Miami.

Entregador espanca e
queima idosa de 75 anos
em Boca Raton
Polícia de Boca Raton.

Homem
entregava
compras da Best
Buy no momento
do ataque
O menino sofreu ferimentos leves e foi para um hospital local.

Um menino de 12 anos
foi mordido por um tubarão
na manhã de quarta-feira, 21,
na praia de Fort Lauderdale.
De acordo com os oficiais
do Corpo de Bombeiros de
Fort Lauderdale, o garoto sofreu uma lesão no pé enquanto estava na água na altura
do Ritz Carlton Hotel.
O menino sofreu um pequeno corte e foi levado para o Broward Medical Center.
Ataques na Flórida
Ataques de tubarão têm
sido frequentes em praias da
Flórida. Muitos casos acontecem em New Smyrna Beach,
no condado de Volusia, co-

nhecida como a capital dos
ataques.
Especialistas dizem a frequência dos ataques se deve porque as férias de verão
coincidem com a migração
de certos tubarões, aumentando a possibilidade de mais
ataques nas águas da Flórida. Desde o começo de 2019,
houve 18 ataques de tubarão, metade dos quais aconteceram entre junho e julho,
de acordo com arquivo internacional de ataques de tubarão da Universidade da Flórida. Com informações do
Local 10, CBS Miami e Orlando Sentinel.

U

m homem de Hialeah
espancou severamente uma mulher de Boca Raton e a queimou com
acetona depois de entregar
uma lavadora e secadora em
sua casa. Os eletrodomésticos tinham sido comprados
na Best Buy, disse a polícia.
O porta-voz da polícia de
Boca Raton, Mark Economu,
disse na terça-feira (21) que
a mulher, identificada como
Evelyn Smith Udell, de 75
anos, morreu devido aos ferimentos.
Jorge Lachazo, de 21
anos, foi preso segunda-feira
(19). Ele agora enfrenta acusações de homicídio em primeiro grau, incêndio em primeiro grau e roubo armado.
De acordo com a polí-

Jorge Lachazo, de 21 anos, foi preso.

cia, Lachazo e o colega David
Gonzalez entregaram uma
máquina de lavar e secar na
casa da mulher no Colonnade Glen Oaks.
Enquanto instalavam os
aparelhos, Gonzalez saiu para usar o telefone e Lachazo
ficou sozinho com a mulher.
Após ouvir gritos vindo
da casa, Gonzalez entrou na

casa novamente e notou sangue no chão da lavanderia e
a idosa no chão.
Enquanto González ligava para o 911, Lachazo entrou no caminhão de entrega e foi embora, de acordo
com a polícia.
Um policial próximo em
patrulha na área parou o caminhão e notou que os pe-

7

los nas pernas de Lachazo
estavam queimados, disse a
polícia.
Durante uma busca na
casa, detetives encontraram
marcas de queimaduras na
máquina de lavar e no batente da porta que levava à
lavanderia.
O detetive Scott Hanley
escreveu que o local tinha
sangue, um martelo e uma
lata de acetona aberta.
Preso, Lachazo admitiu
aos detetives que usou um
martelo para acertar Smith
Udell em sua cabeça e, em seguida, entrou na garagem para obter uma substância química que ele derramou sobre
ela, de acordo com o relatório. Lachazo admitiu ter usado cocaína e maconha no início do dia.
Smith Udell foi levado
para o Delray Medical Center, onde mais tarde morreu.
A CEO da Best Buy, Corie
Barry, divulgou um comunicado na terça-feira (20), dizendo que a empresa fechou
sua loja de Boca Raton naquele dia por respeito à vítima e sua família. Barry disse
ainda que a Best Buy suspendeu sua relação com a empresa local de entrega e que está
revendo as normas de segurança exigidas das empresas
de enrega. Com informações
de Local 10.

8

FLÓRIDA

Gazeta Brazilian News · Semana de 22 a 28 de Agosto de 2019

Waymo inicia testes com
carros autônomos na Flórida
A Waymo está levando
alguns de seus veículos autônomos para a Flórida bem
a tempo da temporada de furacões para começar a testar
com chuva forte.
A mudança para a Flórida
se concentrará em testar como seus sensores aguentam
durante a estação chuvosa
da região, bem como para
coletar dados. Todos os veículos serão conduzidos manualmente por motoristas
treinados.
O Waymo trará seus dois
veículos autônomos, o Chrysler Pacificas e o Jaguar I-Pace,
para Naples e Miami, na Fló-

rida, para testes, de acordo
com um comunicado da empresa na terça-feira (19).
A empresa de automóveis autônomos começou a
testar seus veículos na Califórnia, antes de se ramificarem para outras cidades e
climas, incluindo Novi, Michigan, Kirkland, Washington e São Francisco.
A empresa vai passar as
próximas semanas dirigindo
em um circuito fechado em
Naples para testes. No final
do mês, a Waymo planeja levar seus veículos para estradas públicas em Miami. Com
informações de Techcrunch.
Waymo

Os testes serão iniciados em Naples e em Miami.

Para onde americanos estão
escolhendo se mudar na Flórida?
Os condados mais escolhidos por novos residentes fugindo de altos impostos
em seus estados de origem são Hillsborough, Palm Beach e Orange
Mathew Paulson/Flickr

M

udanças no código
tributário dos EUA especificamente um
limite de US$ 10 mil em deduções fiscais estaduais e locais - fizeram com que residentes de estados com altos
impostos, como Nova York
e Connecticut, saíssem em
busca de ajuda em outros
estados.
A Flórida é um dos destinos mais populares e está
recebendo uma nova leva de
residentes de outros estados
devido ao Tax Cuts and Jobs
Act, sancionado em 2017.
Dados do US Census Bureau mostraram que, enquanto a Flórida recebeu
mais mudanças do que qualquer outro estado no ano passado (migração interna líquida de 132.602), as saídas de
Nova York para o Sunshine
State foram as mais altas 63.772 pessoas. Nova York teve a terceira maior saída de
todos os estados, totalizando
452.580 no ano passado.
Embora o ano passado

tenha sido o primeiro sob a
nova lei, contribuintes proativos já começaram antes a
traçar planos para melhorar suas perspectivas financeiras, de acordo com especialistas.
Veja os condados mais
populares da Flórida escolhidos entre esses novos residentes a partir de 2017, de
acordo com dados do Census Bureau:
Condado de Hillsborough
Hillsborough é um dos
condados mais populosos da
Flórida, com cerca de 1,33
milhão de habitantes. Em
2017, o condado recebeu
38.359 pessoas que chegaram de outros estados.
Os movimentos ao longo
de 2012 até 2016 vieram de
uma série de estados com altos impostos, incluindo Califórnia, Illinois, Nova Jersey e
Nova York.
Condado de Palm Beach
O condado de Palm Beach teve o segundo maior número de migrantes de fora do

O condado de Hillsborough, que abriga Tampa, é o mais popular entre

estado em 2017, com 37.154.
O condado tem uma alta concentração de riqueza
- há 40 famílias bilionárias e
71 mil milionárias.
Condado de Orange
O condado da Flórida,
que teve o terceiro maior
número de pessoas se mudando de um estado diferente, era o Condado de Orange,
que abriga Orlando. A população é de cerca de 1,27 milhões de pessoas.
Condado de Pinellas
Mais de 30 mil pessoas se

mudaram para o condado de
Pinellas desde 2017.
Pessoas tendem a vir de
todo o país, com muitas da
Califórnia, Geórgia, Illinois,
Indiana, Michigan, Nova
York e Ohio.
Condado de Lee
O Condado de Lee, no
sudoeste da Flórida, é outro
destino extremamente popular para novos residentes vindo de fora do estado. Entre as
suas cidades mais conhecidas
são Ft. Myers e Cape Coral.
Fox Business.
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Florida Department of Education

Arlaine Castro

N

egar a admissão a um
aluno durante a matrícula inicial ou em
qualquer outro momento
com base no status de indocumentado é proibido por lei
nos Estados Unidos. Mas, vez
ou outra, as autoridades pensam em reformular a atual
legislação - o que ocasionaria mudanças significativas
na política imigratória e na
vida de milhares de pessoas
que vivem aqui ilegalmente
e dependem do sistema público de ensino para os filhos.
Dentre as tentativas mais
recentes de conter a imigração ilegal para os EUA, o consultor sênior da Casa Branca,
Stephen Miller, junto com
outros funcionários, procuraram por meses uma forma
de dar aos estados o poder
de impedir que crianças imigrantes indocumentadas se
matriculem em escolas pú-

“Estamos usando
fundos que deveriam
ser direcionados para
cidadãos americanos”.
Donald Trump

blicas, noticiou nesta semana
o Bloomberg News. No entanto, desde o caso Plyler vs.
Doe, no Texas, que foi decidido pela Suprema Corte em
1982*, o acesso a escolas públicas por crianças, mesmo
indocumentadas, é garantido por lei.
No ano passado, um memorando seria emitido pelo Departamento de Educação informando aos estados
que eles tinham a opção de
recusar os estudantes com
status de indocumentado de
frequentarem escolas públicas do jardim da infância
até o ensino médio. O documento, porém, nunca foi enviado. Membros da administração determinaram que o
plano poderia violar a decisão da Suprema Corte (Plyler
v. Doe) e desistiram da ideia,
confirmou uma funcionária

Sob a 14th Emenda da Constituição e a Florida Educational Equity Act, o acesso à escola é garantido para qualquer criança, independente do status imigratório.

Casa Branca analisa
acesso de crianças
indocumentadas à escola
Sob a 14th Emenda da Constituição e a Florida
Educational Equity Act, o acesso à escola é garantido
para qualquer criança nos EUA
Pixabay

Menores indocumentados nos EUA giram em torno de 1,1 milhão.

ao Bloomberg News.
A recente medida chegou
a ser analisada junto com a
nova regra anunciada na semana passada pelo Department of Homeland Security
(DHS), prevista para entrar
em vigor em outubro deste
ano, e que amplia a possibilidade de negar a residência
permanente (green card) a
imigrantes que usaram alguns benefícios do governo,
como o Medicaid, auxílio à
moradia ou vale-refeição por
mais de 12 meses em um período de 36 meses.
Em 2014 (último ano com
dados divulgados), cerca de
3,9 milhões de alunos do jardim de infância até a 12ª série nas escolas públicas e pri-

1,3%

do total de matrículas
escolares em 2014 eram
de indocumentados, diz
o Pew Research Center

vadas dos EUA eram filhos de
imigrantes não autorizados.
Desses, cerca de 725.000 alunos do jardim de infância até
a 12ª série nas escolas públicas e privadas dos EUA não
estavam autorizados a viver
no país, de acordo com um
estudo do Pew Research Center. Isso equivale a cerca de
1,3% do total de matrículas
escolares.
Desde 2010, a população estimada de menores indocumentados que residem
nos EUA gira em torno de
1,1 milhão. Assim como outras crianças, esses menores
são obrigados, de acordo com
leis estaduais e federal, a frequentarem a escola.
Peso no orçamento
Mas, assim como já aconteceu em governos anteriores, dentro da reforma imigratória, os legisladores

Caso ‘Plyler vs. Doe’ - a Suprema Corte contra o Texas
Amora Correa

Em 1982, a Suprema Corte julgou um caso contra o Estado do Texas, (Plyler vs. Doe
-457 U.S. 202), que queria retirar fundos de escolas que
matriculassem crianças indocumentadas. O Supremo decidiu em favor dos imigrantes e
desde então ficou estabelecido que nenhuma escola dos
Estados Unidos pode negar ou
dificultar a matrícula de uma

criança devido a sua condição
migratória; também não pode
questionar a situação imigratória dos pais.
Em uma decisão de 5 votos a 4, o tribunal disse que
negar às crianças migrantes
uma educação “impediria
qualquer possibilidade realista de que elas contribuiriam até mesmo no menor
caminho para o progresso da

nação” e que “puni-las pelas
ações de seus pais não bate
com concepções fundamentais de justiça”.
A brasileira Amora Correa enviou ao Gazeta News
uma carta da escola pública
onde as filhas de 10 e 4 anos
estudam, em Nova York,
orientando sobre a questão
(veja matéria completa no
site gazetanews.com).

Escola de Nova York orienta sobre matrícula de indocumentados.

tentam mudar o atual quadro. Um dos motivos apontados é a pressão que os imigrantes indocumentados
colocam sobre o orçamento
dos serviços sociais, incluindo os distritos escolares, conforme citou um funcionário
do governo a repórteres do
Bloomberg News nesta semana.
De acordo com o Departamento do Censo dos EUA,
em pesquisa do início deste
ano, o custo gasto por aluno
com o ensino fundamental
e médio era de US $ 12.201
por ano, o que significa que
os gastos com estudantes migrantes não-documentados
poderiam exceder US $ 8 bilhões anualmente.
Em maio, o presidente
Donald Trump disse estar
preocupado com o fato de
que o “abuso do sistema de
asilo forçou os sistemas de
escolas públicas” e usou fundos que deveriam ser destinados a cidadãos americanos.
“Estamos usando os fundos
que deveriam ser direcionados para eles (cidadãos americanos)”, disse Trump. “E
isso não deveria acontecer.
E isso não vai acontecer em
um período muito curto de
tempo”, informou o Bloomberg News.
O que diz a lei
Sob a 14th Emenda da
Constituição e a Florida Educational Equity Act, o acesso à escola é garantido para qualquer
criança, independente do status imigratório. O Departamento de Educação dos EUA, por
meio do Departamento de Direitos Civis, emite orientações
para os distritos escolares em
todo o país, lembrando-lhes a
obrigação de proporcionar acesso igual para todas as crianças.
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Pais tentam retirar
brasileira de abrigo para
imigrantes em Chicago
CBP

Como turista
nos EUA, Natália
Neto, 17 anos, foi
detida ao retornar
do México.

A

adolescente brasileira
Natália Koenig Neto,
de 17 anos, foi levada para um abrigo de imigrantes indocumentados em
Chicago e seus pais tentam,
do Brasil, levá-la de volta para casa.
Segundo a família, Natália estava desde fevereiro no
Texas na casa de um tio. De
acordo com seu pai, Marcelo
Neto, ela e o tio foram passar o dia no México. Quando
voltaram, a adolescente foi
retida na fronteira. “Nunca
mais dormimos na nossa vida”, disse o Marcelo, que é de
Cachoeira do Sul (RS), ao G1.
“Eu nem sabia que eles
iam para o México. Naquele
dia a gente não conversou.
Só foi aquela surpresa quan-

Centro de processamento do CBP no TX.

do tocou o WhatsApp”, relatou Marcelo. “Estava meu irmão, minha filha e a minha
cunhada lá, numa situação
quase se despedindo. Eu vi a
minha filha chorando.”
Marcelo ainda disse que
a filha passava férias e que,
quando deu entrada no país,
recebeu a permanência como turista com validade de

seis meses.
A família, que acompanhou tudo no Brasil por meio
de uma chamada de vídeo,
afirmou que não recebeu nenhum documento do governo americano que explique
a retenção.
“Não tinha nenhum documento, nenhuma razão
nem nada. Ela não podia che-

gar perto do aparelho [celular]. Meu irmão não podia mais chegar perto dela.
Levaram ela para uma sala,
colocaram ela para preencher alguns formulários, sem
acompanhamento de um
adulto, sem nada. O adulto que tinha ali era o agente. Isso foi tudo contado pelo meu irmão. Não tem nada
oficial do governo norte-americano”.
De acordo com o pai, no primeiro mês nos Estados Unidos,
a jovem chegou a estudar numa escola por quatro semanas.
“Fala-se que ela estudou
com visto de turista. Só que
eles nem sabiam se ela estudou ou não. Só se apertaram a menina lá dentro e
ela botou que era estudante.
E pronto, ‘foi esse o motivo
de você estar aqui’, mas pode
ser qualquer motivo”.
Marcelo diz que não recebeu nenhum documento explicando o por quê da prisão.
Quase 48 horas depois de ter
impedida de cruzar a fronteira, Natália pôde fazer contato com os pais no Rio Grande
do Sul. No telefonema, eles
descobriram que ela havia
sido levada para o centro de
imigrantes em Chicago.
O Gazeta tentou contato
com a família, mas até a publicação, não houve resposta. Com informações do G1.
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PERGUNTAS DE IMIGRAÇÃO
DRA. INGRID DOMINGUES-MCCONVILLE
Carioca, é advogada formada nos EUA. Atua na
área de imigração há mais de 20 anos. Tel: (954)
489-0009 Fax: (954)489-0090 - www.dmlawfl.com

GREEN CARD
Aline Natalino - Boa noite! Sou filha de cidadãos americanos. Aplicamos para o Green Card
em 2012, e estamos a um dia do meu priority
date. Quando aplicamos, não sabíamos onde eu
estaria e o meu caso acabou indo para o NVC
(National Visa Center) do Rio de Janeiro. Eu
estou nos Estados Unidos fazendo meu mestrado, e meu visto é de estudante F-1. Não quero
deixar a faculdade, porém não sei se devo fazer
o ‘adjustment of status’ ou tirar uma semana de
“férias” na faculdade e fazer meu processo no
Rio de Janeiro, assim que me chamarem para
entrevista. Qual processo seria o mais rápido?
Eu moro nos Estados Unidos desde 2002 (vistos
L2 e F1) e nunca fiquei ilegal ou tive problema
com polícia ou ICE.
Advogada Ingrid Domingues: Se você está nos EUA, em princípio você poderia fazer seu ajuste de status aqui. Se você optar
por continuar a fazer pelo consulado, você não irá conseguir
fazer o processo em uma semana. Lhe aconselho a procurar um
advogado imediatamente para não atrasar suas datas e afetar
seu visto de estudante. Se quiser mais informações, nosso escritório está ao seu dispor. É só nos enviar um e-mail: ingrid@
dmlawfl.com.

Quer enviar sua pergunta sobre imigração? Acesse o nosso site
www.GazetaNews.com e procure pela seção Pergunte ao Advogado.
A contratação de um advogado é uma decisão importante que não deve
ser tomada baseada apenas em publicidade. Antes de decidir, solicite-nos
informações escritas sobre nossa experiência e qualificação.
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Polícia Federal realiza operação de
combate à imigração ilegal para os EUA

ICE e Grupo Geo
são acusados
de maltratar
imigrantes

A investigação sobre o esquema teve início em julho de 2018

A

Polícia Federal deflagrou na terça-feira,
20, em São Paulo a
operação Big Five, para desarticular esquema de exploração e envio de imigrantes
ilegalmente para os Estados
Unidos.
Segundo o boletim divulgado pela PF, foram cumpridos três mandados de prisão
temporária e seis mandados
de busca e apreensão no estado de São Paulo. Estrangeiros domiciliados em São
Paulo estariam liderando organização criminosa voltada

Arquivo

à prática de migração ilegal
para os EUA.
A investigação teve início em julho de 2018, após
cooperação policial entre autoridades brasileiras e o U.S
Immigration and Customs
Enforcement (ICE).
“Por meio de cooperação jurídica internacional e
interceptação telefônica e
de e-mails, apurou-se que o
grupo providenciava passaportes e/ou vistos brasileiros falsos em países da África Oriental, de onde partiam
os migrantes ilegais com des-

Dentre os migrantes enviados ilegalmente aos EUA, estão dois somalis

tino a São Paulo/SP. Em SP
eles eram recebidos pela organização criminosa, permaneciam hospedados em hotel
na região central. Depois, seguiam para Rio Branco/AC,
de onde atravessavam a fronteira com o Peru e prosseguiam por via terrestre (ônibus, barco, carona e a pé) até
a fronteira do México com os
EUA”, explica a nota.
Dentre os migrantes trazidos ilegalmente aos EUA,
estão dois somalis suspeitos
de terrorismo e que já estão
detidos no país.

“Batidas” do ICE em ônibus da Greyhound continuam

N

as últimas semanas,
funcionários da U.S.
Customs and Border
Patrol (Alfândega e Patrulha de Fronteira) foram vistos por passageiros nas estações de ônibus da Greyhound
nos condados de Miami-Dade e Broward, questionando
os que estavam a bordo ou
aguardando para embarcar,
por documentos que com-

provem a situação imigratória legal nos Estados Unidos.
Tal ação não é nova e
já foi relatada anteriormente por passageiros, inclusive brasileiros. Ela faz parte
dos esforços do governo para prender imigrantes indocumentados que sejam considerados criminosos.
A CBP confirmou as checagens.

Segundo o Miami Herald,
uma filipina foi presa há três
semanas em um ponto de
ônibus da Greyhound e levada para o Broward Transitional Center.
Necessário andar
com documento
Como orientação e, seguindo o que diz a Lei de
Imigração e Nacionalida-

de, todos os “estrangeiros”
com 18 anos ou mais “devem carregar e ter em sua
posse pessoal” um “comprovante de documento de registro” (como o Formulário I-94
ou green card) “em todos os
momentos”, inclusive quando viaja internamente ou vai
à praia.
Veja matéria completa
no portal gazetanews.com.

Arquivo

Ação não é novidade.

U

m processo aberto na
segunda-feira (19) alega que autoridades de
detenção de imigração não
conseguiram garantir que dezenas de milhares de imigrantes sejam mantidos em
condições seguras e humanas, conforme exigido pela
lei federal e pela Constituição dos EUA.
A ação, na Califórnia, culpa o Immigration and Customs Enforcement (ICE) por
não fornecer os cuidados médicos necessários, atender às
necessidades dos deficientes
e segregar detentos em risco
de suicídio.
O processo foi aberto no
Tribunal Distrital dos EUA,
em Los Angeles, em nome de
55 mil detidos e futuros detidos em 160 centros de detenção do ICE em todo o país.
A maioria está sob contrato
com o Geo Group, com sede
em Boca Raton, ou CoreCivic,
com sede em Nashville.
“Os imigrantes estão sujeitos a condições de confinamento horríveis, desumanas,
punitivas e ilegais”, de acordo com o documento.
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Donald Trump volta atrás em decisão de
endurecer controle de armas

Déficit
orçamentário
pode chegar a
US$ 1 trilhão

“Temos verificações de antecedentes, mas há falhas”, argumentou Trump.

O

presidente Donald
Trump anunciou na
quarta-feira, 21, que
as intenções de endurecer o
controle de antecedentes para a compra de armas de fogo é muito mais complicada
do que se imagina.
“Temos verificações de antecedentes, mas há falhas. Foi
sobre isso que falei com a ANR
ontem “, argumentou ele. “Eles
querem se livrar dessas falhas
tão bem quanto eu. Ao mesmo
tempo, eu não quero tirar os direitos da Segunda Emenda das
pessoas’, ressaltou.

Leah Millis Reuters

Depois de ataques a tiros
em massa neste ano, Trump
chegou a apoiar, provisoriamente, um endurecimento
do controle de venda para potenciais compradores. A medida serviria para superar as
brechas que não permitem
registrar muitas das vendas
de armamento.
Na terça-feira, 20, Trump
havia garantido a Wayne LaPierre, diretor executivo da
National Rifle Association,
que ele não está mais considerando a verificação de antecedentes universais.

Trump chegou a apoiar maior rigor para venda de armas

No início deste mês,
Trump pediu para que os
parlamentares aprovem leis
que exijam uma checagem
de antecedentes para a compra de armas e disse que os
EUA precisam derrotar o supremacismo branco.
Também pediu ao Congresso a aprovação de leis
de “bandeira vermelha”- que
permitiriam a proibição temporária da venda de armas
para pessoas consideradas
como um risco para elas mesmas ou para outros. Com informações da AFP.

Trump busca maior prazo para detenção de famílias imigrantes na fronteira
O governo federal anunciou que vai apresentar na
sexta-feira, 23, uma nova regra para alterar os prazos
de detenção de imigrantes
que atravessaram a fronteira do país de maneira ilegal.
A ideia é “não estabelecer
um prazo”, segundo o The
Washington Post.
Até então, o padrão estabelecido pela Justiça deter-

mina que crianças imigrantes pode ficar detidas por, no
máximo, 20 dias.
A regra, revelada pelo secretário interino de Segurança Interna, Kevin McAleenan,
faz parte do esforço agressivo
do governo para reformar as
leis de imigração, conforme
aumenta o número de famílias e menores desacompanhados que cruzam a fron-

teira EUA-México.
Pela regra atual, o teto
de 20 dias é conhecida como decisão Flores. A gestão
Trump afirma que é preciso alterá-la para diminuir o
fluxo pela fronteira sudoeste do país. “A decisão de Flores, que tem décadas, está defasada e não leva em conta a
mudança da imigração de famílias com menores da Amé-

rica Central”, afirmou a Casa
Branca, em um comunicado.
Muito provavelmente, a
nova regulamentação será
objeto de disputa na Justiça
Federal e precisará ser aprovada por um juiz federal.
Trump disse na quarta-feira que está preocupado com o
número de crianças sem documentos que tentam entrar nos
Estados Unidos.
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ACLU

Crianças imigrantes na fronteira.

O déficit orçamentário
dos Estados Unidos está crescendo mais rápido do que se
esperava e deve atingir US$
960 bilhões no ano fiscal de
2019, que termina no dia
30 de setembro, chegando a
US$ 1 trilhão no ano fiscal de
2020, segundo projeções divulgadas na quarta-feira, 21.
Na projeção anterior, os déficits para os anos de 2019 e
2020, respectivamente, eram
de US$ 896 bilhões e US$ 892
bilhões.
Os números do rombo podem ser ainda maiores, a não
ser que as taxas de juros sejam reduzidas mais do que o
esperado.
A alta nas projeções do
déficit americano resulta de
um crescimento lento nas receitas do governo após o corte de taxas de Trump entrar
em vigor em 2017, e depois
que acordos no Congresso
aumentaram gastos militares e despesas domésticas, e
se tornaram leis sancionadas
pelo presidente.
É esperado um crescimento de 2,6% este ano e de
2,1% em 2020.
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POR CLAUDIA FEHRIBACH

Por que ninguém nunca ganha o carro de sorteio no Mall?
Pixabay

Carioca,
formada em
Artes pela
Universidade do Rio
de Janeiro.
Conselheira
financeira
especialista
em orçamento, aconselhamento de
crédito pessoal e hipotecas reversas.
Atualmente é
National Vice
President da
Five Rings
Financial.
Envie sua dúvida por email
para claudia@
fiveringsfinancial.com
ou ligue (561)
472-8013.

E

u sempre tive um pressentimento de que ninguém
nunca ganha aqueles sorteios de carro em malls. Mas eu
não tinha ideia de como o negócio é obscuro.
No meio de um mall de médio porte, em Palm Beach, tinha um Acura TLX azul brilhante e novinho em folha de 2019
(MSRP $ 38K) prontinho para ser
levado para casa.
Ao redor do veículo havia 10
telas onde os frequentadores do
shopping podem inserir seus dados pessoais - nome completo,
número de telefone, renda, tipo
de cartão de crédito - para ter a
chance de ganhar o “grande prêmio”. Em meia horinha que observei enquanto tomava um café, 22 candidatos preencheram
o formulário digital.
Dentro de algumas semanas,
todos serão bombardeados com
a mesma chamada escamosa:
“Parabéns! Seu nome foi recentemente sorteado! Tudo o que
você precisa fazer é assistir a
uma apresentação para receber
seu prêmio”.
Quem comanda esses sor-

Carros de luxo enchem os olhos dos clientes que vão aos malls.

teios? O que eles fazem com nossas informações? Alguém já ganhou o maldito carro?
Essas perguntas aparentemente simples me levaram a
um emaranhado de obscuras
táticas de marketing, vendedores de timeshare e mercados de
revenda de terceiros - e expuse-

ram a parte suja de como nossas
informações são intermediadas.
A primeira coisa a se saber
é que o shopping não está por
trás desses sorteios; eles simplesmente alugam o espaço publicitário (por cerca de US $ 1,5
mil por dia). E, como se vê, seus
padrões de parceria são mui-

to baixos.
Depois de quatro ligações
para o mall em questão, uma recepcionista finalmente diz que
o nome da empresa que administra a oferta do carro: Great
Destinations - uma empresa de
aluguel de imóveis e venda de
timeshare, com sede em Orange County, Califórnia, mas com
varias propriedades no estado
da Flórida.
Quando você liga eles querem saber toda a sua informação antes de te dar qualquer informação; e se você pressiona,
o atendente desliga o telefone
na sua cara.
O que na verdade estas empresas fazem é um verdadeiro
mercado negro de informações.
Eles vendem as suas informações para outras empresas, e é
por isso que depois de um tempo que você se inscreve em um
sorteio destes, começa a receber
mil ofertas de coisas diferentes
no seu e-mail, telefone e correio.
Agora, se você ler as letrinhas miúdas dos formulários de
sorteio ( que ninguém lê!), vai
descobrir que o carro é um em-

préstimo do revendedor local,
Acura - e, apesar do que o marketing dos sorteios parecem sugerir, não está realmente disponível (Liguei para o revendedor
e eles confirmaram que o veículo em exibição não faz parte
do sorteio).
Na verdade você está realmente se inscrevendo à oportunidade de ganhar um desconto incrível em uma timeshare
local.
Veja o que realmente acontece: 1) Você entra nos sorteios;
2) Você tem que assistir a uma
apresentação de timeshare de
90 minutos; E se você sair de
lá ileso (ou seja, foi forte e não
comprou a tal timeshare) vai ter
perdido 90 minutos da sua vida e vai ter entrado na lista de
marketing de MUITAS empresas.
Então fique esperto e não sucumba à tentação de participar
de um sorteio destes. Lembre-se
que tempo é dinheiro, e que a
sua informação deveria ser confidencial e não distribuída a torto e a direita, por aí!
Uma ótima semana a 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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Brasileiro mata conterrâneo a facadas e
lambe o sangue na Pensilvânia
O autor do crime teria se irritado com uma cobrança de US$70, feita pela vítima
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Homem mata
menino de 7 anos
após levar susto
no Alabama
Montgomery County Sheriff Office

Arquivo Pessoal/GofundMe

U

m novo crime envolvendo brasileiros nos
Estados Unidos terminou com a morte de um deles
e chocou a comunidade. Desta vez, o mineiro Franklin
William de Souza, 24 anos,
foi morto com três facadas
por um conterrâneo. O crime aconteceu no domingo,
11, na Pensilvânia.
Ambos estariam em um
jogo de futebol no Max Myers Playground, em Oxford
Circlee, e discutiram depois
da partida. O suspeito então
pegou uma faca e desferiu os

três golpes.
O autor do crime é Igor
Vitor “Pequeno”, que, segundo testemunhas, achou ruim
a cobrança de US$70 feita
pela vítima referentes ao rateio das comidas e bebidas,
no local.
O esfaqueamento aconteceu na frente de dezenas de
crianças. Além disso, depois
de dar as facadas, testemunhas oculares dizem que o
suspeito lambeu a faca.
“Ele o esfaqueou três vezes e depois lambeu o sangue
da faca”, disse um menino de

Uma campanha no GofundMe foi criada para custear o funeral.

14 anos. “Foi embora como
se nada tivesse acontecido.”
De Souza foi levado para
o hospital, mas não resistiu
aos ferimentos.
De acordo com informações da comunidade, os dois
são da mesma cidade, Santa
Efigênia, Minas Gerais.
“Pequeno” foi preso e,
conforme lei do estado, pode ser condenado à pena de
morte.
Uma campanha no GofundMe foi criada para ajudar a família a custear o funeral de Franklin.

Três jovens são presos após ameaças de tiroteio em massa nos EUA

Volusia County Sheriff Office

H

á 13 dias do tiroteio
no Texas onde 22 pessoas morreram, Tristan Scott Wix, de 25 anos,
foi preso na sexta-feira, 16,
em Daytona Beach, por fazer
ameaça de tiroteio na Flórida. A denúncia foi feita à polícia por sua ex-namorada.
Outros dois jovens foram detidos em Connecticut
e Ohio por fazerem o mesmo

tipo de ameaça.
Wix, que mora em Daytona Beach, escreveu para sua
ex-namorada sobre querer
abrir fogo contra uma grande multidão. “Um número de
100 mortes seria bom”, escreveu. “Uma escola é um alvo
fraco. Eu terei mais chances de abrir fogo contra uma
grande multidão de pessoas
a mais de 5 quilômetros de

distância. Eu gostaria de quebrar o recorde mundial de
mais mortes confirmadas de
todos os tempos”, diz outra
mensagem.
A polícia encontrou no
apartamento do jovem um
rifle de caça calibre 22 e 400
cartuchos de munição.
O jovem está detido sem
direito à fiança na Volusia
County Branch Jail.

Tristan Wix foi detido na sexta-feira, 16.

Willie Sankey, de 32 anos, está

Um homem matou uma
criança de 7 anos após levar
um susto enquanto dormia
no sofá de sua casa, de acordo com a polícia do Alabama.
De acordo com a polícia de
Montgomery, Omarion Greenhouse, de 7 anos, foi morto
a tiros em sua casa, na madrugada de sexta-feira (16).
Willie Sankey, de 32
anos, foi preso e deve receber a pena de mortea. Ele está detido sem fiança no Centro de Detenção do Condado
de Montgomery.
De acordo com a polícia,
a criança acordou durante
a noite e saiu da cama, assustando Sankey, que estava dormindo no sofá da sala.
Sankey então disparou contra a criança, que foi declarada morta já no hospital.
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Queimadas no Brasil batem recorde e passam
de 70 mil focos em 2019, informa INPE
68 incêndios foram registrados em territórios indígenas e áreas de conservação, a maioria deles na Amazônia
Grenpace

O

número de focos de queimadas no Brasil atingiu
na última semana o recorde dos últimos sete anos,
com 72.843 pontos registrados
pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) entre janeiro deste ano e a última segunda-feira, 19, um número
83% maior do que no mesmo
período do ano passado.
O levantamento do Inpe,
feito diariamente por satélite, mostra que apenas entre
o domingo e a segunda-feira, apareceram 1.346 novos

focos no país. Desde a última quinta-feira, são 9.507
novos pontos de queimada.
Imagens de Roraima mostram o Estado coberto por
fumaça escura.
O Estado do Amazonas
decretou situação de emergência na região sul e na zona metropolitana de Manaus
por causa das queimadas. E o
Acre instituiu estado de alerta ambiental a partir da última sexta-feira. Desde janeiro, Mato Grosso foi o Estado
que mais acumulou focos de

O Brasil bate recorde de
focos de incêndio dos
últimos sete anos, com
72.843 pontos registrados
pelo Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais.

O número de focos de queimadas cresceu 70% este ano, na comparação com o mesmo período de 2018.

incêndio, com 13.682 pontos,
um aumento de 87% em relação ao mesmo período do
ano passado. No entanto, os
focos vêm aumentando no
Pará e no Amazonas.

Maioria dos britânicos defende novo referendo para o Brexit, segundo levantamento
Hannah McKay/Reuters

Daqui a dois meses, o Reino Unido deve deixar a União Europeia.

Pouco mais da metade dos
cidadãos britânicos apoia a realização de um novo referendo
antes de um acordo final sobre
o Brexit, segundo um levantamento divulgado na quarta-feira, 21. Em aproximadamente
dois meses o Reino Unido prevê
deixar a União Europeia.
Um total de 52% dos entrevistados apoiaram que haja uma votação pública ao
passo que apenas 29% se opu-

seram e 19% alegaram não
ter opinião formada, de acordo com a empresa Kantar.
O governo em exercício,
do Partido Conservador, tem
uma vantagem considerável
sobre o opositor Partido Trabalhista, de acordo com a
pesquisa que aponta 42% favoráveis ao partido do primeiro-ministro Boris Johnson contra 28% da principal
oposição.

Johnson se encontrará no
próximo domingo (25) com o
presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk. Segundo atualização na agenda do
representante da UE desta
quarta, os líderes se encontrarão em uma reunião paralela ao G7 que acontece entre
os dias 24 e 26 de agosto em
Biarritz, França.
Johnson prometeu tirar o
Reino Unido da UE em 31 de ou-

tubro, com ou sem um acordo,
provavelmente se preparando
para uma batalha com o Parlamento britânico, que prometeu tentar bloquear uma saída
sem acordo.
“Enquanto eles acharem
que há uma possibilidade de
que o Parlamento bloqueie
o Brexit, é improvável que
eles se preocupem em fazer
as concessões de que precisamos”, disse Johnson.
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Neymar pode estrear na
temporada pelo PSG

Brasileiro Elkeson se
naturaliza Chinês, e
defenderá seleção do país

Em meio as indefinições do seu destino, brasileiro pode entrar em campo
pelo atual clube

Divulgação

Divulgação

P

ivô da principal novela da janela de transferências do verão
europeu, Neymar ainda parece estar longe de conhecer seu próximo clube ou
mesmo se continuará no
PSG. Mas, diante da indefinição, vem vivendo a rotina de treinos no clube
francês quase normalmente. O astro brasileiro voltou a treinar com o elenco
parisiense nesta quarta-feira, pelo segundo dia seguido - uma realidade diferente da última semana.
O camisa 10 participou
de trabalhos físicos nesta
quarta, junto ao restante
do grupo, assim como havia feito na última terça. A
aparição no campo do CT
com o elenco foi uma novidade com relação à semana passada, quando o brasileiro treinou isolado em
quase todos os dias, exceto no sábado, mas não foi
relacionado para a partida
contra o Rennes.

Neymar volta a treinar com grupo principal do PSG.

Após o trabalho nos
últimos dias, o elenco do
PSG folgará na quinta-feira. Desta forma, uma possível utilização de Neymar
no duelo contra o Toulouse, no próximo domingo,
só será definida a partir de
sexta-feira, quando a equi-

pe realizará trabalhos táticos. Caso seja relacionado para o confronto, será
a primeira vez que o camisa 10 estará disponível para Thomas Tuchel desde a
pré-temporada.
Enquanto segue a rotina de treinos, Neymar

aguarda a definição de seu
futuro, que parece estar
em Madri ou Barcelona,
com Turim com uma alternativa. A imprensa catalã
afirma que na última quarta-feira o clube catalão teve uma primeira proposta oficial, que solicitava o
empréstimo do brasileiro
por um ano, recusada pelo clube de Paris. Outras
alternativas estariam sendo pensadas pela diretoria
blaugrana, como um empréstimo por duas temporadas.
Segundo o jornal “Mundo Deportivo”, ainda aconteceu uma nova proposta
do Bracelona, essa nova proposta seria ter Neymar por
empréstimo por duas temporadas e pagar aos franceses um valor de “aluguel”
anual - que estaria acima
dos € 8,5 milhões (R$ 38,2
milhões) que o Bayern de
Munique pagará ao Barça
para ter Coutinho por um
ano, por exemplo.

Brasileiro passou a ter nome de origem chinesa.

D

ono de passaporte chinês, Elkeson
agora faz parte dos
planos da seleção nacional oficialmente. O atacante nascido no Brasil
foi convocado pela China pela primeira vez nesta quarta-feira, quando o
técnico Marcelo Lippi divulgou uma lista de 35 nomes pré-selecionados para treinamentos antes de
confrontos contra Maldivas e Guam, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.
Como esperado, Elke-

son passa a ter um novo
nome, de origem chinesa,
por agora ter o passaporte
do país, após renunciar à
nacionalidade brasileira. O
ex-jogador de Vitória e Botafogo passa a ser chamado de Ai Kesen.
- “Queria retribuir todo
o carinho que o povo Chinês meu deu nesses sete
anos. Me sentia à vontade
na China, como se tivesse nascido no país” disse
o jogador em suas redes
sociais.
Fonte:www.globoesporte.com
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Segunda edição do Brazil Expo Florida reunirá
empresas brasileiras, americanas e latinas
A expectativa dos organizadores é que cerca de 5 mil pessoas passem pelo evento, durante todo o dia

O

Centro Comunitário
Brasileiro (CCB), com
o apoio do Consulado
Geral do Brasil em Miami e do
Conselho de Cidadãos da Flórida, organiza a segunda edição do BRAZIL EXPO FLORIDA, que será realizada no dia
28 de Setembro de 2019, no
Broward County Convention
Center, em Fort Lauderdale.
Neste ano, serão cerca de
300 expositores brasileiros,
americanos e hispânicos.
A expectativa dos organizadores é que cerca de 5 mil

Arquivo GN

pessoas passem pelo evento, durante todo o dia. Estão confirmadas as presenças do Cônsul-Geral do Brasil
em Miami, Embaixador João
Mendes Pereira, além de missões com empresários vindos do Brasil para conhecer
o mercado americano, abrir
novos negócios nos Estados
Unidos ou levar troca de conhecimento para suas empresas no Brasil.
Entre as empresas convidadas estão Instagram, LinkedIn, IBM, US Census Bu-

reau, American Chamber of
Commerce (AMCHAM Brazil), e outras.
Mais uma vez, as rodadas de negócios serão organizadas pelo Brazilian Business Group, outro destaque
são os painéis de discussão,
que contarão com experts
em suas áreas de atuação,
como marketing, mídias sociais, inovação, legislação e
networking.
Para mais informações,
acesse o site do evento, brazilexpoflorida.com.

Centenas de expositores e empresários participaram do evento em 2018.

Disney estreia em novembro o seu serviço de streaming, o Disney +
Walt Disney

Serviço é aguardado com ansiedade pelos fãs.

O esperado serviço de
streaming da Walt Disney, o
Disney +, já tem data de estreia marcada: 12 de novembro. Desde que a empresa
anunciou o canal em abril,
fãs e investidores aguardavam ansiosamente o mais recente participante da “guerra
dos streaming”.
O serviço da marca Disney será oferecido por US $
6,99 por mês, ou US $ 69,99

ao ano, nos Estados Unidos.
Além disso, a empresa
também anunciou o lançamento do serviço na Europa
Ocidental e na região da Ásia
logo após sua estreia na América do Norte.
Na segunda-feira, 19, a
empresa compartilhou alguns detalhes adicionais sobre o lançamento internacional. A Disney + vai estrear
no Canadá e na Holanda em

12 de novembro, mesmo dia
em que estará disponível nos
EUA. O serviço de streaming
será lançado uma semana depois, dia 19 de novembro, na
Austrália e na Nova Zelândia.
A House of Mouse disse
que a Disney + possui acordos de distribuição global
com Apple, Google, Microsoft, Roku e Sony. A empresa
também forneceu uma lista
dos dispositivos compatíveis

que suportarão o Disney +.
- Apple (iPhone, iPad,
iPod touch e integração total a Apple TV)
- Google (telefones Android, Android TV, Google
Chromecast)
- Microsoft (Xbox One)
- Sony (todas as TVs Sony
e PlayStation)
- Roku (jogos de streaming Roku e dispositivos
Roku para TV)
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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

Está nervoso? Respire fundo e conte até 10 que passa!

V

ocê sabia que dentre todos os
animais o homem é o único
que consegue controlar conscientemente a respiração? Todos os animais irracionais têm mudanças no padrão de respiração, mas
induzida pela necessidade do momento, como na corrida, na caça, na fuga etc.
Uma questão que sempre trouxe
curiosidade é por que os humanos podem ter esse controle e o que isso significa? Haveria algum benefício nessa
capacidade de controlar a respiração?
Existe há muito tempo vários tipos de terapias que utilizam as variações respiratórias como auxílio na
recuperação de traumas, no aumento do autocontrole entre outros objetivos.
Porém, um estudo conduzido pelo
Dr. Jose Herrero da North Shore University Hospital em Log Island observou a atividade cerebral em pessoas
que estavam respirando normalmente, e sem atenção em relação a respiração.
Em um segundo momento as pessoas foram instruídas a aprofundarem a respiração, e a contarem a respiração. Foi observado que a mudança

Pixabay

consciente na respiração provocou
uma modificação na função cerebral
também. Isso quer dizer que quando estamos estressados e colocamos
a nossa atenção na respiração, temos
uma modificação no que acontece no
nosso cérebro. Muitas pessoas já têm
usado essa técnica como os atletas,
por exemplo.
Padrão de funcionamento
cerebral
Essas pesquisas ajudam muito a
entender de que forma pode-se ajudar
as pessoas que precisam alterar o padrão de funcionamento cerebral para alcançar seus objetivos, o que muitas vezes não pode ser atingido com o
uso de medicamentos.
Sabemos agora que é fato: respirar
profundamente em momentos de medo, estresse e ansiedade vai, sim, ajudar e mudar o padrão cerebral alterando os sentimentos e auxiliando as
pessoas a saírem desse estado. Por enquanto, o uso de medicamentos não
pode ser eliminado, mas quem sabe
em pouco tempo teremos uma forma
correta de enfrentar as crises de ansiedade e resolver apenas alterando a
respiração.

Muitos tipos de terapias já utilizam as variações respiratórias como auxílio.
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MATERNIDADE

Por ROBERTA DALBUQUERQUE

roberta@gazetanews.com
Roberta D’Albuquerque é psicanalista, autora de Quem manda aqui sou eu - Verdades inconfessáveis sobre a maternidade. Criou o portal A Verdade é Que... Existem mil
maneiras de maternar. E escreve semanalmente sobre família e infância para vários jornais do Brasil

Tudo azul - ou quase
Pixabay

oramos em um
apartamento de
3 quartos. Casal,
crianças e escritório. As crianças são duas
e estão, desde o fim do ano
passado, cogitando um relacionamento aberto em casas/
quartos separados. Resistimos. Era tão bom ter um escritório para, por exemplo,
escrever esse texto que está
sendo digitado, agora mesmo,
na mesa de jantar, com o som
da tv - que ultimamente só
passa vídeos de barulhos ‘satisfatórios’ e se mistura, neste
exato momento, ao da máquina de lavar roupas vindo da
área de serviço. Ui, delícia.
“Mas mãe, você pode escrever no consultório!” Verdade, mas é que tenho que pôr
a roupa para lavar. “Mas pai,
você pode trabalhar no seu
trabalho!” Verdade, mas aí ele “...E pintou, pacientemente, à medida que conseguia recursos, primeiro, a mesa, depois, a janela e, no fim de semana, as paredes...”
já não teria desculpas para
para ficar assim ‘em qualquer
Nós arrastamos uma das mesas,
não assistir a uma série de mãos quinho”.
Enfim, resistimos até que…
as estantes, os livros e os comlugar que você quiser’, sem lucom unhas compridas esmaganputadores para a sala. O meu, já gar nenhum na verdade. O quardo uma geleca qualquer. “Eita,
cedemos. E a mais velha arrasque era um laptop, foi escolhido to novo foi festejadíssimo. Havia
é que preciso trabalhar um pou- tou a cama para o escritório.

M

uma série de planos para ele:
vou pintar as janelas de amarelo, a mesa - a minha que ficou, a pedidos - de vermelho,
as paredes de azul. Combinamos que, já que a mudança
estava fora do planejamento financeiro da família, tudo
poderia ser feito, desde que a
dona do ambiente a ser reformado arcasse com os custos,
inclusive o da mão de obra.
A verdade é que, tomados
pela preguiça, arrumamos esse texto para adiar o inconveniente da reforma. Alheia ao
truque, a menina passou a economizar a mesada, fez aquarelas pra vender, se prontificou
a serviços domésticos em troca
de um incentivo, juntou todo
o dinheiro que podia. E pintou, pacientemente, à medida que conseguia recursos, primeiro, a mesa, depois, a janela
e, no último fim de semana, as
paredes. So-zi-nha! Treze anos!
So-zi-nha! O desejo é um motor
danado de lindo, não é. De olho
nele, a vida ganha cor. Boa semana queridos.
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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.

Vítimas e predadores
Pixabay

H

te a forma de apreciar e usufruir
deste mundo em constante mudança.

á pelo menos 40 mil
anos as pessoas têm encarado a vida como se
fossem vítimas ou predadores, partindo da falsa premissa da escassez do Universo. Veja
como funciona:
Vítima
Quem escolhe o modelo “vítima” pensa e age como se vivesse em um Universo escasso, e se
dá por satisfeito com as migalhas
que é capaz de conseguir. Para
uma vítima, qualquer coisa é suﬁciente, já que vive em um ambiente de escassez. Sempre com medo
de perder o pouco que conseguiu,
ela não gosta de encarar a realidade e prefere fechar os olhos para
o que acontece a seu redor. Uma
vítima prefere não fazer escolhas,
e, diante das diﬁculdades, foge ou
permanece imóvel, o que a torna
presa fácil para predadores.
Predador
Quem adota o estilo “predador” pensa e age como controlador do pouco que há no Universo. Para um predador, nada é o

Quem escolhe o modelo “vítima” pensa e age como se vivesse em um Universo escasso, e se satisfaz com migalhas.

bastante: ele está sempre querendo mais e, diante das diﬁculdades,
age com rapidez, sempre determinado a ganhar, passando por cima
de tudo o que estiver na sua frente. E faz isso em qualquer lugar:
na sociedade em que vive, nas em-

presas em que atua e na sua própria casa.
Existe um pouco desses padrões de comportamento implantado em cada um de nós. Como
estratégia, não podemos eliminá-los totalmente. Há ocasiões em

que precisamos fazer o papel de
vítimas e outras, em que precisamos nos comportar como predadores, por uma questão de sobrevivência.
Os modelos baseados na vítima e no predador limitam bastan-

Lidando com predadores
Predadores jogam o jogo do
ganha-perde, que implica o ganho pessoal a qualquer custo.
Ou seja: eles são capazes de “tudo” pelo que desejam. Portanto,
para conviver com predadores,
todo cuidado é pouco. Para lidar
com eles, é preciso:
• Descobrir quem são e como são.
• Reconhecer que são fortes.
• Não se esconder deles.
• Não se juntar a outras vítimas, para não ser confundido
com elas.
• Em caso de confrontos,
enfrentá-los de igual para igual.
• Em caso de ataque, impedir a todo custo que vejam o estrago causado.
• Poupar energia, evitando ir
contra a corrente.
• Aprender o jogo do ganha-ganha e ter sempre um parceiro
por perto.
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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
Baile Da Ousadia
- Com Deyr
Donatti & Dj
Mazinho
23/AGO/2019

Liam Gallagher promove single “One Of Us”

E

x-líder da banda Oasis, Liam Gallagher
deve lançar até o
início de outubro
seu novo álbum “Why Me?
Why Not?”. O cantor divulgou nas rádios e redes sociais o novo single, “One
Of Us”, já disponível nas
plataformas digitais e que
faz parte do repertório do
álbum a ser lançado pela
Warner Music.
“One Of Us” é o quarto
single divulgado por Liam
neste ano. “Shockwave”,
que atualmente está na casa
de dois milhões de visualizações no YouTube, trouxe
de volta o poder dos vocais
e guitarras de Gallagher.
“The River” e “Once”, dispo-

nibilizadas anteriormente,
dão um toque de nostalgia
ao trabalho do artista enquanto a introspectiva “One
Of Us” traz uma mensagem
sobre relações partidas, família, amor e amizade.
Depois do sucesso do
primeiro álbum solo, “As
You Were” (2017), que esteve no TOP 10 de diversos países e cuja turnê registrou shows esgotados
ao redor do mundo, Liam
Gallagher retorna com um
novo disco.
“Esse álbum é melhor
do que ‘As You Were’. E isso
quer dizer muito, já que esse foi épico, não foi?”, avalia o artista.

Clássico da Família Caymmi é relançado

A

linda celebração dos
90 anos de Dorival
Caymmi, regada a
muito samba no DVD
“Para Caymmi de Nana, Dori
e Danilo - 90 anos - Ao Vivo”,
lançado há quase 15 anos pela Warner Music Brasil, chega
agora em versão digital, disponível no canal oficial da gravadora no YouTube.
O registro online faz parte
do projeto de resgate e digitalização dos DVDs clássicos e de
sucesso da companhia. Inteiramente dedicado aos sambas
baianos e cariocas, e produzido por Zé Milton, o projeto foi
idealizado por Nana. O resultado é uma mistura bem dosada
do samba baiano com o samba
carioca.

De “Acontece Que Sou
Baiano” até “Milagre”, passando por “Vatapá”, “O Que é Que
a Baiana Tem?” e a saborosa
“Severo do Pão”, entre outros
grandes clássicos da música nacional que provam o talento
único do cancioneiro, um dos
mais renomados do Brasil.
“Para Caymmi de Nana, Dori e Danilo - 90 anos - Ao Vivo”
não deixa de fora os sambas
ditos sacudidos, com temáticas brejeiras e sensuais, que
incluem “A Vizinha do Lado”,
“O Dengo”, “Requebre Que Eu
Dou Um Doce” ou ainda aqueles que trazem os cenários da
Bahia - dignos dos famosos cartões postais - como “Você Já Foi
à Bahia?”, “Saudade da Bahia”
e “365 Igrejas”.

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 Mazinho. Participação especial de DJ
Flexinha. Shots de Tequila e entrada Free
para mulheres até às 10h30pm. Informações pelo telefone (561) 251-7352.

Saturday Trilogia
24/08/2019
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.

Nosso Sertanejo - Com Deyr Donatti e
Lanny Mota
25/AGO/2019
Local: El After at The Locale - 499 South
Federal Hwy, Boca Raton, Florida 33432
Horário: 9 PM - 2AM
Info: Noite Sertaneja com duas atrações,
no melhor restaurante da região. Imperdível! Shots de Tequila e entrada Free
para mulheres até às 10h30pm. Informações pelo telefone (561) 251-7352.

Conheça as bibliotecas do condado de
Broward
07/SEP/2019
Horário: Das 13h às 15h.
Local: North Regional/BC Library, Prédio
62, 1100 Coconut Creek Blvd., Coconut
Creek, 33066.
Info: A Broward County Library promoverá evento gratuito com atividades em
português e inglês para crianças, além de
workshops e cursos de aperfeiçoamento
com foco em adolescentes e adultos.
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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.
Amazon Studios

Brittany Runs a
Marathon
Amazon
Studios
A comédia
Brittany Runs a
Marathon, com
a atriz Jillian
Bell, estreia na
próxima sexta-feira, dia 23 de agosto, em algumas salas de cinema
do país e expande para o circuito
nacional no dia 6 de setembro. O
longa acompanha Brittany, que
vive na cidade de Nova York, mas
está constantemente cansada e
chateada por perceber que sua
rotina cansativa e angustiante possui um peso cada vez mais forte
nas decisões que toma. Disposta a
dar um fim nisso, ela decide que
tomará o controle de sua vida e
que fará isso com um passo de
cada vez. Além de Jillian Bell, estão
no elenco Michaela Watkins, Alice
Lee, Lil Rel Howery, Micah Stock,
Utkarsh Ambudkar, entre outros.
O filme foi escrito e dirigido por
Paul Downs Colaizzo. Vale muito
a pena assistir! No site do Gazeta
News, você pode conferir as entrevistas exclusivas com o diretor e os
atores Jillian Bell e Lil Rel Howery.
#BrittanyRunsAMarathon

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

As estreias no cinema e canais de streaming
Fox Searchlight Pictures

Summit Entertainment

Ready or Not
Fox Searchlight
Pictures
O suspense de terror
com um pouco de comédia, Ready or Not,
já está em cartaz desde quarta-feira, dia
21 de agosto. Grace
(Samara Weaving) acaba de se casar com
o herdeiro milionário de uma família
especializada em jogos de tabuleiro. Antes de realmente integrar a família, ela é
obrigada a participar de uma tradição familiar: um jogo de esconde-esconde pela
mansão dos Le Domas. Aos poucos, Grace
percebe que a brincadeira inocente é na
verdade uma caçada sangrenta contra a
recém-casada, em que todas as armas e
golpes são permitidos para assassiná-la. A
jovem terá a difícil missão de sobreviver
aos ataques até o amanhecer. No elenco
estão Samara Weaving, Adam Brody,
Mark O’Brien, Andie MacDowell, Henry
Czerny, Elyse Levesque, entre outros. A
direção ficou a cargo de Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. O roteiro foi escrito
por Guy Busick e Ryan Murphy. No site
do Gazeta News, você pode conferir a
entrevista exclusiva com a talentosa atriz
Andie MacDowell. #ReadyOrNot

Cohen Media

Angel Has Fallen
Summit Entertainment

Tel Aviv On
Fire
Cohen Media

O novo filme de ação com o ator Gerard
Butler (foto), Angel Has Fallen, entra em
cartaz na próxima sexta-feira, dia 23 de
agosto. Dedicado e sempre focado em
seu trabalho, o agente do Serviço Secreto, Mike Banning, vê sua vida mudar
completamente da noite para o dia ao
ser acusado de conspirar para o assassinato do presidente
dos Estados Unidos. Quando percebe que todos estão atrás
dele, Mike corre contra o tempo para descobrir o que realmente aconteceu enquanto foge de outros agentes. Também
estão no elenco Morgan Freeman, Jada Pinkett Smith, Nick
Nolte, Piper Perabo, entre outros. A direção ficou a cargo de
Ric Roman Waugh, que também assina o roteiro ao lado de
Matt Cook e Robert Mark Kamen. #AngelHasFallen
Divulgaçao

A comédia Tel
Aviv On Fire
expande para
o sul da Flórida na próxima
sexta-feira,
dia 23 de agosto. Aclamado nos
festivais desse ano, o longa acompanha Salam Abbass, um jovem
palestino ambicioso e sonhador
que vira um escritor de novela
de maneira ocasional, após um
encontro casual com um soldado
de Israel. Sua carreira criativa
começa a crescer cada vez mais,
até que os patrocinadores do programa exigem que ele finalize a
novela de maneira inesperada. No
elenco estão Kais Nashif, Yaniv
Biton, Lubna Azabal, Maisa Abd
Elhadi, Salim Dau, entre outros.
A direção é de Sameh Zoabi que
também escreveu o roteiro ao
lado de Dan Kleinman. O filme
é em hebraico com legendas
em inglês. Você pode conferir a
entrevista exclusiva com o diretor
no site do Gazeta. #TelAvivOnFire
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Bill Paparazzi

Silvana Mandelli com Carlos.

Richard Eberhard e Carlos Borges.

Jose Xavier e Maria Fulfaro.

Duda Veronez (ilustrador do livro) e Gabi Lacombe.

Noite de autógrafos
com Carlos Borges

O

jornalista e idealizador do Focus Brazil, Carlos Borges, lançou no dia 19 de agosto o livro
Observando Estrelas.
A noite de autógrafos foi realizada na Art & Design Gallery, em Miami, com coquetel e muito bate-papo
entre amigos, fãs e parceiros do escritor.
Editado pela Underline Publishing, editora americana que atende preferencialmente escritores brasileiros, “Observando estrelas” reúne
uma seleção de textos sobre a convivência e o trabalho do autor com alguns ícones do meio artístico brasileiro.
Fotos: Bill Paparazzi

Carlos com Adriana e Marcelo Sabino.

O autor com Monica Ribeiro.

O jornalista e escritor com amigas.

Carlos e Boca Melodia.

Cecilia Weissberg foi registrar o encontro.

Nathalia Shumacher

Nathalia Shumacher

Homero.
Raphael Leandro.

Sábado VIP no The
Locale

Dj Flexinha, Johnny e DJ Mazinho.

Baile da Ousadia em
Boca Raton

E
Luci com as amigas curtindo o aniversário.

Elton, Mirte, Luciana, Fernanda e Michele.

o “El After” do The Locale, inovou a
noite com uma “deliciosa” promoção
para as Mulheres, no Sábado, 17. A
noite “para Elas” foi VIP com direito a bebida livre até meia noite e shows de Raphael
Leandro e Homero. E muitos aniversariantes festejaram com amigos, durante a noite, com direito a parabéns e “velinhas em
cascatas”.
Parabéns aos aniversariantes: Gabriel
Heringer, Mirte e Elcon Machado, Luciana
Moleiro e Lucy.
Fotos: Nathalia Shumacher

Gabriel com as amigas.

Wenygttom e Luciana.

E

o Baile da Ousadia, no The Locale, é
o point da turma que curte sertanejo e funk, nas sextas-feiras. Show com
Deyr Donati, DJ Flexinha e DJ Mazinho agitam a noite do “EL After”.
Fotos: Nathalia Shumacher

Vinicius, Carla, Cristina e Áquila.

Marcel, Thiago, Matheus e Jader.

Alessandra, Rafaela e Camila.
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FINANCIAMENTO FÁCIL!
SEM CRÉDITO? “NO PROBLEM”
SEM SSN? “NO PROBLEM”
SEM D.L.? “NO PROBLEM”

Traga seu passaporte*
para comprar
seu carro conosco!
O passaporte precisa
estar válido.

Maior seleção de
carros usados da
South Florida!
Eu também
falo

Português

Falamos Português! - Hablamos Español
4250 N Federal Hwy,
Lighthouse Point, FL 33064

561.577.9879
www.philsmithkia.com

