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Legisladores da Flórida miram em
projetos de lei para indocumentados
C
erca de 800 mil dos quase 14 milhões de imigrantes indocumentados dos Estados Unidos
moram na Flórida, segundo estimativa do
Pew Research Center. Entre projetos de lei que
apoiam ou são contra os indocumentados, veja

quais entrarão em pauta ainda este ano visando a
próxima sessão legislativa que começa em janeiro
de 2020 e também o período eleitoral para presidência dos EUA.
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Furacão Dorian: Governador da Flórida
declara estado de emergência
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Dorian pode ser o primeiro furacão a atingir a Flórida em 2019.
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POR Arlaine Castro

Incêndios na Amazônia são alerta para crises ambientais no mundo, aponta ONU

“
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.

cidade de mitigar e se adaptar às mudanças climáticas.
“Gerenciá-la de forma sustentável será um ponto crítico para reverter os danos já
causados. Falhar na contenção dos danos terá graves impactos na saúde e nos meios
de subsistência humanos, dizimando a rica biodiversidade
e deixando o mundo mais exposto às crises climáticas e a
ainda mais desastres.”
A oficial declarou que a
ONU Meio Ambien“Não podemos arcar com mais danos te está pronta para
trabalhar com Estaa este precioso recurso natural, que
dos-membros — inabriga 33 milhões de pessoas —
cluindo o Brasil — na
incluindo 420 comunidades indígenas”, resposta “a esta crise
diz Inger Andersen, diretora-executiva atual e no apoio aos
seus esforços para alda ONU Meio Ambiente.
cançar as metas ambiciosas do Acordo de
munidades indígenas —, 40 Paris” para o clima.
“O Brasil tem uma longa
mil espécies de plantas, 3 mil
espécies de peixes de água tradição de ações para prodoce e mais de 370 tipos de teger a Amazônia e continuaremos a trabalhar com
répteis”, declarou.
A diretora-executiva da o governo e o povo do BraONU Meio Ambiente lem- sil fornecendo ciência, ferbrou ainda que a Amazônia, ramentas e avaliações para
juntamente a outras grandes orientar políticas baseadas
florestas, como as florestas em evidências, convocando
tropicais da Bacia do Congo os Estados-membros a ene da Indonésia, é uma defesa frentar desafios ambientais
natural contra o aquecimen- urgentes e advogando em noto global devido à sua capa- me da Amazônia e de outras
Os incêndios em andamento na floresta amazônica são um alerta severo
das crises ambientais enfrentadas pelo mundo — de clima, biodiversidade e poluição”. A afirmação foi feita no
dia 23 pela diretora-executiva da ONU Meio Ambiente,
Inger Andersen. “Não podemos arcar com mais danos
a este precioso recurso natural, que abriga 33 milhões de
pessoas — incluindo 420 co-

florestas em todo o mundo.”
“Na Cúpula de Ação Climática do Secretário-Geral,
em setembro deste ano, nos
uniremos aos Estados-membros, colegas da ONU, setor
privado e sociedade civil para pedir por uma proteção
mais forte para as florestas
da Terra e para os defensores ambientais, que passam
a vida trabalhando para salvar estes recursos.”
“Instamos os Estados-membros a se unirem e
tomarem as medidas necessárias para extinguir os incêndios em andamento, prevenir o início de incêndios
futuros e proteger a Amazônia em benefício do Brasil e
do mundo”, concluiu.
De 1º de janeiro a 14 de
agosto, 32.728 focos foram
registrados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(INPE) no bioma. Uma das hipóteses para explicar a alta
em 2019 seria uma estiagem
intensa, como registrada em
2016. Mas ela não se confirmou: apesar da seca, há mais
umidade na Amazônia hoje
do que havia nos últimos três
anos, segundo nota do IPAM
(Instituto de Pesquisas Ambiental da Amazônia).
Um conjunto de organi-

zações não- governamentais
lançou nesta semana uma
carta de defesa do Fundo
Amazônia, que capta doações
para investir em ações de
prevenção, monitoramento
e combate ao desmatamento
na Amazônia, assim como o
desenvolvimento de atividades que valorizem a floresta
e seu uso sustentável.
“O fim do desmatamento
na Amazônia passa pela consolidação dos assentamentos
de reforma agrária. O aumento da renda dos produtores
familiares acompanhado da
regularização ambiental pode transformar os assentamentos de reforma agrária
em vetores de preservação
da floresta e prosperidade
social”, afirma o diretor do
IPAM Osvaldo Stella, coordenador do projeto.
Criado em 2012, com
apoio do Fundo Amazônia e
da Fundação Viver Produzir
e Preservar, o PAS tem o desafio de propor e implementar um modelo que contribua
para o aumento da renda de
produtores familiares e para
a redução do desmatamento
nos lotes de reforma agrária
na região.
*Com informações do site das Nações Unidas Brasil.
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TELEFONES DE EMERGÊNCIA
CONSULADO-GERAL DO BRASIL EM MIAMI
Setor de assistências a brasileiros:
(305) 285-6208 / (305) 285-6258 / (305) 285-6251
AEROPORTO INTERNACIONAL
Miami: (305) 876 7000
Fort Lauderdale: (954) 359 1200

METEOROLOGIA

EMERGÊNCIA ligue 911 (Corpo de Bombeiros, Polícia ou Ambulância)
Palm Beach: (561) 471 7400
Orlando: (407) 825 2001

Palm Beach: (561) 746 1532 (North)
Orlando e Região: (407) 644 9300

AMERICAN RED CROSS
Miami Dade: (305) 644 1200
Broward : (954 797 3800
Palm Beach: (561) 833 7711 (South)

ANIMAL CARE AND REGULATION DIVISION
Miami Dade: (305) 6441200
Broward: (954) 359 1313
Palm Beach: (561) 233-1200 | Orlando: (407) 836 6311

weather.com

QUI SEX SÁB DOM SEG TER QUA
29/08

88°/78°

30/08

86°/80°

31/08

87°/77°

01/09

88°/78°

02/09

86°/77°

03/09

88°/79°

04/09

89°/78°

As opiniões expressas em artigos são de responsabilidade de seus autores e não refletem
necessariamente a opinião do jornal. Os
serviços de propaganda são de
responsabilidade dos anunciantes.
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Projeto de lei quer mudar a forma como o abuso infantil é denunciado
Um projeto de lei apresentado na quarta-feira (21)
em Tallahassee daria às
crianças vítimas de abuso sexual todo o tempo necessário
para denunciá-lo.

O estatuto atual estabelece limitações sobre quando
um suspeito de abuso pode
ser processado.
A senadora Linda Stewart
(D-Orlando), que entrou com

o projeto, disse: “Muitas vezes, as crianças podem levar
anos para compartilhar experiências traumáticas e, com
demasiada frequência, sua
janela de oportunidade pa-

ra buscar justiça acaba sendo fechada”.
O projeto de lei de Stewart, SB 170, removeria os
prazos para quem tivesse menos de 18 anos quando o cri-

Comunidades da Flórida enfrentam
desafios durante evacuações
Estudo mostra que a Flórida é o estado com maior número de cidades
pequenas com problemas de evacuação durante furacões

me ocorreu.
A mesma mudança foi
proposta na sessão de 2019,
mas o projeto morreu no comitê.
Segundo o escritório de

Stewart, o novo projeto de lei
já ganhou apoio bipartidário
no Senado e na Câmara.
A sessão legislativa de
2020 está programada para
começar em 14 de janeiro.

“Temos que nos
preparar para mais
pessoas chegando na
Flórida, não menos”.

senvolvimento”, disse ele.
“Temos que nos preparar para mais pessoas chegando,
não menos.”
Algumas comunidades
do interior - como Immokalee, no Condado de Collier, e
Watergate, em Palm Beach também são desafiadas pela
evacuação. Immokalee tem
pouco mais de 24 mil habitantes e apenas quatro saídas principais. Durante uma
evacuação, a saída principal
receberia 58% do tráfego, descobriu o pesquisador.
“Na maioria das grandes
cidades, há muitas maneiras de entrar e sair, mas não
em cidades pequenas”, disse Laura Schewel, CEO da
StreetLight Data, empresa da
Califórnia que fez a análise.
Sua equipe analisou padrões de tráfego comuns em
cidades dos EUA com populações abaixo de 40 mil e descobriu que, em todo o país,
comunidades menores corriam o risco de problemas
de evacuação. Sun Sentinel.

Richard Florida
Wikipedia.

Q

uando a previsão do
furacão Irma indicou
que atravessaria Flórida, praticamente todo o estado evacuou. Foi um caos.
A análise do estado sobre
a bagunça constatou que a
Flórida precisava expandir o
número de faixas nas principais interestaduais e melhorar o serviço de combustível
de postos de gasolina. Mas
uma nova análise mostra que
há algo mais que o estado pode precisar considerar - pequenas comunidades.
Uma pesquisa publicada quinta-feira (22) pela empresa de análise de tráfego
StreetLight Data mostra que
a Flórida está no topo da lis-

Watergate, em Palm Beach, está na lista de comunidades que podem sofrer afunilamentos durante evacuações.

ta de estados com mais cidades pequenas que lidam com
desafios em situações de evacuação. Além das pequenas
ilhas, que têm apenas uma

estrada de acesso, como Sanibel e North Bay Village, que
estão entre as 20 principais
comunidades em risco, Lauderdale-by-the-Sea, em Bro-

ward, também está listada
em risco.
A análise é um “grande
sinal de alerta” para o estado,
disse Richard Flórida, pesqui-

sador de planejamento urbano da Universidade Internacional da Flórida.
“Está realmente mostrando claramente que, quando
se trata de evacuar desastres
naturais, cidades pequenas
e médias são realmente desafiadas”, disse ele.
Apesar de mais pessoas
viverem nos subúrbios, a infraestrutura geralmente não
é tão desenvolvida quanto
as áreas mais urbanizadas.
E à medida que mais novos
moradores chegam todos os
dias, essas comunidades suburbanas estão se expandindo ainda mais.
“A Flórida tem sido um
estado orientado para o de-
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Juri decide contra alegação
de “stand your ground”

ABC.

Funcionários de asilo
em Hollywood em que 12
morreram se entregam
Florida Politics.

Idosos morreram
de calor depois
que furacão Irma
deixou o centro sem
energia em 2017
Michael Drejka alegou “stand your ground” na morte de Markeis

Um júri no condado de
Pinellas considerou Michael
Drejka culpado de homicídio
culposo na morte a tiros de
Markeis McGlockton.
Drejka atirou e matou
McGlockton em frente à sua
família em julho de 2018, na
frente da loja de conviniência Circle A Food Store, após
uma discussão sobre um estacionamento para deficientes.
Drejka argumentou que
atirou em legítima defesa,
tentando usar a controversa
lei “stand your ground”, que
ganhou atenção durante o
julgamento de George Zimmerman em 2013 pela mor-

te do jovem Trayvon Martin.
Os jurados chegaram a
uma decisão unânime na sexta-feira (23) depois de mais de
seis horas de deliberações.
Esperava-se que o julgamento duraria semanas.
“Somos gratos pelo júri
ter acertado. O júri viu o que
vimos naquele vídeo, eles viram o que todos viram naquele vídeo”, disse Michele Rayner-Goolsby, advogada
dos pais de McGlockton.
Drejka agora será mantido em custódia sem direito a
fiança até que seja sentenciado. A condenação será em 10
de outubro.

Q

uatro pessoas foram
presas em conexão
com as mortes relacionadas com o calor de 12
pacientes em um asilo de
Hollywood em 2017. O ar
condicionado do estabelecimento parou de funcionar
nos dias após o furacão Irma
em 2017.
Jorge Carballo, ex-administrador do agora fechado
Centro de Reabilitação em
Hollywood Hills, se entregou na segunda-feira (26). O
enfermeiro-chefe Sergo Colin e duas outras enfermeiras, Althia Meggie e Tamika
Miller, também se renderam
à polícia.
As prisões marcam as primeiras acusações criminais
envolvendo o incidente de

O centro de reabilitação foi fechado depois que 12 pessoas morreram.

setembro de 2017 na casa de
repouso.
Os moradores foram removidos do local no dia 13
de setembro de 2017, depois
que a temperatura corporal
deles chegou a 100 graus na
casa de repouso, que ficava do outro lado do Memorial Regional Hospital. Oito
pessoas morreram naquele

dia, enquanto outros quatro
morreram nos dias que se seguiram.
Os administradores da casa de saúde, de propriedade
do Larkin Community Hospital, culparam a Florida Power
and Light por não restaurar
a eletricidade da instalação
em tempo hábil após a tempestade.

Ilham Soffan, uma advogada que atua como conselheira de uma das enfermeiras, disse que sua cliente não
era uma funcionária em tempo integral e só estava trabalhando naquele dia porque
a instalação estava com falta
de pessoal.
“Ela fez o melhor que pôde, dadas as circunstâncias”,
disse Soffan ao local 10 News
em entrevista por telefone.
Algumas famílias das vítimas entraram com ações
judiciais de morte por negligência contra a instalação.
“Muitos membros da
equipe relataram ou pediram mais assistência e apoio,
e nada realmente se materializou”, disse Soffan.
O senador Rick Scott, republicano da Flórida, elogiou
as prisões, dizendo que os
funcionários “estão sendo
responsabilizados após a falha inexplicável em ligar para o 911 quando as pessoas
estavam em necessidade”.
“Toda criança sabe que
quando há perigo iminente, 911 é o número a ser chamado”, disse Scott. que era
governador na época. “No
entanto, uma equipe de saúde treinada nessa instituição
nem fez isso. Os indivíduos
responsáveis por essas mortes devem ser levados à justiça”. Local10.
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Legisladores da Flórida miram em projetos
de lei para imigrantes indocumentados
Carteira de motorista e permissão de trabalho devem entrar na sessão legislativa de 2020
Arlaine Castro

O

s Estados Unidos têm
hoje entre 12 e 14 milhões de imigrantes
indocumentados. Desses, estima-se que 800.000 estejam
na Flórida, segundo o Pew
Research Center. Entre projetos de lei que apoiam ou
são contra os indocumentados, veja quais entrarão em
pauta ainda este ano visando a próxima sessão legislativa que começa em janeiro
de 2020 e também o período eleitoral para presidência
dos EUA.
Para os governistas, os
sistemas de justiça criminal
e serviços sociais estão sobrecarregados em grande parte por causa da imigração
ilegal. Dentre os problemas
apontam também comunidades menos seguras, aumento
das taxas de seguro, sobrecarga do sistema judicial e agravamento dos problemas associados a documentos falsos.
“A atual política de imigração possui falhas que
resultam em indivíduos
indocumentados sendo incentivados a mentir sobre
sua situação ou “status” imigratório; dirigir sem licença
ou permissão; deixar de ter
seguro; deixar a cena de um
acidente; deixar de pagar
impostos; falha em aprender inglês; e, em muitos casos, não conseguem educar
adequadamente seus filhos”,
diz o Senador republicano
David Simmons, que preside o Comitê Judiciário do
Legislativo e pretende apresentar em breve um projeto
de lei para decidir se indocumentados poderão dirigir
e trabalhar legalmente no
estado.
Já o senador Joe Gruters,
que também é presidente do
Partido Republicano da Fló-

Arquivo GN

800.000
indocumentados
moram na Flórida,
segundo o PEW

rida, e no início deste ano
patrocinou a lei que entrou
em vigor em julho proibindo
as chamadas “cidades santuário”, está adotando uma
postura oposta para aprovar
leis que endurecerão as leis
de imigração no estado.
Carteira de motorista
Assim como 13 outros estados, a Flórida poderia permitir que os moradores sem
documentos solicitem e, mediante comprovação de seguro e capacidade de dirigir,
tenham acesso à carteira de
motorista. Na verdade, sob
a ótica de Simmons, seria
uma permissão para dirigir,
e não uma carteira de motorista. No caso, a permissão
não poderia ser usada como
identidade para outros fins.
“Atualmente, indivíduos sem
documentos já estão dirigindo ilegalmente sem seguro, o
que não pode ser tolerado ou
permitido”, pondera.
Já os opositores dizem
que a emissão de carteiras de
motorista legitima a presença de pessoas que vêm para
a Flórida sem qualquer verificação de antecedentes criminais ou de saúde.
Os dois projetos que tratam do assunto, um do Senado (SB 1358) e outro da Câmara (H969) foram enviados
à Subcomissão de Transportes e Infraestrutura e ao setor de Infraestrutura e Segurança do Departamento de
Transporte para análise. Eles

Projeto de lei irá definir se indocumentados poderão dirigir e trabalhar legalmente no estado.
Arquivo GN

Fiscalização no trânsito tem sido mais constantes em todo o país.

devem ser discutidos novamente no próximo mês em
ambas casas legislativas.
Permissão para
trabalhar
Sob o projeto, o senador
sugere também uma permissão de trabalho aos indocumentados, “para que possam
pagar seus impostos e não
serem um fardo para o estado, para o sistema de saúde
ou o sistema escolar”, analisa Simmons.
Aumento da pena
para reentrada ilegal
Uma medida defendida
pelo senador estadual Joe
Gruters, presidente do Partido Republicano da Flórida,
que liderou a proibição legislativa deste ano das cidades santuário, aumentaria as
penas para criminosos condenados e deportados que
retornassem aos Estados Unidos ilegalmente.
Dados de imigrantes
em empresas
A fim de reprimir a imigração ilegal, Gruters também quer exigir que as empresas da Flórida usem um
banco de dados de imigração federal para verificar se
os trabalhadores estão no
país legalmente - o o sistema E-Verify.
Tornar a entrada
ilegal um crime
na Flórida
No futuro, qualquer pessoa que entre no estado sem
documentação correta, pode vir a ser considerado um
criminoso. “Até que o Congresso dos EUA tome medidas para selar as fronteiras de
nosso país e aprovar uma política de imigração racional,
a Flórida deve procurar selar suas próprias fronteiras,
tornando crime que futuros
indivíduos sem documentos
entrem em nosso estado”,
propõe o senador.

Treze estados e o Distrito de Columbia permitem carteira de motorista para indocumentados
Arquivo GN

Além da Flórida, sete estados apresentaram projetos semelhantes.

M

uitos imigrantes indocumentados deixam de trabalhar ou
passear com medo de dirigir.
“Não levo minhas filhas nem
ao shopping. Elas vão de carona ou a vizinha nos leva”,
diz M.A, que mora como indocumentada na Flórida há
5 anos e ainda não arriscou
a dirigir. Como alternativa,
muitos buscam o documento em outro estado. Como
é o caso do mineiro J.M., 43
anos, há três na Flórida e

que foi até Washington D.C
há duas semanas para tirar a
carteira de motorista. “Não
tem como ficar sem dirigir
aqui porque senão como vou
trabalhar? Não dá pra ser de
ônibus porque demora e aí
não pego mais de um serviço. É uma luta todo dia, mas
não dá pra viver sem pegar o
carro”, afirma.
Em 2019, além da Flórida, legisladores do Kansas,
Massachusetts, Minnesota,
Nova Jersey, Nova York, Ca-

rolina do Norte e Texas apresentaram projetos de lei semelhante.
Treze estados e o Distrito de Columbia promulgaram leis para permitir que
imigrantes não autorizados
obtenham uma carteira de
motorista. São eles: Califórnia, Colorado, Connecticut,
Delaware, Havaí, Illinois,
Maryland, Novo México, Nova York, Nevada, Utah, Vermont e Washington.
Tendo em vista as elei-

ções de 2020, permitir que
essa parte da população trabalhe e dirija legalmente na
Flórida, pode repercutir entre os eleitores hispânicos um eleitorado fundamental.
Dessa forma, os legisladores pensam em maneiras de
“encontrar um caminho não
para a cidadania ou anistia,
mas para tentar diminuir a
falha do sistema de leis relacionadas aos imigrantes que
realmente querem viver e
respeitam as leis dos EUA”.

IMIGRAÇÃO
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Flórida entra na rota do furacão
Dorian e governo declara emergência
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Saiba como se preparar
para a chegada do furacão

Miami-Dade County

Dorian pode tocar o solo na costa leste da Flórida entre a madrugada de
domingo e a manhã de segunda-feira, segundo a previsão
NOAA

O

governador da Flórida,
Ron DeSantis, declarou
oficialmente estado de
emergência na quarta-feira, 28,
pela passagem do furacão Dorian. O alerta vale para todos os
condados que estão na rota prevista do furacão, principalmente os da costa leste. Segundo o
National Hurricane Center, há
chance de o sul da Flórida também ser atingido pelo furacão,
que deve chegar ao estado com
categoria 3 (previsão até o fechamento desta edição).
DeSantis pediu aos moradores que se preparem para os
impactos do furacão. Ao declarar estado de emergência, o governo garante apoio financeiro
federal para que o estado possa
se preparar para a tempestade.
Segundo o Centro Nacional de Furacões, Dorian pode
“pisar em terra firme” na Flórida, entre Melbourne e Jacksonville, na manhã de segunda-feira, 2.
A tempestade tropical se
transformou em furacão de categoria 1 quando atingiu as

A região leste da Flórida deve sofrer maior impacto, diz o NHC.

Ilhas Virgens a costa de Porto
Rico com ventos de 75mph, segundo o The Weather Channel.
A rota do furacão ainda é
incerta. De acordo com o The
Weather Channel, após passar
pelas Ilhas Virgens, os ventos
sofreram mudança e meteorologistas agora preveem uma inclinação mais para oeste.

“É importante que os moradores da Flórida monitorem
essa tempestade de perto. Todos os residentes devem manter sete dias de suprimentos,
incluindo alimentos, água e
medicamentos, e devem ter um
planejamento para casos de desastre. Vou continuar a monitorar o furacão de perto com os

funcionários de gerenciamento de emergências. O estado
está pronto para apoiar todos
os condados ao longo da costa,
enquanto se preparam “, disse
o governador DeSantis.
Porto Rico
Na terça-feira, 27, a governadora de Porto Rico, Wanda
Vázquez, também declarou estado de emergência e afirmou
que as preparações para a tempestade estavam mais de 90%
concluídas: escolas foram fechadas mais cedo na quarta-feira (28), servidores públicos
foram dispensados e abrigos
de emergência foram preparados para dezenas de milhares
de pessoas. Vázquez também
ordenou um congelamento de
preços, para evitar o aumento
exagerado no preço de combustível.
Há dois anos, Porto Rico
foi atingido por dois furacões:
o Maria e o Irma. Com a passagem do furacão Maria duas
semanas depois do Irma, em
2017, a ilha ficou devastada e
mais de 4,6 mil foram mortas.

Placas indicam necessidade ou não de ajuda após furacão.

Em caso de previsão de chegada de furacão, as autoridades
orientam aos moradores para ficarem atentos quanto às medidas de proteção nas casas, bem
como manter algum plano de
emergência familiar em caso
de evacuação. As cidades da Flórida mantêm abrigos e alguns
aceitam animais de estimação.
O que fazer ANTES da chegada de um furacão:
-Coloque protetores (plywood) nas janelas e portas (se
possível, troque por próprios
para furacões);
-Recolha galhos de árvores
e qualquer objeto solto em torno da casa ou empresa;

-Coloque a temperatura da
geladeira e do freezer para congelar o máximo possível;
-Congele água em sacos
plásticos e garrafas plásticas
para consumo em caso de falta
de energia.
O que fazer APÓS a passagem de um furacão:
-Aguarde liberação das autoridades para sair de casa e trafegar para outro lugar;
-Não tente retirar galhos
e materiais grandes em telhados, chame agentes da Federal Emergency Management
Agency (FEMA) e aguarde.
Veja a preparação completa no site.
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Permanência de imigrantes com doenças graves
nos EUA passa a ser decidida pelo ICE
Cartas enviadas informam que a família deve deixar o país dentro de 33 dias da data do documento, sob risco de deportação.

O

s Serviços de Cidadania e Imigração dos
EUA (U.S. Citizenship
and Immigration Services -USCIS) anunciaram que não mais
considerarão os adiamentos
de deportação para imigrantes com doenças graves que vivem nos EUA sob o programa
“ação médica diferida”.
De acordo com cartas enviadas às famílias, a permanência delas nos EUA sob o
programa - que permite que
elas permaneçam no país por
períodos de dois anos se pu-

USCIS

derem provar extrema necessidade médica - foi negada e a
decisão passa a ser responsabilidade de outra agência: a U.S.
Immigration and Customs Enforcement (ICE).
Muitas das pessoas afetadas pela mudança solicitam a
permanência para receber tratamento médico para doenças
graves como câncer, fibrose
cística, HIV, paralisia cerebral,
distrofia muscular e epilepsia.
Imigrantes da área de
Boston (MA) que receberam
cartas negando a solicitação

“Solicitações de ações
médicas diferidas para
não-militares agora são
submetidas à ICE para
consideração”, informa
a USCIS.

na semana passada, advogados em todo o país relataram
clientes que também estão recebendo cartas semelhantes.
Na Flórida, também há casos,
segundo o Miami Herald.

Carta nega a solicitação de permanência nos EUA.

Trump defende o fim da cidadania por nascimento dos chamados “bebês âncora”
Flickr

Muitas mulheres vêm aos EUA só para ter o bebê e retornam para casa

O presidente Donald
Trump voltou a dizer que
está pensando “seriamente”
em eliminar o direito à cidadania por nascimento – no
caso, os alvos são os “bebês
âncora”, como são chamados, cujas mães estrangeiras
vêm aos Estados Unidos somente para ter o filho e voltam para o país de origem.
“Somos o único país do
mundo onde uma pessoa en-

tra e tem um bebê e este
é essencialmente um cidadão dos Estados Unidos com
todos os benefícios há 85
anos”, disse ele. “É ridículo.
É ridículo. E tem que acabar”,
disse na semana passada.
Embora tenha feito a declaração, Trump não detalhou como a medida seria feita. No ano passado, chegou a
cogitar uma ordem executiva, mas acabou não colocan-

do em prática.
Um dos motivos seria que
a medida enfrentaria um desafio legal imediato e está
em desacordo com o precedente da Suprema Corte, segundo legisladores e juristas.
A 14ª Emenda da Constituição garante a cidadania inata e declara que “Todas as
pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos e
sujeitas à sua jurisdição são

cidadãos dos Estados Unidos
e do Estado onde residem.”
Retomando uma ideia
apresentada há um ano,
Trump fala em encerrar unilateralmente o processo pelo
qual bebês nascidos no país
se tornam automaticamente
cidadãos.
Mais de 30 países em todo o mundo também consideram a cidadania inata para
nascidos em seus territórios.

EUA
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EUA podem perder status de eliminação
de sarampo após surtos pelo país

Atirador de
Sinagoga pode
ser condenado à
pena de morte

A OMS remove o status quando um surto de sarampo persiste no país por um ano
Flickr.

Q

uando a Organização
Mundial da Saúde declarou em 2000 que os
Estados Unidos haviam eliminado o sarampo, isso foi saudado como uma das maiores
realizações de saúde pública
na história do país.
Agora, há uma “chance
razoável” de que os Estados
Unidos perderão o status de
eliminação do sarampo em
outubro por causa de surtos
recentes, de acordo com a
Dra. Nancy Messonnier, diretora do Centro Nacional de
Imunização e Doenças Respi-

ratórias do CDC. “Certamente é frustrante e perturbador
para a comunidade de saúde
pública mesmo tendo uma
vacina segura e eficaz”, disse Messonnier.
Perder o status de eliminação do sarampo seria um
problema para os Estados
Unidos, disseram especialistas em saúde pública.
A Organização Mundial
de Saúde remove o status de
eliminação de um país quando o sarampo vem se espalhando continuamente por
um ano. Um surto de saram-

Nesta semana, o CDC anunciou 12 novos casos de sarampo.

po em Nova York começou
em 30 de setembro de 2018
e causou mais de 600 casos
confirmados de sarampo. Um
surto na vizinha cidade de
Rockland County, Nova York,
começou no dia seguinte e
causou mais de 300 casos.
Vinte e nove outros estados tiveram surtos de sarampo nos últimos 12 meses,
mas esses foram muito mais
breves do que os de Nova
York. Nesta semana, o CDC
anunciou 12 novos casos de
sarampo, a maioria em Nova
York. CNN.

Contigo emite recall de garrafas para crianças devido a risco de asfixia

Contigo.

A Contigo lançou um aviso ao consumidor e emitiu
um recall voluntário de tampas para 5,7 milhões de garrafas de água para crianças.
A empresa, em parceria
com a US Consumer Product
Safety Commission, emitiu
o recall para as Contigo Kids
Cleanable Water Bottles na
segunda-feira (26) devido a
um risco potencial de asfixia.

“O bico de silicone transparente da garrafa de água
pode se soltar, o que representa um risco de asfixia para
as crianças”, escreveu o CPSC
em um comunicado.
De acordo com Contigo,
“nenhum ferimento foi relatado”, mas “com muita cautela”, a empresa pediu aos
consumidores para ver se a
tampa da garrafa de água es-

tá entre as afetadas.
“A Contigo recebeu 149
relatos de que o bico soltou,
incluindo 18 bicos encontradas nas bocas das crianças”,
disse um comunicado da comissão.
Cerca de 157 mil garrafas
foram vendidas no Canadá e
cerca de 28 mil no México.
As garrafas de água afetadas foram vendidas em lo-

jas populares como Costco,
Walmart, Target e outras lojas em todo o país e on-line
de abril de 2018 a junho de
2019. As garrafas foram vendidas por entre US $ 9 e US
$ 24.
Para mais detalhes sobre o recall e o que fazer se
sua tampa foi afetada, clique
aqui. Com informações da
ABC News.
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A Contigo anunciou o racall para

Um homem acusado de
matar 11 pessoas em uma sinagoga de Pittsburgh deve
enfrentar a pena de morte se
for condenado, disseram os
promotores federais em uma
ação na segunda-feira (26).
O escritório de advocacia
dos EUA em Pittsburgh disse
que deve buscar a pena de
morte contra Robert Bowers,
de 46 anos, no ataque do ano
passado. Onze pessoas morreram no ataque à Sinagoga
Tree of Life.
Bowers se declarou inocente e aguarda julgamento.
Bowers é acusado de usar
um fuzil AR-15 e outras armas para atacar fiéis na sinagoga durante um culto matinal de sábado em outubro do
ano passado.
Sete pessoas também ficaram feridas no ataque, incluindo cinco policiais.
A polícia disse que ele expressou ódio aos judeus durante e depois do ataque. Esse foi o ataque mais mortal
contra os judeus na história
dos EUA.
Com informações da Associated Press.
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SAÚDE FINANCEIRA

saudefinanceira@gazetanews.com

POR CLAUDIA FEHRIBACH

Uma plataforma financeira voltada para você!
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.

A comunidade brasileira
é considerada a mais empreendedora, somos criativos, inteligentes, mas ainda não somos a mais rica
do país.

E

screvo esta coluna há quase 4 anos... acho que já falei de tudo um pouco aqui.
Queria abrir esta plataforma
para nossa comunidade.
O que vocês gostariam que
eu escrevesse?
Vamos falar sobre sonhos?
Qual o seu? Empreendedorismo? Você sente medo? Já está
empreendendo? Como se prepararem para começar um novo negócio? Vamos voltar a falar de orçamento?
Me preocupa muito ver que
mais de 80% das pessoas que me
procuram para assessoria financeira não tem um orçamento, ou
nunca pensaram em fazer um.
Preocupante!
Por isso volta e meio falo sobre isso... mas o que mais?
O que você deseja saber sobre finanças?
Já falamos bastante sobre os

Mais de 80% das pessoas que me procuram para assessoria financeira não tem um orçamento

juros compostos e como os mesmos podem realmente fazer o
nosso dinheiro crescer... O que
mais te incomoda?

O que você gostaria de entender mais e ainda não entende?
Passei o domingo inteiro

com essas perguntas em minha
mente, este espaço nasceu da
minha vontade de agregar valor à vida de nossa comunidade.

Como sabe a maioria que
acompanha meu trabalho, eu
trabalho com finanças por “acidente”, depois de passar por um
período financeiro muito difícil
e aprender, na “marra”, o que fazer para a dar a volta por cima!
Hoje tenho verdadeira paixão pelo que faço pois entendo que todo mundo deveria ter
acesso a uma boa informação
financeira em nossas vidas, e
compreendo a importância da
ação para que a mesma se solidifique.
A comunidade brasileira é
considerada a mais empreendedora; somos criativos, inteligentes, mas ainda não somos a mais
rica do país. E quando digo rica,
refiro-me não somente ao capital, mas também ao peso político da representatividade que
a afluência financeira pode trazer. Este hoje é meu propósito
profissional.
Então vamos usar esta plataforma? Mandem suas ideias
e/ ou perguntas para o e-mail
Claudia@fiveringsfinancial.com
Uma semana de muita produtividade para você!

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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Menina de 9 anos é atacada e
morta por três pitbulls em Detroit

Johnson & Johnson é
condenada a pagar US$ 572 mi
Arquivo GN

Os vizinhos e o pai da garota tentaram os primeiros socorros até a
chegada da equipe de emergência, mas ela morreu no hospital
Arquivo Pessoal

U

ma menina de 9 anos
foi atacada até a morte por três cães da raça
pitbull enquanto brincava na
rua em um bairro de Detroit,
segundo a polícia local.
Emma Hernandez estava andando de bicicleta perto de sua casa em Detroit na
segunda-feira, 19, o último
dia das férias de verão, quando foi atacada pelos cães. Vizinhos escutaram os gritos e
correram para salvá-la, mas a
menina já estava sangrando
e com mordidas em diversas
partes do corpo, incluindo o
pescoço, informou a polícia.
Um vizinho usou um tijolo para acertar os cães e um
segundo vizinho atirou em
um com uma arma, segundo
relatos da mídia local. Os vizinhos e o pai da garota tentaram os primeiros socorros
até a chegada da equipe de
emergência, mas ela morreu
no hospital, de acordo com
a polícia.
Pela forma brutal como
tudo aconteceu, os vizinhos

Os vizinhos e o pai da garota tentaram os primeiros socorros até a

e até a polícia ficaram chocados. “É difícil, muito difícil. Estamos falando de uma
menina de 9 anos que estava
na rua brincando, e agora ela
não está aqui”, disse o porta-voz do Departamento de Polícia de Detroit à WDIV – afiliada da CNN.
O ataque aconteceu na

segunda-feira, mas o dono
dos cães, Pierre Cleveland,
33, só foi detido três dias depois. Na sexta-feira, 23, o juiz
determinou fiança de US $ 2
milhões por acusações que
incluem assassinato em segundo grau, homicídio involuntário e posse de animais
perigosos, informou a De-

troit Free Press.
O advogado de Cleveland,
Emmett Greenwood, pediu
ao juiz uma fiança reduzida,
descrevendo os US $ 2 milhões definidos como “ultrajantes” porque seu cliente
não possui antecedentes criminais e não representa um
risco de fuga, mas o juiz recusou.
Os três cães foram levados para Detroit Animal
Care and Control e estão
sendo avaliados. “Devido à
gravidade deste caso, é muito provável que os cães sejam
sacrificados”, afirmou o departamento em comunicado.
Devastada, a família
criou uma campanha no GofundMe para ajudar com os
custos do funeral. Com uma
meta de $25 mil, a campanha já arrecadou quase três
vezes mais. “Ela era uma garota tão inteligente e meiga.
Adorava estar ao ar livre e
brincar com seus primos.
Uma alma bonita por dentro
e fora “, escreveu a família.

Desde 2000, cerca de 6.000 pessoas em Oklahoma morreram de

A

companhia farmacêutica Johnson & Johnson foi condenada na
segunda-feira, 26, a pagar
US$ 572 milhões por danos
ao estado de Oklahoma por
seu papel na crise de vício
em opioides.
O juiz do condado de
Cleveland (Oklahoma), Thad
Balkman, disse que a empresa contribuiu para o “dano
público” ao fomentar o consumo de analgésicos que são
altamente viciantes.
Balkman afirmou que o
laboratório Janssen, a divisão
farmacêutica da “Johnson &
Johnson”, adotou práticas de
“propaganda enganosa e promoção de opioides”, o que

levou a mortes por overdose e um aumento das síndromes de abstinência neonatal
no estado.
Desde 2000, cerca de
6.000 pessoas em Oklahoma morreram de overdoses
de opioides, de acordo com
os advogados do estado. O
pagamento da multa seria
usado para o atendimento e
tratamento de viciados em
opioides.
A Johnson & Johnson é a
primeira companhia farmacêutica a ir a julgamento pela crise de vício em opioides
que atinge o país e que provocou mais de 70 mil mortes por overdose só em 2017.
Com informações da BBC.
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Deputado Luis Miranda não entrega
passaporte e entra com recurso no DF
Deputado falou com exclusividade ao Gazeta News e explicou o motivo de não entregar o documento
Câmara dos Deputados

O

Deputado Federal Luis Miranda (DEM-DF) tinha até
o dia 22 de agosto para
entregar o passaporte após determinação da Justiça do Distrito
Federal na semana passada. Com
exclusividade ao Gazeta News, o
deputado disse que não pretende
entregar o documento e explicou
por que recorreu da decisão.
“Foi um erro grotesco do juiz,
uma vez que somente o Supremo Tribunal Federal pode reter
um passaporte diplomático”, ressaltou.
O relator do caso no Tribunal
de Justiça do DF, desembargador

Josaphá Francisco dos Santos, tinha dado 48 horas para a apreensão do passaporte do deputado
como resultado de um processo
referente a uma clínica de estética iniciado em 2011, no qual ele
era sócio.
Como cabe recurso, o deputado, natural de Brasília (DF) e eleito em 2018, disse que pretende
processar o juiz pela ação e a autora do processo, porque, segundo ele, foi acionado depois que
ele saiu da sociedade da empresa.
Em 2011, Miranda era sócio
da clínica de estética Seven Seven, em Brasília, e foi processado

Deputado Federal Luis Miranda (DEM-DF) é acusado em processo de 2011.

por uma paciente que fez uma depilação a laser, mas que saiu com
várias queimaduras no corpo.
Por causa disso, Luis Miranda
foi condenado a pagar uma indenização por danos morais, materiais e estéticos. Ele recorreu, mas
a decisão final saiu em 2013. O
pagamento ainda não foi feito e
a dívida, hoje, está estimada em
quase R$ 90 mil.
Na quinta-feira, 22, um despacho da Justiça do Distrito Federal sinalizou que o deputado
estaria cometendo o crime de
“desobediência” por se recusar
a cumprir uma ordem judicial.

Brasil confirma facilitar deportação de brasileiros após pressão dos EUA

ReutersKevin Lamarque

Sob pressão do governo
de Donald Trump, o Brasil
decidiu facilitar a deportação
de brasileiros indocumentados, pedindo às companhias
aéreas americanas que transportem deportados mesmo
quando estes não estiverem
com passaportes válidos, disseram três fontes do governo
brasileiro. As informações foram obtidas e divulgadas pela

Reuters na segunda-feira, 26.
Em junho, a Polícia Federal enviou às companhias
aéreas um memorando permitindo que elas transportem brasileiros sob ordem de
deportação com apenas um
certificado de nacionalidade
emitido por um consulado
se não tivessem um passaporte válido – documento antes
necessário para viajar para

o Brasil, disseram as fontes.
O Ministério das Relações
Exteriores do Brasil confirmou que os certificados de
nacionalidade são emitidos
por seus consulados nos Estados Unidos quando deportados detidos esgotaram seu
processo de apelação e não
têm passaporte. Os passaportes brasileiros são emitidos
apenas para os nacionais que

se candidatam a eles.
Sem detalhar, as autoridades, que pediram anonimato porque não estavam autorizadas a falar
publicamente sobre o assunto, disseram à Reuters
que o Brasil está sob crescente pressão da administração Trump para facilitar
a deportação de seus cidadãos sob risco de sanções.

Bolsonaro e Trump na Casa Branca.

Governadores pedem
R$ 1 bi da Petrobras
para combater
incêndios na Amazônia
Os governadores dos estados que compõe a região amazônica defenderam na quarta-feira, 28, em reunião com
representantes do Judiciário
e do Legislativo em Brasília,
a destinação de R$ 1 bilhão
do fundo bilionário da Petrobras – de R$ 2,5 bilhões – para o combate às queimadas na
Amazônia.
Participaram do encontro
no Supremo Tribunal Federal
(STF), o ministro Alexandre de
Moraes, o governador do Amapá, Waldez Góes (PDT), o governador de Roraima, Antônio Denarium (PSL), o presidente da
Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre
(DEM-AP).
Após a reunião, Waldez Góes, que representou os demais
governadores, afirmou que do
total de R$ 1 bilhão, R$ 400 milhões seriam destinados diretamente aos nove estados que
compõe a Amazônia Legal, R$
200 milhões iriam para o Ministério do Meio Ambiente e R$
400 milhões seriam para o governo federal aplicar em atividades da Amazônia. Fonte: G1.
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LIBERTADORES DA AMÉRICA

Grêmio bate Palmeiras e está na semifinal da Libertadores
O Grêmio está em mais uma semifinal da Copa Libertadores. Depois de perder o primeiro jogo em Porto Alegre por 1 a
0, o Tricolor ainda saiu perdendo para o Palmeiras, na última
terça, no Pacaembu, mas contou com a decisiva atuação de
Everton para virar para 2 a 1. O atacante fez o gol de empate e construiu uma linda jogada passando por cinco adversários para Alisson marcar o segundo – a partida foi disputada

no estádio municipal de São Paulo já que a arena está sendo
utilizada para a realização de shows da dupla Sandy & Júnior.
O Grêmio vai enfrentar nas semifinais o vencedor do confronto entre Internacional e Flamengo. Os times se enfrentaram nesta quarta-feira, mas a partida ainda não havia terminado até a finalização dessa edição.
Fonte:www.globoesporte.com

Jogador Neymar está muito perto
de voltar para o Barcelona
Time catalão ofereceu valor em dinheiro mais os jogadores Rakitic e
Dembelé ao PSG; inclusão de Rakitic na negociação seria um passo-chave

Proposta pode ser o
“desbloqueio final”
da negociação que
dura longas semanas e
passou por
diversas etapas.

Arquivo Pessoal/Facebook

A

pós uma reunião
que parece ter deixado Barcelona e PSG
mais perto de um acordo por
Neymar, na última terça-feira, a negociação entre os dois
clubes segue a todo vapor. E
pode estar perto do fim, segundo o jornal “Sport”, que
indica nesta quarta que o
Barça fez uma nova oferta
para o clube francês: o pagamento de um valor próximo
a € 130 milhões, a cessão de
Rakitic em definitivo, além
do empréstimo de Dembelé
por um ano.
O diário catalão afirma
que a proposta pode ser o

Everton foi o principal destaque da classificação tricolor.

O Croata Rakititc iria em definitivo para o PSG.

“desbloqueio final” da negociação, que dura longas semanas e passou por diversas etapas. O jornal francês
“L’Équipe” confirma a informação dos espanhóis e aponta que a oferta “atenderia as
condições estabelecidas pelo diretor esportivo Leonardo” na reunião de terça-feira,
quando o Barça teria oferecido € 170 milhões.
Desde o início das negociações, as imprensas francesa e espanhola indicavam
que o PSG tinha como alvo no elenco do Barcelona
o meia Rakitic e o atacante
Dembelé - além de Coutinho,

que foi para o Bayern de Munique. Os dois seriam alguns
dos poucos atletas aceitos pelos parisienses como moeda
de troca, o que permitiria ao
time blaugrana pagar uma
quantia inferior aos € 220
milhões desejados pelo PSG.
Desta forma, a inclusão
de Rakitic na negociação seria um passo-chave para que
a saída de Neymar se concretize, uma vez que o croata
seria um nome desejado pelo técnico Thomas Tuchel. O
meia, inclusive, teria aceitado rumar para o Parque dos
Príncipes e dado o “OK” à diretoria do Barcelona, segundo o “Sport”. Entretanto, ainda resta a mesma postura por
parte de Dembelé - que nesta proposta só teria que jogar
no PSG por um ano.
O atacante da seleção
francesa ainda não teria aceitado fazer parte da operação,
de acordo com a imprensa
catalã.
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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

Que coisa sem jeito

É

impossível sair de casa
de pijamas e não encontrar um conhecido. Pode
ser um sábado de inverno
– 13 graus – 9h45 da manhã, pode até estar chuviscando, não importa, sempre haverá alguém para sorrir e abanar a mão contente
como quem diz, eu te vi.
Já testei várias vezes.
Ocorre que a minha filha
mais nova frequenta um coral
a exatos mil metros de casa nas
manhãs de sábado. O combinado é acordar cedo, passar o café,
tomar banho e levá-la com calma. Mas café da manhã de sábado não é tarefa a se fazer com
pressa.
E no mais, São Paulo anda tão
gelada que a ideia de vestir um
jeans por cima da calça do pijama e um casaco por cima da blusa, parece sempre mais acertada do que a do banho. A de pôr
o cabelo amassado para desfilar,
avenida quase completa, versus
molhá-lo na água praticamente
em estado sólido, ganha de disparada.
Pois foi neste sábado mesmo.

Tudo se deu como se dá semanalmente.
Corremos atrasadas e mal
acordadas para o coral, já a pouquíssimos minutos dos quinze
de tolerância combinados com a
professora. Eu voltava no sossego de quem já entregou a criança

cantante, quando vi um ovo caindo na calçada.
Isso. Um-ovo-caindo-na-calçada.
Esquisitíssimo.
Atravessei a rua e, de novo,
mais um ovo quebrou diante dos
meus olhos. Outra esquina, ou-

tro ovo.
Esse chegou a respingar na
minha calça. Tu acredita?
A primeira suspeita de que
crianças de zoeira, nossa como eu
odeio essa palavra, atiravam de
alguma varanda a munição improvável, caiu por terra. Não dá

para alcançar três esquinas de
uma varanda só.
Apressei o passo para repercutir o ocorrido com uma senhora que andava um pouco à minha
frente. Indignação digna de compartilhamento. A senhora viu isso? Que coisa sem jeito! Ela fez
que sim com a cabeça e seguiu a
passos mais rápidos.
Parei no farol vermelho, esquina com a rua Piauí, já do lado
de casa.
A vida me pôs de camarote
para assistir o espetáculo encenado bem no meio da faixa de pedestres. Ela, atravessando como
se nada fosse, põe a mão na bolsa, tira um ovo laranjadinho – de
capoeira, como se diz em Recife
–, dá um beijo de despedida, quase irônico, e faz o arremesso com
força.
Clara e gema pra tudo que foi
lado.
Nunca, na minha vida, vi uma
cena tão sem propósito.
E eu que achava o pijama
uma excentricidade daquelas. Era
só isso mesmo.
Boa semana queridos.
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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
Pixabay

Será que o cérebro dos
homens e das mulheres
funcionam da mesma forma?

D

Há uma crença popular que as mulheres tem mais capacidade para cuidar da casa e dos filhos do que os homens.

urante muitos anos acreditou-se que o cérebro das
mulheres tinha capacidade diferente do cérebro dos
homens. Porém, novos estudos e novos testes mostram que a capacidade
de fazer múltiplas tarefas ao mesmo
tempo é igual em homens e mulheres. Na prática, o que vemos é que as
mulheres usam mais essa habilidade
que os homens; mas quando são testados, os homens mostram as mesmas capacidades.
Outra capacidade atribuída às mulheres mais que aos homens é de ver
a bagunça e a arrumar a bagunça. Isto também caiu por terra. Homens e
mulheres podem e veem as bagunças
da mesma forma, o que pode mudar
é a necessidade de arrumar ou se importar com ela e isso não depende do
cérebro.
Essas diferenças não neuronais,
mas sim comportamentais, se agravam quando os filhos nascem. As mulheres se sentem mais pressionadas

que os homens a cuidar dos filhos, a
acordar à noite, a manter a casa em
ordem e a planejar o dia seguinte. São
as mulheres também as primeiras a
decidirem largar o trabalho remunerado quando os cuidados dos filhos e
da casa se tornam prioridade para o
casal. O efeito do aumenta da pressão
sobre as mães é duas vezes maior que
sobre os pais. E são as mulheres que
apresentam maior índice de doenças
mentais depois que os filhos nascem.
Quando o segundo filho nasce a pressão dobra novamente.
Contra a mudança de hábitos que
já vem se instalando na sociedade está a crença popular que as mulheres
tem mais capacidade para cuidar da
casa e dos filhos que os homens. O
que é necessário sem dúvida são mais
políticas públicas de esclarecimento e de proteção da condição feminina para que a igualdade se instale de
fato na sociedade e não apenas quando for conveniente dividir a conta do
restaurante.
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VIVER BEM

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.

Saiba como lidar com a depressão sem remédios
depressão é caracterizada
por um humor depressivo
e/ou diminuição de interesse ou prazer nas atividades
cotidianas (o que inclui a diminuição da libido). As emoções que surgem são geralmente as de tristeza profunda, desespero, apreensão,
raiva e apatia. A pessoa tende a chorar com facilidade, podem emergir
pensamentos de auto desvalorização e culpa, pensamentos negativos
e queda de autoestima.
Na depressão podem estar presentes pensamentos de morte, impotência e até vontade de morrer. Com a queda de humor variam
também os níveis de energia física.
A pessoa se sente mais cansada fazendo menos esforço. Além disso, a
qualidade do sono e do apetite muda. Pode haver mais sono ou insônia; comer menos ou demais para
compensar ou mascarar a si mesmos as emoções com as quais não
se consegue lidar.
No dia-a-dia, a pessoa se percebe com uma sensação maior de
cansaço, dificuldade de se concentrar e indecisão na hora de enfrentar compromissos e até situações

A

simples. No nível cognitivo, está
presente uma tendência a ruminar
pensamentos sem chegar a lugar
nenhum.
A depressão pode se manifestar
numa gama muito grande de gradações. Em algumas pessoas os distúrbios são graves e se arrastam há
muito tempo, em outras podem ser
iniciais e/ou transitórios, devidos a
situações pontuais.
Antes de passar a fazer uso de
remédios alopáticos para tratar dos
sintomas depressivos, vejamos al-

gumas atitudes e atividades que vão
promover o bem-estar geral ou até
mesmo levar a pessoa a encontrar
novas soluções e realizações pessoais.
1. Fazer exercício.
Feitos com regularidade, o exercício físico ajuda a aliviar os sintomas de depressão e ansiedade pela
liberação de endorfinas, os hormônios do se sentir bem; afasta a mente dos problemas; melhora a autoconfiança e a interação social. E,
sobretudo, é uma forma saudável

de cuidar de si e superar a depressão.
2. Sol!
A exposição moderada ao sol é
conhecida por ter vários benefícios
na saúde, além de fortalecer os ossos e melhorar o sistema imunológico, também favorece noites mais
bem dormidas e um melhor humor.
3. Manter um diário.
Os benéficos de escrever um
diário são: aumentar o seu quociente de inteligência; alcançar objetivos; encontrar paz; melhorar sua
inteligência emocional; desenvolver
mais memória e compreensão de
sua realidade; fortalecer a autodisciplina; aumentar as habilidades de
comunicação; cura.
4. Acupuntura.
Em um estudo de 2013, os pesquisadores descobriram que a acupuntura que usa leves correntes
elétricas transmitidas através das
agulhas era tão efetiva como a fluoxetina (Prozac) no alivio dos sintomas de depressão.
5. Terapia.
A cura pela fala oferece muitos
benefícios, eles: alivia o estresse;
lança uma nova perspectiva sobre

os problemas; dá suporte para uma
nova rotina de vida; desenvolve seu
autoconhecimento e capacidade de
expressar o que está acontecendo
com você; descobre os sentidos que
estão por trás dos sintomas; pode
ajudar a encontrar novos caminhos
de vida e realização pessoal, além
de promover relacionamentos mais
saudáveis e significativos.
6. Meditação.
É tão eficaz a evitar a recaída
quanto os antidepressivos, revelou
um estudo publicado pela Archives of General Psychiatry. Segundo
o Centro de Saúde Mental e Dependência, no Canadá, que elaborou o
estudo, as taxas de recaída dos pacientes no grupo que recorreu a este método, não diferiram dos índices dos pacientes que receberam
antidepressivos; já 70% dos pacientes que receberam placebos voltaram a apresentar sintomas de depressão.
7. Yoga.
Fazer uma posição/exercício
pode aliviar o stress e os sintomas de depressão. Vários estudos têm mostrado que praticar
ioga reduz a hostilidade, ansiedade e depressão, ao mesmo
tempo que melhora a energia, a
qualidade do sono e bem-estar.
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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.

Ganha-ganha: o jogo dos
mestres

O

ganha-ganha é
um jogo diferente, onde não há
perdedores. Nele,
os jogadores precisam agir
com maestria, valendo-se
da astúcia, da inteligência
e da capacidade de representar um perigo em potencial para os predadores.
E mais: precisam saber
pensar de maneira construtiva e criativa e aprender como alterar o comportamento com precisão
e rapidez, interagindo com
o meio e com os outros,
sempre positivamente. Assim como os mestres!
A vida é um jogo, e no
jogo do ganha-ganha, é
preciso saber usar com inteligência os recursos disponíveis e, principalmente, é preciso saber fazer
mais com menos.
O jogo de vítimas e predadores é assim:
•
Os predadores só

querem ganhar.
•
As vítimas preferem fugir; no máximo, elas
se rendem.
Essa determinação em
só ganhar ou em só perder
tem relação direta com a
crença na escassez de recursos do planeta e com a
forma como se reage a ela.
Quem acha que nunca terá condições de ter o suﬁciente sacriﬁca-se, quem
quer se prevenir procura
acumular o máximo de recursos, não importando os
meios.
O jogo dos mestres é
assim:
Os mestres conhecem
a realidade que os cerca,
que pode tanto ser abundante quanto escassa. Eles
acreditam no próprio valor
e enxergam o mundo de
forma não-convencional. E
eles também são criativos,
ﬂexíveis, inteligentes e sa-

bem utilizar os próprios
recursos de maneira elegante, procurando obter o
melhor para si, sem, contudo, destruir o outro ou
impor-lhe uma posição inferior.
Para participar do ganha-ganha
•
Reavalie a sua forma de pensar, isso aumenta substancialmente a sua
capacidade de competir e
de se modiﬁcar.
•
Ajuste seu foco
mental e emocional: isso
lhe dá condições de modiﬁcar todo o cenário a seu
redor.
•
Aprecie, explore e
utilize ao máximo a capacidade de ajudar a si mesmo
e aos outros na avaliação
crítica de decisões: disso
resulta uma inﬁnidade de
idéias e de possibilidades,
signiﬁcando um verdadeiro despertar do seu potencial.
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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

Simply Red está de volta com “Blue Eyed Soul”

A

banda inglesa Simply Red está de volta
ao mercado. No próximo dia 8 de novembro
lançará o álbum “Blue Eyed
Soul” (Warner Music), reunindo dez faixas que misturam
soul music, disco e baladas românticas.
Este é o primeiro álbum de
estúdio da banda liderada pelo vocalista Mick Hucknall, em
quatro anos. A faixa principal,
“Thinking Of You”, já disponível nas plataformas digitais, é
um convite à dança, lembrando os hits da Motown dos anos 1970. Gravado em Londres no British Grove Studios,
de Mark Knopfler, todas as dez faixas foram escritas por Mick Hucknall e produzidas por seu colaborador de longa data Andy Wright.

Hucknall, cuja voz marcante destaca-se
em todas as canções, comenta: “eu quis empurrar a minha voz um pouco mais, me desafiar um pouco, dar-me algo para cantar
realmente. E quem ouvir o álbum, vai perceber esse meu esforço de interpretação.”

Gravado como ao vivo, com
poucos “overdubs”, “Blue Eyed
Soul” inspirou-se muito em
clássicos do funk e do soul, de
nomes como Isaac Hayes, Curtis Mayfield, James Brown, Bobby “Blue” Bland e Tower of Power.
“Nesta fase da minha carreira, e aos 59 anos, eu poderia fazer um desses álbuns
sombrios e reflexivos que remetem à minha vida e a todo
esse tipo de coisa que as pessoas tendem a fazer em uma
certa idade. Mas eu pensei nisso. Eu queria fazer algo forte. Eu quero me
divertir. Eu não estou dizendo que é meu
último álbum, porque não penso em parar. Mas quando saio com alguma novidade, quero sair com um estrondo”, explica
Hucknall.

Saem duetos entre Tulipa Ruiz e João Donato

A

nova parceria
entre Tulipa
Ruiz & João
Donato chegou às plataformas digitais. Trata-se de um
compacto com duas
faixas: “Gravidade Zero” e “Manjericão” –
esta, com a participação do rapper Edgar.
É impressionante como João Donato,
aos 85 anos, consegue
conversar com a geração mais nova – um
exemplo disso é o disco que ele fez com o
filho Donatinho, indicado ao GRAMMY
Latino em 2017, mas
agora também com
esta nova parceria

com Tulipa Ruiz.
Desde 2015, Tulipa Ruiz e João Donato
mantém uma relação
de admiração, quando
gravaram juntos a faixa “Tafetá”, parceria
que faz parte do terceiro álbum de Tulipa, “Dancê”, vencedor
do GRAMMY Latino
de 2015, na categoria
Melhor Álbum Pop.
O veterano cantor
e pianista é considerado um dos grandes
nomes da música brasileira e vêm se renovando com parcerias
inéditas, como a banda Bixiga 70 e seu filho Donatinho.

Baile Da Ousadia Edição Especial - DJ
Larissa Cerqueira
30/AGO/2019
Local: El After at The Locale - 499 South
Federal Hwy, Boca Raton, Florida 33432
Horário: 10 PM
Info: Baile da Ousadia especial com a Dj
Larissa Cerqueira, além da presença de
Deyr Donatti e dos DJs Mazinho e Flexinha. Informações: (561) 251-7352.

Sábado MIX - com Simplicidade, Boca
Melodia e Ronald Estourado
31/AGO/2019
Local: El After at The Locale - 499 South
Federal Hwy, Boca Raton, Florida 33432
Horário: 9 PM - 2AM
Info: O grupo Simplicidade, Ronald
Estourado e Boca Melodia estão ‘juntos e
misturados’ no The Locale, nesse sábado.
Informações pelo telefone (561) 251-7352.

Back To The 80’s
07/SET/2019
Local: El After at The Locale - 499 South
Federal Hwy, Boca Raton, Florida 33432
Horário: 10 PM - 2AM
Info: De volta aos anos 80. A Festa premiada que conquistou o Sul da Flórida
em mais uma edição! Divirta-se ao vivo
com os sucessos de Paralamas do Sucesso, Capital Inicial, Legião Urbana, Titãs,
entre outros que fizeram sucesso nesta
década. Tickets: www.eventbrite.com.

Conheça as bibliotecas de Broward
07/SET/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. Informações: www.broward.org/library.
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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.
Pantelion Films

Tod@s Caen
Pantelion Films

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

As estreias no cinema
Blue Fox Entertainment

Estreia na próxima
sexta-feira, dia 30 de
agosto, a comédia dos
estúdios Pantelion
Films Tod@s Caen.
O longa acompanha
Adán, interpretado por
Omar Chaparro, um sedutor de primeira
que acredita que sabe conquistar qualquer
mulher. Ele passa a ensinar seus amigos
a arte de conquistar mulheres, usando
sua lista de regras de sedução que sempre
deram certo. Mia, papel de Martha Higareda, é uma ambiciosa produtora que sonha
em ter seu próprio programa de TV sobre
o empoderamento de mulheres chamado
“Todos Caen”, um guia estratégico para
encontros que ensina como prender um
homem - e tê-lo comendo bem na palma
da sua mão. Mia e Adán se cruzam em uma
balada, e a partir daí a batalha dos sexos
começa. Mas, à medida que testam suas
estratégias refinadas de sedução, ambos
descobrem que, às vezes, quanto mais você
joga duro para conseguir o que quer mais
você pode acabar caindo. Também estão
no elenco Claudia Álvarez, Miri Higareda,
Mauricio Barrientos, Maite Urrutia, Francisco de la Reguera, Luis Koellar, entre outros.
A direção ficou a cargo de Ariel Winograd.
O roteiro foi escrito por Martha Higareda
e Cory Brusseau. No site do Gazeta News,

você pode conferir o vídeo da entrevista
exclusiva com a produtora, roteirista
e atriz Martha Higareda, a produtora
Miri Higareda e a atriz Claudia Álvarez.
#TodosCaenFilm
OTL Releasing

Don’t Let Go
OTL Releasing
O suspense Don’t
Let Go com o ator
David Oyelowo
também entra em
cartaz na próxima
sexta-feira, dia 30
de agosto. Depois
de ter toda sua
família morta de maneira brutal em
um aparente assassinato, um homem
recebe uma estranha ligação de uma
das falecidas, sua sobrinha. Convencido plenamente de que está ficando
louco, seus limites são testados quando
ele começa a se questionar se há
alguma espécie de conspiração por trás
de tudo ou se finalmente sua sanidade está indo embora. Além de David,
também estão no elenco Storm Reid,
Byron Mann, Shinelle Azoroh, Mykelti
Williamson, entre outros. Don’t Let Go
foi escrito e dirigido por Jacob Estes.
#DontLetGo

Killerman
Blue Fox Entertainment
O suspense de crime
Killerman estreia na
próxima sexta-feira,
dia 30 de agosto. Moe
Diamond é um lavador
de dinheiro da cidade
de Nova York que acorda sem memória com milhões de dólares
em dinheiro e drogas roubados. Ele deve
logo vasculhar as ruas em busca de respostas enquanto tenta fugir de policiais
violentos e corruptos. No elenco estão
Liam Hemsworth, Emory Cohen, Diane
Guerrero, Zlatko Buric, Suraj Sharma,
entre outros. A direção é de Malik Bader
que também escreveu o roteiro.
Samuel Goldwyn Films

This Is Not Berlin
Samuel Goldwyn Films
O drama This Is Not
Berlin (Esto no es Berlín,
título original) do diretor mexicano Hari Sama
está em cartaz desde
o dia 23 de agosto. Abandonado pelo pai e relegado a companhia de uma mãe gravemente
deprimida, Carlos, adolescente de 17 anos,

decide romper com seu carma familiar e
buscar novas experiências no mundo adulto.
Gera, um amigo da escola, é o jovem ousado
que vai iniciá-lo nas noitadas pela Cidade do
México. Na discoteca “Aztec Lounge” os dois
mergulham na cena undergound da região,
desfrutando da liberdade sexual, do uso de
drogas e de músicas de temática transgressora. No elenco estão Xabiani Ponce de León,
José Antonio Toledano, Mauro Sanchez Navarro, Ximena Romo, entre outros. Selecionado para o Sundance Film Festival de 2019,
o longa também foi escrito por Hari ao lado
de Rodrigo Ordoñez e Max Zunino.

.......................................................
ENTREVISTA EXCLUSIVA

Ator brasileiro no suspense “47 Meters Down:
Uncaged”
Tive a oportunidade de entrevistar o ator
carioca Davi Santos, que está no elenco
de “47 Meters Down: Uncaged”. Falamos
sobre a experiência em atuar na água,
trabalhar com o diretor Johannes Roberts
e com o ator John Corbett e muito mais.
Confira a entrevista exclusiva no site gazetanews.com.

......................................................
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Nathalia Shumacher

Johnny com o casal.

Mario e Dra. Daniela com a filha Gabriela.

Heather Moraitis (Comissioner de Fort Lauderdale)
com Daniela e Mario.

Flavio e Thais.

Bella Smile apresenta
novas instalações

A

clínica dentária e de estética Bella Smile realizou na quarta-feira, 21, um coquetel para
oficializar a inauguração das novas instalações. Dra. Daniela Modesto e Mario Cerqueira receberam pacientes, parceiros, amigos e imprensa em
uma noite agradável com participação musical de
Thais e Flavio, e Dj Johnny (Rádio GN). A nova sede
da Bella Smile fica no endereço 2626 East Commercial Boulevard-Fort Lauderdale, FL 33308
Confira os flashes de Nathalia Shumacher

Momento do corte da fita.

Mario e Daniela com Monica Ribeiro, Andrea Faria e Gustavo
Couto.

Bruno, Roberta, Stephanie e Dominic.

Fernanda Cirino (Gazeta) com Mario e Dra. Daniela.

Tahy, Mauricio, Cema, Dr. Basset, Katy, Mario, Daniela, Dr Noreña, Brittany, Valeria, Rafael e Hugo.

Trilogia Segunda Edição

A

festa “Trilogia”, composta por 3 músicos
de sucesso da Flórida, teve a segunda edição realizada no dia 24 de agosto, no The
Locale, em Boca Raton.
A noite foi sucesso absoluto e o público curtiu o repertório de Deyr (Sertanejo), Johnny (Pop/
Rock) e Thiaguinho (Pagode), acompanhados de
uma super banda.
O evento acontece uma vez por mês e é “sold
out”. Portanto, anote na sua agenda a próxima
festa, que será realizada no dia 21 de setembro .
Confira as fotos de Nathalia Shumacher.

Cinthia e Kenia.

Rosana, Rosilda e Rosalia.

Vanessa e Jonas.

Lia, Daniela e Carla.

Johnny agitando a galera.

Thiaguinho, Deyr e Johnny.

Cassio, ao centro, com sua turma.

Michaela, Daniela, Cris e Bruna.

Renan e Ale.
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Fotos: Nathalia Shumacher

Tayse Dantas (ao centro) com a equipe.

Tuany , Silvia, Gabi e Maísa.

Chegou em Deerfield
Beach Maré Shoes

Maré Shoes oferece vários estilos e marcas.

C
Chef Carmem.

Rosangela e Isabelle.

Tayse com os filhos Dominique e Davi.

Flavia, Gabriela e Fernanda.

hegou em Deerfield Beach a loja Maré
Shoes com calçados brasileiros de alta
qualidade e lindos modelos. Para marcar
a inauguração foi realizado, no dia 23 de agosto, um delicioso coquetel na loja para clientes
e parceiros da empresária Tayse Dantas. Marcas como Usaflex, Moleca e Vizzano podem ser
encontradas na Maré Shoes, que fica no endereço 3840 W Hillsboro Blvd, Deerfield Beach
(no mall da TJ Max, ao lado da ULTA). Confira
a inauguração por Nathalia Shumacher.

Cristiane e Marcelo.

Tayse Dantas.
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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

