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Dorian é o segundo furacão mais forte
já registrado no Atlântico, diz NHC
C
om força de categoria cinco, o furacão Dorian
foi o segundo mais forte a se formar no Oceano Atlântico, segundo o National Hurricane
Center. A tempestade devastou as Bahamas, onde
tocou o solo com rajadas de vento que atingiram
GN

321 km/h, causando mortes. Na última hora, a Flórida foi poupada e Dorian segue caminho margeando a costa em direção à Geórgia e Carolinas. Agora,
brasileiros se juntam para arrecadar e enviar doações aos desabrigados.
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POR Arlaine Castro

Crianças migrantes afetadas pela separação dos pais

N
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Babilônia.
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Gazeta News.

negavam a comer, ou a participar das atividades”, e os
que não entendiam por que
estavam separados de seus
pais “sofreram altos níveis de
angústia mental”, acrescenta
o escritório do inspetor-geral, um órgão que supervisiona de maneira independente
as estruturas subordinadas
ao Departamento.
Em 2018, Donald Trump
declarou uma política de “tolerância zero” na fronteira
com o México, o que
levou à separação de
“Muitas crianças não
milhares de famílias.
entendiam por que
Na época, as autoriestavam separadas de seus dades identificaram
pais e “sofreram altos níveis mais de 2.700 crianças que deveriam ser
de angústia mental”, diz o
reunidas com seus
Departamento de Saúde.
pais.
Famílias essas
ças são expostas) daqueles formada em sua maior parque as protegem e dos dias te por centro-americanos de
angustiantes até tornar a vê- Honduras, Nicarágua e El Sal-los de novo.
vador que buscam nos EUA o
Pelo menos é o que trata fim de uma vida de pobreza e
um relatório oficial do De- da violência em seus países.
partamento de Saúde publi- Logo depois, o presidente pôs
cado na quarta-feira, 4, so- fim à medida, enquanto um
bre os menores separados na juiz ordenava a reunificação
fronteira entre Estados Uni- das famílias divididas
dos e México em 2018.
Como parte da popula“Alguns expressavam ção migrante que tenta enuma dor aguda que os fazia trar ilegalmente nos EUA,
chorar sem parar”, outros “se houve casos de brasileiros
ão é frescura quando
uma criança é obrigada a ficar longe dos
pais e passa a ter problemas
de saúde como insônia, falta
de apetite ou medo excessivo. Nesse caso, não estamos
falando sobre uma viagem
dos pais a trabalho ou algo
do tipo, mas da separação
repentina na fronteira após
longa jornada (que também
já causa vários traumas pela
violência à qual muitas crian-

que também passaram pela
situação, é claro. Em agosto de 2018, o Itamaraty chegou a levantar um total de 57
menores brasileiros em abrigos espalhados pelo país. Eles
foram posteriormente reunidos com sua família, segundo
o órgão brasileiro. Mas, como
vivem agora? É o que questiona o relatório.
“As crianças separadas
mostraram mais medo, sentimentos de abandono e de estresse pós-traumático do que
as crianças que não haviam
sido separadas”, escreve o
inspetor-geral do Departamento de Saúde no relatório sobre as visitas realizadas em meados de 2018 por
suas equipes a 45 centros de
acolhida para menores migrantes.
A política de separação
de famílias migrantes piorou
“o sofrimento psicológico”
de muitas crianças já marcadas por experiências traumáticas - conforme revelou o relatório oficial.
Segundo o relatório, “a
separação de famílias e um
processo de reunifi cação
desordenada se somou ao
trauma” dos menores que
já enfrentavam abusos, ou
violência, em seus países

de origem, ou na rota migratória.
Junto com a política de
“tolerância zero”, as normas para a entrega dos menores a “patrocinadores”
em todo país também ficaram mais rigorosas e prolongou ainda mais a estadia
destas crianças e adolescentes nos centros de acolhida
do Departamento da Saúde. Essa demora gerou “um
maior nível de desconfiança, desesperança e frustração entre as crianças, com
mais casos de mutilação, ou
ideias suicidas”, acrescentou o inspetor-geral.
Em novembro de 2018,
registrou-se um pico de 93
dias em média.
O relatório foi baseado
em entrevistas com cerca de
100 médicos de saúde mental
que mantinham interações
regulares com crianças, mas
não abordavam diretamente
a qualidade dos cuidados que
as crianças recebiam.
Sem muito o que fazer, o
relatório finaliza propondo
o reforço no treinamento do
pessoal e o acesso a psiquiatras externos, assim como de
transferência dos casos mais
graves para estruturas especializadas.
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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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Batalha por aumento de salário mínimo
federal e na Flórida se intensifica

7

Consulado volta a
emitir carteira de
matrícula consular
em Miami

Grupo está tentando colocar proposta de aumento nas urnas das eleições de 2020

Pixabay

Pixabay.

A

batalha para aumentar o salário mínimo
federal e da Flórida
para US $ 15 por hora continua.
O advogado, empresário
e doador de Orlando, John
Morgan, está apoiando o grupo “Florida for a Fair Wage”
(Flórida por um salário justo), que está tentando colocar
uma proposta de salário mínimo de US $ 15 em votação
nas eleições de 2020.
Seu plano começa com
um mínimo de US $ 10 por
hora e aumenta um dólar a

cada ano até atingir US $ 15
em 2026.
Segundo Morgan, sua
proposta foi criada para facilitar as preocupações das pequenas empresas, com um
aumento incremental. Mas
ele ainda está lutando contra aqueles que há muito se
opõem a um aumento.
Várias cidades estão liderando a luta pelo aumento.
A prefeita democrata de
Tampa, Jane Castor, anunciou nesta semana que todos funcionários da cidade
de Tampa receberão um sa-

Plano aumentaria salário para US $ 15 até 2026.

lário mínimo de US $ 15 por
hora a partir de outubro. Embora a mudança afete apenas cerca de 50 funcionários,
ela disse que é a coisa certa
a fazer.
O salário mínimo federal
está congelado em US $ 7,25
por hora há mais de uma década. Grupos sindicais e defensores estão tentando pressionar o Senado dos EUA a
seguir a Câmara, que este
ano aprovou a Lei do Aumento do Salário, que aumentaria o salário mínimo para US
$ 15 por hora até 2024.

Flórida recebe US $ 1,3 milhão em financiamento federal para “Obamacare”
Healthcare.gov.

Em preparação para
o período de inscrição no
“Obamacare” em 1º de novembro, o governo federal
anunciou o financiamento
deste ano para os navegadores, que fornecem ajuda
gratuita a indivíduos que desejam se inscrever em um
plano.
O principal beneficiário
deste ano é o Texas, com US$

1,5 milhão, seguido pela Flórida, com US$ 1,3 milhão. O
valor recebido pela Flórida é
um pouco maior que os US $
1,25 milhão do ano passado.
No total, os Centros de
Serviços Medicare e Medicaid concederam US$ 10 milhões a 34 organizações em
todo o país.
Com 1,8 milhão de inscritos este ano, a Flórida te-

ve seu maior número de inscrições no Obamacare desde
2014, e o maior número de
inscritos no país, de acordo
com o Kaiser Family Foundation.
O período de inscrição
do Obamacare vai de 1º de
novembro a 15 de dezembro. Para mais informações,
visite healthcare.gov. Orlando Sentinel.

As inscrições do Obamacare começam em 1º de novembro.

A carteira é gratuita.

Após meses de espera, o Consulado do Brasil em Miami informou que voltou a emitir a Carteira de Matrícula Consular (CMC)
- um documento de identificação
criado para auxiliar o brasileiro
que vive no exterior.
A carteira é emitida de forma gratuita e facilita o contato do
Consulado-Geral com o portador e
seus familiares no Brasil em casos
de emergência, bem como a renovação de outros documentos brasileiros, além de permitir o retorno ao Brasil em caso de perda do
passaporte.
Algumas instituições americanas aceitam a CMC como documento de identificação (photo ID).
Para requerer a Carteira
de Matrícula Consular, é necessário fazer o agendamento no site do Consulado-Geral
(ec-miami.itamaraty.gov.br).
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Uso de cigarros eletrônicos desencadeia problemas
de saúde entre adolescentes da Flórida
Autoridades de saúde investigando 215 casos de doença pulmonar grave associadas ao vaping em 25 estados.
Flickr.

A

lém da segurança das
escolas, pais agora
precisam se preocupar
com outro perigo – “vaping”
entre adolescentes e os problemas de saúde resultantes
da dependência de nicotina.
Adolescentes da Flórida
estão entre os que se tornaram viciados em nicotina por
meio de cigarros eletrônicos.
Agora eles estão enfrentando
sérios problemas de saúde.
Na sexta-feira (30), autoridades de saúde dos EUA emitiram um alerta dizendo que estão investigando 215 possíveis
casos de doença pulmonar
grave associada ao “vaping”
em 25 estados. Eles estão trabalhando com departamentos
de saúde estaduais e locais para rastrear o surto. Em Illinois,
uma pessoa com histórico de
uso recente de cigarro eletrônico foi hospitalizada e morreu. No início deste mês, um
estudante universitário da Flórida postou no Instagram que
seu pulmão havia entrado em
colapso e precisou de cirurgia
depois de fumar e-cigarros da
marca Juul por um ano.

Em todo o estado, as queixas de saúde dos adolescentes
em relação aos cigarros eletrônicos vão desde convulsões,
falta de ar, enxaquecas a doenças respiratórias graves. Ben
Frior, de 19 anos, de Hollywood, disse que o uso de e-cigarro por três anos lhe causou
tanta falta de ar que ficou difícil se exercitar. Ele começou a
fumar cigarros eletrônicos na
escola com seus amigos e não
sabia que o vapor com sabor
de manga estava cheio de nicotina altamente viciante. Há
três semanas, a luta contra a
falta de ar ficou tão ruim que
Frior parou fumar. Embora
seja difícil largar o vício, ele
disse que agora consegue respirar melhor.
O Centro de Controle e
Prevenção de Doenças diz que
está investigando por que pessoas estão ficando doentes e
precisa de mais informações
para entender se existe uma
relação entre produtos específicos e as doenças relatadas.
A American Lung Association
enfatizou a recomendação ao
público de não usar cigarros

eletrônicos. Já a Academia
Americana de Pediatria recomendou que a idade mínima
para comprar cigarros eletrônicos vá de 18 a 21 anos.
Depois de sofrer convulsões após o uso de cigarros
eletrônicos, uma adolescente
de Sarasota processou o Juul
Labs, o fabricante mais conhecido das canetas vape.
Seu processo, movido pela Schlesinger Law Offices de
Fort Lauderdale, acusa a fabricante de cigarros eletrônicos Juul Labs Inc. de subestimar ilegalmente os perigos
de seu produto para expandir
seu apelo entre adolescentes.
O processo também alega que
Juul é responsável por não avisar seus clientes sobre o vício
em nicotina. Jonathan Gdanski, advogado da empresa
Schlesinger, disse que sua empresa entrou com vários casos
contra Juul em todo o país em
nome de jovens sofrendo problemas de saúde. Seu escritório recebeu milhares de ligações de pais, adolescentes.
Embora os perigos de fumar sejam bem documenta-

O fabricante de cigarros eletrônicos Juul está ligado a diversos casos.

dos, os riscos de vaping - seja
de nicotina, aromatizante ou
THC - ainda são relativamente desconhecidos e começaram a aparecer agora. Em vez
de conter tabaco, um cigarro
eletrônico tem líquido com nicotina, aromas e produtos químicos contidos nos cartuchos.
Educadores, distritos esco-

lares e organizações médicas
estão respondendo à crescente popularidade do “vaping”
entre os adolescentes.
Em 2018, cerca de 25%
dos estudantes do ensino médio da Flórida relataram o uso
atual de cigarro eletrônico um aumento de 58% em relação a 2017, de acordo com a

Pesquisa do Tabaco da Juventude da Flórida.
Em todo o país, pelo
menos 475 cidades e 18
estados aumentaram a
idade para a compra de
cigarros eletrônicos para 21, o mesmo limite
para a compra bebidas
alcoólicas. Sun Sentinel.
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Arlaine Castro

N

a categoria cinco, o
furacão Dorian foi o
segundo mais forte a
se formar no Oceano Atlântico, de acordo com o National
Hurricane Center em Miami.
Ele devastou as Bahamas, onde revirou carros, derrubou
o fornecimento de energia
e causou grandes enchentes.
A tempestade matou ao menos sete pessoas no arquipélago e deixou pelo menos outras 20 feridas, informou o
primeiro-ministro das Bahamas, Hubert Minnis, que a
classificou como uma “tragédia histórica” e acrescentou
que o número de mortos pode ser maior.
Ao tocar a terra, Dorian
igualou o recorde de furacão mais potente do Atlântico, datado de 1935. Com algumas rajadas que atingiram
321 km/h, é o quinto furacão
do Atlântico a alcançar a categoria mais alta nos últimos
quatro anos.
O furacão Irma em 2017
também foi da categoria cinco e causou danos generalizados nas ilhas Leeward, no Caribe e na Flórida, danificando
estradas, prédios, aeroportos
e portos.
A região da Grand Bahama também foi atingida pelo furacão Matthew da categoria cinco em 2016 - muitos
moradores ainda não haviam
reconstruído completamente
suas casas antes da chegada
de Dorian.
Histórico e trajetória
Dorian é a quarta tempestade nomeada e o segundo
furacão da temporada de furacões no Atlântico de 2019.
Ele se desenvolveu a partir de
uma onda tropical em 24 de
agosto no Atlântico central.
O sistema foi ganhando força
enquanto se movia para as Pequenas Antilhas. No dia 28 de
agosto se transformou em furacão e três dias depois já estava com força de categoria 4.
Dorian se tranformou no
furacão mais forte do Atlântico no mês de agosto desde o
furacão Dean em 2007. No dia
1° de setembro, Dorian atingiu a categoria 5, alcançando
o seu ponto máximo com ventos sustentados de 185 mph
(298 km/h) enquanto tocava
terra em Elbow Cay, Bahamas com rajadas alcançando
os 354 km/h. Assim, Dorian
alcançou a histórica marca de
maior rajada já registrada em
uma superfície do Hemisfério
ocidental, segundo o NHC.
No domingo, 1°, já como
uma tempestade de categoria 5, o Dorian afetou as ilhas
de Great Abaco e Grand Bahama, no Noroeste das Bahamas, destruindo ou danificando mais de 13 mil casas,
segundo a Cruz Vermelha.
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HURRICANE DORIAN

Dorian é o segundo furacão mais forte já
registrado no Atlântico, aponta NHC
Com rajadas que atingiram 321 km/h, é o quinto furacão do
Flórida foi
Atlântico a alcançar a categoria mais alta nos últimos quatro anos “poupada” de
um furação
devastador
Twitter/WXChasing

N

Cerca de 85% das residências das Bahamas foram atingidas.

Flórida teve fortes ventos, alagamentos e quedas de energia
Local 10.

A cidade de Lantana, no condado de Palm Beach, durante o Dorian.

Mesmo tendo sentido impacto bem menor da tempestade em comparação com as Bahamas, a Flórida registrou fortes
ventos, alguns pontos de alagamentos e quedas de energia.
Contudo, as autoridades afirmaram que até a quarta-feira não
houve relatos de grandes danos.
Ao todo, quase 70 mil moradores tiveram queda de energia
desde a segunda-feira,2, segundo a Florida Power and Light,
maior concessionária de energia elétrica do estado.
Na região central da FL, pelo menos 6.580 locais ficaram
sem energia; no Condado de
Palm Beach foram em torno
de 2.224 ; 808 no Condado de
Broward e 779 no Condado de
Miami-Dade.
As companhias de energia

70

mil moradores
tiveram queda de
energia na Flórida
até a quarta-feira
elétrica mobilizaram 17.000
funcionários para trabalhar no
caso de apagões e atuar em
emergências. Além disso, mais
de 4.000 integrantes da Guarda
Nacional foram chamados para
as tarefas de socorro no estado.
Os clientes da FPL podem
verificar o status de energia
de sua área através do aplicativo da FPL, on-line em FPL.
com/storm, ou ligando para
1-800-4-OUTAGE (468-8243).

o domingo, 1°, já como uma tempestade
de categoria 5, o Dorian afetou as ilhas de Great
Abaco e Grand Bahama, no
Noroeste das Bahamas, destruindo ou danificando mais
de 13 mil casas, segundo a
Cruz Vermelha. Durante
a noite, foram registrados
ventos que chegaram a 320
km/h, os mais fortes já registrados na região. Segundo
previsões do NHC, as ondas
causadas pela tempestade foram mais altas que muitos
prédios da área.
Segundo a National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), a tempestade passou a segunda-feira,
2, praticamente “estacionada” sobre o arquipélago das
Bahamas, sendo rebaixado a
um furacão de categoria 4,
com ventos sustentados de
cerca de 230 km/h. Depois,
seguiu lentamente se aproximando da costa da Flórida
durante a terça-feira, 3.
Na incerteza do impacto na costa sudeste dos EUA,
mais de um milhão de pessoas foram evacuadas nos estados da Flórida , da Carolina
do Sul e da Geórgia. Durante sua passagem pela costa
da Flórida, a tempestade fez
uma curva para o norte, ficando mais sob as águas do
oceano, conforme previsto
pelo NHC, o que evitou que
o estado fosse atingido diretamente.
Em sua trajetória final,
Dorian ainda vai permanecer na costa leste dos EUA
por pelo menos dois dias, segundo o NHC. Gradualmente, segue em direção ao norte e perderá forças, devendo
se dissipar no oceano até o
final de semana.

Temporada continua com novos sistemas no Atlântico
NHC

Como a temporada de furacões ainda tem alguns meses pela frente, a movimentação de outros sistemas e
tempestades estão sendo monitoradas pelo National Hurricane Center. Até a quarta-feira, 4, o NHC estava
monitorando outros sistemas
no Hemisfério Norte.
A tempestade tropical

Fernand chegou ao nordeste
do México e representa uma
ameaça de inundações repentinas no naquela área e no sul
do Texas.
Gabrielle também se tornou uma tempestade tropical na quarta-feira. Ao contrário de Dorian, ela não será
uma ameaça à terra, pois deve curvar para o noroeste no

centro do Oceano Atlântico,
segundo o NHC.
A tempestade tropical Juliette tem girado no leste do
Oceano Pacífico, bem ao largo
da costa mexicana, nos últimos dias, mas não representa
ameaça à terra e deve se dissipar no mar.
Outras duas movimentações estão sendo monitoradas.

Outros sistemas se desenvolvem no Atlântico.
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Brasileiros arrecadam doações
para moradores das Bahamas
Diversos pontos estão recolhendo água, remédios, roupas, fórmulas para
bebês e alimentos não perecíveis nas regiões sul e central da Flórida

P

ara ajudar os desabrigados das Bahamas, grupos e instituições de
brasileiros na Flórida estão
se organizando para arrecadar o máximo de doações
para moradores afetados pelo furacão. Podem ser doados
água, enlatados,repelente,
protetor solar, fraldas, fórmula infantil para lactentes
(Baby formula), itens de primeiros socorros, etc.
Masonic Lodge
Grupos maçônicos em
Boynton Beach e Florida Keys
estão arrecadando roupas, alimentos não perecíveis, produtos de higiene, itens de primeiros socorros, lanternas,
baterias e água.
As doações podem ser feitas diretamente na sede em
Boyton Beach, Key Biscayne
e também em Deerfield Beach, na sede do Gazeta News
(1100 S.Federal Hwy Deerfield Beach- FL- 33441 – Phone: (954) 938 9292).
De acordo com um dos
organizadores, José Felix Pei-

The Weather Channel

xoto, caso a pessoa não possa
levar o material que será doado, pode entrar em contato
que os voluntários vão passar
no endereço para recolher.
A previsão é que os materiais recolhidos sejam levados na sexta-feira, 6, ou sábado, 7, de avião ou barco para
as Bahamas.
Responsáveis:
José Felix Peixoto - Florida Keys Masonic Lodge (328
Truman Ave, Key West, FL
33040) (305)522-1727
Michael Gambarrotti - Boynton Beach Masonic
Lodge (2701 Quantum Blv,
Boynton Beach, FL. Zip code:
33426). Telefone (561)2678577.
Rotary – Club of
Boca Raton West
O Rotary Club Boca Raton West, juntamente com
o CCB, o Brazilian Business
Group e a APEB, está organizando coleta de doações para
as vítimas. Um barco com 4
contêineres de remessa partirá tão logo seja permitido,

60 mil precisam de água e comida
Ainda não se sabe o número exato de desabrigados, mas
acredita-se que pelo menos 60 mil pessoas precisem de água
e comida imediatamente. 395 mil pessoas residem nas Bahamas; 60% das ilhas ficaram parcialmente submersas.
Twitter/AJ+

Dorian provocou mortes e deixou milhares de desabrigados nas

segundo os organizadores. O
objetivo é enviar as doações
ainda neste final de semana.
Diversos locais estão recebendo as doações, como a
Lifepoint Church, em Deerfield Beach, e a Igreja Evangélica Bom Pastor em Orlando. Para saber todos os
locais, acesse o site ou ligue

954-821-7539.
Global Assistance
Foundation
A PibFlorida/Global Assistance Foundation e o movimento VER – Volunteer
Emergency Relief também
estão recebendo material. Para ajudar, acesse a página da
fundação no Facebook.

Fotógrafo registra o próprio drama
O fotógrafo Tim Aylen registrou a dramática travessia da
própria família para escapar de casa, em Freeport, antes que
a água atingisse níveis maiores. Na foto, a filha Julia Aylen
carrega um dos dois cachorros da família.
Twitter/AJ+

Mulher abriga 97 cachorros durante o furacão nas Bahamas
Reprodução/Chella Phillips

Chella Phillips, uma mulher de Nassau, capital das
Bahamas, que se apresenta
em uma rede social como “a
pessoa que é chamada nas
ruas de senhora louca dos cachorros”, publicou um texto
em que descreve ter resgatado 97 cães para que eles não
sofressem durante a passagem do furacão Dorian na
cidade.
De acordo com ela, em
um momento houve 79 animais só no quarto dela. “Tem
sido insano desde ontem (se-

Chella Phillips retirou os 97 cães das ruas antes do furacão.

gunda) à noite. Cocô e xixi
sem parar, mas ao menos
eles respeitam minha cama
e ninguém nem ousa pular”,
ela afirmou.
A entidade para qual ela
trabalha, “Voiceless Dogs of
Nassau” afirmou à CNN que
Phillips é um “grupo de uma
mulher” que dá assistência
a mais de 200 cães sem casa todos os anos, com pouco auxílio e que, durante 15
anos, “ela encontrava um lugar para os animais nos Estados Unidos.

Equipes de resgate tentavam alcançar pessoas com jet skis
e barcos, durante a passagem de Dorian. Pelo menos 16 mil
pessoas buscavam informações de parentes, até a quarta-feira. A maioria pode estar presa dentro de suas casas.

Twitter

@jesjean84

The Hill

Famílias desaparecidas

Bomba nuclear sobre o furacão?

Poucos estragos na FL, mas...

Carro guardado na cozinha

Durante uma reunião Donald Trump teria sugerido jogar uma
bomba nuclear sobre o Dorian, para dissipá-lo. Após a polêmica,
ele negou. Na foto ele aparece tentando justificar outra polêmica: sua afirmação de que o Alabama seria atingido pelo furacão.

Flórida saiu ilesa, após dias de tensão e incertezas. Mas
não escapou de alguns alagamentos, como o registrado em
Boynton Beach, no restaurante Two Georges. Áreas de Fort
Lauderdale também foram invadidas pela água.

As imagens divulgadas pela esposa de Patrick Eldridge rodaram o mundo. O casal, de Jacksonville, reforçou os cuidados com o seu carro Smart, estacionando dentro da cozinha.
As redes sociais da família viralizaram, claro!
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Estudante que teve a entrada nos EUA negada,
consegue voltar às aulas em Harvard
O palestino Ismail Ajjawi alega que teve sua entrada negada depois que agentes viram suas redes sociais
UNRWA Photo by Abeer Nouf.

U

m estudante palestino
que teve sua entrada
recusada nos Estados
Unidos na semana passada
agora está no campus da Universidade de Harvard. Suas aulas começaram na terça-feira
(3), confirmou uma autoridade de Harvard.
Ismail Ajjawi, de 17 anos,
que morava em um campo
de refugiados no Líbano e ganhou uma bolsa de estudos
em Harvard, foi autorizado a
entrar na segunda-feira (2) nos
Estados Unidos, segundo seu
advogado Albert Mokhiber.
A situação de Ajjawi atraiu
intenso interesse em um momento em que estudantes e
acadêmicos internacionais estão sob crescente escrutínio,
levando a um debate sobre o
equilíbrio apropriado entre
segurança nacional e liberdade acadêmica.
No mês passado, nove estudantes chineses da Universidade Estadual do Arizona
foram detidos pelo Customs
and Boarder Protection (CBP)
no Aeroporto Internacional

de Los Angeles. Eles tiveram a
entrada nos EUA negada, apesar de possuírem documentação adequada, disseram funcionários da escola. Em cartas
expressando preocupação ao
secretário de Estado e ao secretário interino de segurança
interna, o presidente da universidade do Arizona, Michael
M. Crow, pediu uma análise

No mês passado, nove
estudantes chineses da
Universidade Estadual
do Arizona tiveram
a entrada negada no
Aeroporto de LA
dos procedimentos que “aparentemente foram implementados para revisar os dispositivos eletrônicos transportados
por nossos alunos quando eles
entram os EUA”.
Computador e
telefone revistados
Ajjawi disse ao Harvard
Crimson na semana passada

que ficou detido por horas e
interrogado no Logan International Airport, em Boston.
Depois que as autoridades revistaram seu telefone e computador e fizeram perguntas
sobre sua religião e mídia social, seu visto foi revogado
e ele foi enviado de volta ao
Líbano.
Depois de cinco horas,
uma oficial gritou com ele,
Ajjawi escreveu em um comunicado ao Crimson. “Ela
disse que encontrou pessoas
postando pontos de vista políticos que se opõem aos EUA
na minha lista de amigos. Respondi que não tenho nada a
ver com essas postagens e que
não dei “like”, não “compartilhei” nem comentei. Disse
a ela que não deveria ser responsabilizado pelo que os outros postam”.
Quando questionado sobre Ajjawi, o porta-voz do
CBP, Michael McCarthy, disse na semana passada que não
podia fornecer informações
sobre viajantes individuais,
mas que um indivíduo havia

O palestino morava em um campo de refugiados no Líbano e ganhou uma bolsa de estudos em Harvard.

sido considerado inadmissível nos Estados Unidos com
base em informações descobertas durante uma inspeção
alfandegária.
Petição
Uma coalizão de estudantes de Harvard, liderada por
um grupo de direitos dos imi-

Governo volta atrás e facilita a permanência
de indocumentados com emergência médica
White House

D

epois de receber uma
inundação de críticas,
o governo Trump disse na segunda-feira (2) que
consideraria alguns pedidos
pendentes de imigrantes gravemente doentes para permanecer nos Estados Unidos
legalmente para receber assistência médica.
O US Citizenship and
Immigration Service (USCIS)
disse que analisaria qualquer
pedido de status especial conhecido como “ação médica
diferida” pendente até 7 de
agosto, de acordo com comunicado divulgado em seu site.
A agência havia dito anteriormente que estava negando todos os pedidos pendentes e enviou cartas aos
advogados de alguns imigrantes alertando que eles
seriam deportados se não
deixassem o país dentro de
33 dias. Isso provocou protestos de advogados, médicos
e advogados que afirmaram
que isso não levou em conta
as consequências para a saúde dos pacientes, incluindo
aqueles que sofrem de doenças como HIV e leucemia.
O USCIS, a agência lidera-

Ken Cuccinelli enviou os comunicados em agosto.

da pelo diretor interino Ken
Cuccinelli, que analisa os pedidos de imigração, enviou
cartas em 7 de agosto a pessoas com proteções médicas,
dizendo que precisariam se
inscrever novamente em um
novo componente do governo no próximo mês. Membros militares e suas famílias
foram incluídos.
Reabertua dos casos
“Hoje, o USCIS anunciou
que reabrirá os casos de ação
diferida não militar que esta-

vam pendentes até 7 de agosto. As cartas serão enviadas
esta semana, reabrindo todos
os casos pendentes até 7 de
agosto”, afirmou o USCIS em
um comunicado à imprensa
publicado em seu site.
Na semana passada, o USCIS disse que a nova agência
seria Immigration and Customs Enforcement (ICE), causando alvoroço porque o ICE
é a agência responsável pela
deportação de imigrantes indocumentados. O ICE consi-

derará todas as solicitações
feitas após 7 de agosto.
O USCIS disse que o ICE
era uma melhor agência para lidar com a revisão desses
pedidos, porque se concentra em questões de aplicação da lei, como a deportação
de imigrantes sem documentos considerados ilegalmente
presentes, enquanto o USCIS
lida com questões de cidadania. Um funcionário esclareceu que o programa não estava sendo fechado, mas que
sua supervisão estava sendo
alterada.
Aproximadamente mil
pessoas solicitam a cada ano
esse tipo de proteção médica ou financeira, embora o
USCIS tenha dito na semana passada que a “maioria” não é aprovada, dificultando o conhecimento de
quantas pessoas serão afetadas pela mudança. Aqueles que recebem ação diferida também têm acesso ao
Medicaid e podem obter permissão para trabalhar legalmente enquanto estiverem
no país. Com informações
do Washington Examiner e
Boston Globe.

grantes, lançou uma petição
exigindo que Ajjawi fosse autorizado a entrar nos EUA.
Quase 8 mil pessoas assinaram.
Sarah McLaughlin, diretora da Fundação para os
Direitos Individuais na Educação, disse que a organi-

zação está satisfeita com o
fato de Ajjawi poder começar os estudos em Harvard,
“mas a atenção que seu caso ajudou a chamar para
negar vistos para acadêmicos e estudantes não deve
se dissipar agora que Ajjawi
está nos Estados Unidos”.

Liberada a jovem brasileira
levada a abrigo após ser
presa na fronteira dos EUA

U

ma brasileira de 17 anos,
que ficou presa em um
centro de imigrantes indocumentados nos Estados Unidos por duas semanas foi liberada. Conforme relatos da
família, Natália Koenig Neto
estava detida em Chicago e foi
liberada na sexta-feira (dia 30).
Quem a buscou foi seu tio, Luis
Felipe Neto, que vive no Texas.
Agora, a adolescente ficará
na casa de seu tio, em Houston,
até o momento de sua deportação voluntária, mas sua família
não soube explicar quanto tempo esse processo deve demorar.
A deportação voluntária
ocorre quando o Itamaraty faz
um acordo com o governo do
país onde o imigrante está retido. A pessoa assume as despesas da viagem e é liberada a voltar a seu país de origem.
Em nota, o Itamaraty informou ao G1 que acompanhou o
caso, mas não podia passar informações a respeito. “Em atendimento ao direito à privacidade dos envolvidos, bem como à
Lei de Acesso à Informação e ao
decreto 7.724, o Itamaraty não
pode fornecer informações adicionais sobre o assunto”.

O caso
De acordo com o pai de
Natália, Marcelo Neto, a adolescente estava desde fevereiro no Texas na casa do
irmão dele. No dia 15 de
agosto, ela e os tios passaram
o dia no México. Na volta para casa, a menina foi retida
na fronteira. Sua família informou que não recebeu nenhum documento americano
informando a razão pela qual
ela foi detida. Ela estava nos
EUA de férias desde 23 de fevereiro, quando recebeu visto de permanência de turista
com validade de seis meses.
Com informações do G1.
Arquivo Pessoal

Natalia Neto.
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Gazeta Brazilian News · Semana de 5 a 11 de Setembro de 2019

Atirador que
matou 7 no
Texas tinha
acabado de
perder o
emprego, diz
a polícia

O

A

Rede de lojas Forever 21 prepara
pedido de recuperação judicial nos EUA

rede de lojas de roupas Forever 21 está preparando documentos para entrar com um
pedido de falência nos Estados Unidos.
A companhia de moda já
buscava novas fontes para levantar capital e estava trabalhando com uma equipe de
conselheiros para ajudá-la a
revitalizar a empresa.
No entanto, as negociações para encontrar novos investidores fracassaram, disse
uma fonte com conhecimento das negociações ao Bloomberg News.
Em crise em todo o mundo, a rede de lojas de roupa
lutava para evitar a falência
há alguns meses, depois que
ficou sem caixa para comprar
novos produtos e abastecer
as prateleiras de suas lojas.
Desde 2016, a Forever 21

atirardor que matou
sete pessoas no sábado (31) no Texas tinha sido demitido naquela
manhã e chamou a polícia e
o FBI antes de seu ataque, informou a mídia americana.
O chefe da polícia de
Odessa, Michael Gerke, disse que tanto o atirador quanto sua empresa ligaram para
o 911 depois que ele foi demitido, mas ele saiu antes da

chegada da polícia.
O agente do FBI Christopher Combs descreveu suas
declarações telefônicas como
“divagações”.
Sete pessoas foram mortas e pelo menos 22 ficaram
feridas no ataque, que ocorreu quatro semanas depois
que outro atirador matou 22
pessoas na cidade de El Paso,
no Texas.
As autoridades identifi-

caram o suposto agressor como Seth Aaron Ator, 36 anos.
Gerke disse que Ator havia
trabalhado na Journey Oilfield Services.
A polícia parou o veículo
do atirador logo após as 3pm
do horário local entre as cidades de Midland e Odessa.
O atirador então disparou contra os policiais antes
de dirigir em direção a Odessa. Ele atirou ao acaso, miran-

do em motoristas e transeuntes, antes que os policiais o
matassem do lado de fora do
cinema.
Pelo menos 22 pessoas ficaram feridas, incluindo uma
criança de 17 meses, Anderson Davis. Um amigo da família disse ao Buzzfeed News que a criança “tem um
buraco no lábio inferior, um
buraco na língua e os dentes
superiores e inferiores foram

13

arrancados”.
Greg Abbott, governador
republicano do Texas, twittou que o suspeito “não havia
sido aprovado na verificação
de antecedentes para a compra de uma arma” no estado.
O grupo de pesquisa sem
fins lucrativos Gun Violence
Archive diz que quase 10 mil
pessoas morreram em tiroteios nos EUA este ano. Com
informações da BBC.

A chegada de concorrentes como H&M e varejistas online pressionou a popular
rede de lojas Forever 21, que tenta há algum tempo para evitar a falência
Flickr.

atrasa pagamentos a seus fornecedores.
Para continuar operando, a companhia precisaria
de 150 milhões de dólares.
No entanto, as opções de financiamento estão cada vez
mais escassas para a rede por
causa das dívidas.
Além disso, o fundador, o
sul coreano Do Won Chang,
busca manter o controle sobre a companhia, sem diminuir a sua participação na
companhia, o que limita ainda mais as formas de levan-

A rede lutava para evitar a falência há alguns meses.

tar caixa da popular rede de
lojas.
Concorrência
A chegada de novos concorrentes, como a H&M, Target e dezenas de varejistas
online, pressionou a Forever
21 ainda mais para entrar em
crise. Em 2017, a companhia
teve vendas de 3,4 bilhões de
dólares.
O pedido de recuperação
judicial, tratado nos EUA como um capítulo dentro da
legislação que trata sobre
a falência poderia ajudar a

companhia a rever seu negócio, fechar lojas ineficientes
e levantar caixa.
No entanto, o fechamento de mais lojas pode prejudicar seriamente companhias
de shopping center, já que a
Forever 21 é uma loja âncora e atrai consumidores para os locais.
Vários shoppings estão
sofrendo com a diminuição
de vendas, uma vez que mais
pessoas compram online.
Com informações de Bloomberg News.
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SAÚDE FINANCEIRA

saudefinanceira@gazetanews.com

POR CLAUDIA FEHRIBACH

Você sabe o que é GGGD?
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.

G

Pixabay

GGD são os 4 pilares da
educação Financeira: Ganhar, Gastar, Guardar e

Doar.
Gastar talvez seja o que as
pessoas fazem melhor, mas a
maioria nem imagina que está
sabotando a si mesmo.
GANHAR
Ganhar dinheiro deve ser o
primeiro foco da nossa preocupação. É o principal pilar de toda
a nossa prosperidade financeira.
Sem o dinheiro, não é possível
nem economizar e muito menos
gastar, que dirá poupar…
Ganhar dinheiro vai muito
além de ter um salário. Nos dias
de hoje, as possibilidades são
infinitas. Você pode ganhar dinheiro desde com as ideias mais
simples, como cozinhando, passeando com cachorros na rua,
com um negócio próprio, vendendo produtos de beleza.
Hoje, com a internet, ficou
ainda mais fácil criar uma fonte de renda. Adapte um talento natural, como cozinhar, por
exemplo. Crie e venda e-Books,
cursos on-line. Na verdade o céu
é o limite!!!

GGGD são os 4 pilares da educação Financeira.

Você só precisa de uma
ideia, fé e dedicação.
GUARDAR
Depois de aprender a ganhar mais, você precisa aprender a poupar, antes de começar
a gastar ( hehehe. Desculpe, mas
é verdade!!!)
E não é porque você está ganhando mais que vai gastar mais
também; porque, infelizmente, a maioria das pessoas faz isso. Tem que aprender a poupar
esse dinheiro que você está ganhando a mais.
A base da educação financeira é poupar um percentual de
seus ganhos mensais. Defina a

partir de 10% de tudo que ganha
para poupar. Depois, vá aumentando este percentual... até chegar no ideal, que seria em torno
de 20% ou 30%, dependendo da
sua organização.
Poupar não cria apenas segurança, mas disciplina, limite
e auto respeito.
GASTAR
Desenvolvendo o hábito de
poupar você pode aproveitar a
oportunidade para fazer o dinheiro crescer, investindo. É o
ato de poupar que vai ajudar a
trilhar o caminho para a prosperidade.
Depois de aprender a ganhar

e poupar, vem a parte interessante: gastar!
E gastar dinheiro merece a
mesma atenção.
Enquanto poupar é o pilar
da prosperidade, Gastar é considerado o grande vilão. Mas na
verdade o ato de gastar também
deve vir acompanhado do prazer em proporcionar para você
e sua família coisas que só foram possíveis porque você poupou. E é possível aprender a gastar dinheiro.
Fala para mim: quem gosta
de abrir a carteira porque tem
vontade de comprar algo só pra
descobrir que não tem dinheiro
suficiente lá dentro?
É super possível aprender a
comprar com moderação, com
mais consciência.
Independentemente de você
ter muito dinheiro em mãos ou
quase nada, gastar com sabedoria é uma boa ideia. Isso permite que você aproveite ao máximo sua grana.
Seja próspero em todas as
áreas da sua vida, inclusive na
financeira. Acredite e adote hábitos saudáveis como poupar e

compras planejadas. Desenvolva também sentimentos bons
como doação e gratidão: são
fundamentais para quem quer
prosperar.
DOAR
Doação é o último pilar que
a gente vai falar hoje, e é de extrema importância no caminho
da prosperidade. Quando você
também pensa no outro, você
está alargando o seu horizonte
de percepção: então além de ajudar ao próximo; você ainda estará se planejando a fazer isso,
o que com o tempo, vai se tornar um hábito super saudável
em sua vida.
E este pilar você pode exercitar agora mesmo; acabamos de
escapar de um furacão imenso,
nossos vizinhos nas Bahamas
não tiveram a mesma sorte. Está na hora de juntar o necessário
e ajudar o pessoal das Bahamas.
Procure um centro de doação
perto de você!
Aprenda, dedique-se, informe-se, desenvolva-se e transforme a sua vida para algo muito
mais recompensador.
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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Autoridades acreditam que não haja
sobreviventes do incêndio em barco na CA
O barco levava 33 passageiros que pretendiam passar o feriado de Labor Day mergulhando

A

utoridades acreditam
que nenhuma das 34
pessoas desaparecidas
tenha sobrevivido ao incêndio do barco Conception. A
afirmação foi feita na terça-feira, 3, após a Guarda Costeira decidir encerrar as buscas.
O barco, de 75 pés, levava 33 passageiros mais 6
tripulantes. O grupo pretendia passar o feriado de Labor
Day vivendo uma experiência
inusitada: um fim de semana
com mergulhos ilimitados na
costa da Califórnia. Mas, no
terceiro dia do passeio o bar-

Santa Barbara County Fire Department

co pegou fogo, por volta das
3am de segunda-feira, na ilha
Santa Cruz.
Cinco dos 6 tripulantes
conseguiram escapar em um
barco inflável e pedir ajuda à
Guarda Costeira, que tentou
conter o fogo sem sucesso.
Até a terça-feira, 20 corpos haviam sido recuperados:
11 mulheres e 9 homens, mas
não identificados. Outros 13
passageiros e um tripulante
ainda estavam sendo procurados até a suspensão ser anunciada. Acredita-se que os passageiros estavam dormindo na

Legistas irão usar análises de DNA para identificar as vítimas.

hora do incêndio.
A capitã da Guarda Costeira, Monica Rochester, disse que a busca foi suspensa
porque nenhuma outra pessoa foi vista pulando na água.
Helicópteros que sobrevoaram
o local, também não viram sinais de detritos.
Legistas irão usar análises de DNA para identificar
as vítimas, que foram totalmente carbonizadas.
As causas do incêndio
ainda serão investigadas.
Com informações da Reuters.

Criança “sequestrada” por Uber na Pensilvânia é encontrada morta
A menina Nalani Johnson, de 2 anos, que havia sido supostamente sequestrada
no fim de semana em Penn
Hills, Pensilvânia, foi encontrada morta em um parque
natural local, anunciaram as
autoridades, que investigam
um possível relacionamento
amoroso entre o pai da criança e a motorista que teria fugido com a menor.

O corpo foi descoberto na
tarde de terça-feira, 3, em Pine Ridge Park – três dias depois que seu pai alegou que a
motorista do carro de transporte por aplicativo, Sharena Nancy, teria fugido com a
criança antes que o pai pegasse a menina ao sair do veículo, anunciou o promotor do
condado de Indiana, Patrick
Dougherty, em uma entre-

vista coletiva, de acordo com
a Action News 4.
Sem entrar em detalhes
sobre a morte da criança ou
sobre o que levou as autoridades a pesquisarem na área
específica do parque, o promotor disse que aguarda a
autópsia que vai determinar
oficialmente como Nalani
morreu.
Nancy, 25, ainda está de-

tida sob acusação de sequestro em conexão com o incidente. “Acreditamos que ela
esteja envolvida”, disse o promotor. “Mas até que ponto,
isso ainda está sendo determinado.”
A polícia continua investigando e acredita que Sharena Nancy e Paul Johnson
estavam no início de um
relacionamento romântico.

Arquivo pessoal

Nalani Johnson, 2 anos.
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Entra em vigor
lei que torna
ilegal o envio de
‘nudes’ no TX

U

ma nova lei que entrou em vigor no domingo, dia 1°, no
Texas, vem causando controvérsia. A lei H.B. No. 2789,
de autoria do deputado Morgan Meyer (R-Dallas), torna
ilegal o envio não solicitado
de ‘nudes’.
O governador do Texas,
Greg Abbott, assinou o projeto de lei em maio, mas só
agora passou a valer.
No estado, agora é ilegal a “transmissão eletrônica
(não solicitada) de material
visual sexualmente explícito”, que mostre “partes íntimas”, “órgãos genitais cobertos de homem que se
encontra em estado tórrido”
e/ou “conduta sexual”, sem o
consentimento expresso do
destinatário.
“Muitas pessoas - especialmente mulheres - obtêm
fotos explícitas indesejadas
por texto ou mídia social. É
nojento”, disse o governador
Greg Abbott em um tweet.
Qualquer um que seja
acusado da infração e considerado culpado poderá pagar
multa de US $ 500.
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Seleção brasileira enfrenta a
Colômbia em Miami
Equipe do técnico Tite começa a preparação para as
eliminatórias da Copa do Catar

D

epois de problemas
com a logística, em
virtude dos efeitos da
passagem do furacão Dorian
proximo da Flórida, o treinador levou 19 convocados
para o campo e completou
a atividade com o meia Igor
Gomes, do São Paulo, e o zagueiro Lucas Freitas, do Flamengo.
O treinador não deu indícios do time, mas deixou

pistas com a organização das
duas equipes.
Um time treinou com
Ivan, Daniel Alves, Marquinhos, Samir, Jorge; Allan,
Igor, Bruno Henrique, Neres; Neymar.
Do outro lado, Ederson,
Lucas Freitas, Militão, Thiago Silva, Alex Sandro; Fabinho, Arthur, Coutinho, Vinicius; Paquetá. Firmino ficou
de colete laranja como curinDivulgação

Neymar segue no PSG em 2019.

ga para as duas equipes.
Tite costuma dividir as
atividades com lado direito
de um setor, contra o esquerdo do outro time. Portanto, Daniel, Marquinhos,
Thiago Silva e Alex Sandro.
Sem Casemiro e Richarlison,
Neymar estava de um lado e
Coutinho do outro.
Nesta quarta-feira, o treinador comandou atividade
na Universidade Barry, com

todos à disposição.
A expectativa é de iniciar
a partida contra a Colômbia
com oito titulares da final da
Copa América. Ederson, que
ficou na reserva de Alisson,
Daniel Alves, Marquinhos,
Thiago Silva, Alex Sandro;
Casemiro, Arthur, Coutinho;
Neymar, que foi cortado da
competição, Richarlison, reserva no fim da Copa América, e Firmino.

Seleção brasileira treinou no campo do Miami Dolphins.

Fechada ‘janela de transferência’ e Neymar continua no PSG
A frustrada tentativa de
Neymar em deixar o Barcelona e retornar ao PSG segue
dando o que falar. Em entrevista à Fox Sports da Argentina, o atacante Luis Suárez
falou sobre como foram as
conversas no grupo de whatsapp que mantém com o brasileiro e Lionel Messi desde
os tempos que os três atuavam juntos no clube catalão.
- Conversávamos lá de
vez em quando, mas ultima-

mente não havia muito papo. (Mas) ele voltou a falar
porque agora está mais calmo. Foi outro momento difícil, porque ele viveu algo
complicado, por isso respeitamos seu espaço e tempo.
A decisão (dele) era tentar
fazer tudo para voltar – afirmou Suárez, salientando que
ele e Messi tentaram mostrar
que era melhor Neymar permanecer no Barcelona em
2017 e não ir para o PSG,

mas que o brasileiro, à época, “decidiu o que era melhor
para ele”.
Já Luis Fernández, ex-jogador do PSG e atual coordenador das divisões do clube,
disse que o futuro de Neymar
hoje seria diferente se Antero
Henrique ainda fosse diretor
de futebol do clube. Ele deixou o clube há alguns meses
para a chegada de Leonardo.
Segundo Fernández, que
foi técnico do PSG quando

Ronaldinho Gaúcho atuou no
clube no começo dos anos
2000 (tendo, inclusive, alguns
imbróglios com o craque brasileiro), Neymar agora tem
que se acertar com a torcida do PSG.
- Quando existe um jogador que não quer jogar para você, para a sua torcida,
é um problema. Neymar vai
ter que resolver este problema com os torcedores.
Fonte:globoesporte.com
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Atraídas pelo K-pop, brasileiras são
forçadas a se prostituir na Coreia do Sul
As brasileiras têm por volta de 20 a 30 anos e receberam promessa de carreira no país

Parlamento
britânico proíbe
brexit sem
acordo
Jessica Taylor/Cámara de los Comunes vía AP

Reprodução -Twitter -Big Hit Entertainment

A

polícia da Coreia do
Sul prendeu cinco homens acusados de forçar pelo menos sete brasileiras entre 20 a 30 anos a se
prostituírem. As informações
são da BBC News.
As jovens teriam viajado ao país com a promessa
de uma carreira artística na
banda de sucesso internacional K-pop, mas foram vítimas
de exploração sexual no país.
No dia 17 de agosto, a Embaixada do Brasil recebeu um
pedido de ajuda de uma das
vítimas e entrou em contato

com a polícia coreana, “que
prontamente iniciou investigação sobre o caso”, segundo
o Itamaraty.
“Como resultado da atuação policial, foram resgatadas
sete brasileiras e detidos cidadãos coreanos suspeitos de
envolvimento no esquema de
exploração. As vítimas foram
encaminhadas pela polícia
coreana a centro de proteção
e apoio a mulheres estrangeiras, de onde deverão retornar
em segurança para o Brasil”,
informou o Itamaraty.
A BBC News Korean en-

Banda k-pop originária da Coreia do Sul faz sucesso no Brasil.

trou em contato com a polícia e representantes do governo local, que informaram que
as vítimas brasileiras têm por
volta de 20 a 30 anos e que foram resgatadas em dois locais
diferentes. As autoridades coreanas elogiaram o suporte
prestado pela Embaixada do
Brasil às vítimas.
Os homens entraram em contato com
as vítimas pelas redes
sociais no início de julho e chegaram a oferecer as passagens de
avião de ida e volta.

CCJ do Senado aprova reforma da Previdência; texto vai ao plenário

Senado Federal

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado
aprovou na quarta-feira, 4, a
proposta de emenda à Constituição (PEC) da reforma da
Previdência. Com a aprovação, o texto seguirá para o
plenário do Senado.
No plenário, a proposta
será submetida a dois turnos
de votação e só será aprovada
se tiver os votos de pelo me-

nos 49 dos 81 senadores nos
dois turnos.
Entre outros pontos, a reforma da Previdência prevê:
-idade mínima de aposentadoria: 65 anos para homens e 62 anos para mulheres;
-tempo mínimo de contribuição para trabalhadores
do setor privado: 15 anos para mulheres e 20 anos para

homens (15 anos para homens já no mercado de trabalho);
-tempo mínimo de contribuição para o funcionalismo público: 25 anos para homens e mulheres;
-idade mínima de aposentadoria para trabalhadores da área rural: 55 anos para mulheres e 60 anos para
homens.

Comissão de Constituição e Justiça aprova Reforma da Previdência.

Parlamento britânico.

A Câmara dos Comuns do
Parlamento britânico aprovou na quarta-feira, 4, uma
proposta de lei que impede a saída do Reino Unido
da União Europeia (UE), o
Brexit, sem um acordo, e rejeitou a realização de uma
nova eleição-geral, em duas
derrotas consecutivas para o
premiê Boris Johnson.
O texto determina que o
primeiro-ministro tem até o
dia 19 de outubro para conseguir aprovar um acordo para
a saída no Parlamento. Se o
prazo expirar, o líder britânico é obrigado a pedir ao bloco europeu uma extensão da
data-limite atual - 31 de outubro - para o Reino Unido sair mais especificamente, até 31
de janeiro de 2020.
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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

O problema não é ter problema,
o problema é ter sempre
o mesmo problema

T

odas as pessoas acreditam que o estresse é sempre negativo, mas não é
não. Nosso corpo tem como se defender de momentos de
tensão, ansiedade e nervosismo
sem grandes danos. Para isso liberamos hormônios que nos preparam para tudo. Por exemplo, o
cortisol providencia energia para
esses momentos. Esse hormônio
aumenta o uso de gordura como
fonte energética e assim sobra
mais glicose no sangue para que
o nosso cérebro tenha energia suficiente para traçar planos e estratégias para sair da situação de
estresse.
Outra coisa que o cortisol faz,
ainda para assegurar mais disponibilidade de glicose para o cérebro, é a quebra de proteína
muscular e a transformação de
algumas partes dessas proteínas
(os aminoácidos) em glicose, pelo
fígado. Tudo para que possamos

nos dar muito bem. E ao final
do período de estresse, a satisfação do fim, do sucesso e da meta
alcançada, temos a liberação de
neurotransmissores que nos dão
a sensação de recompensa. Esse
sim, um verdadeiro manjar dos
deuses para nossa saúde física e
mental.
Junto com tudo isso a adrenalina que mantem nosso sistema
circulatório funcionando mais e
melhor, garantindo o suprimento de oxigênio para cada uma das
nossas células que por sua vez
tem combustível garantido. Tudo
isso, um grande desafio sempre
superado!
Mas, claro que não é sempre
assim. Não por culpa do cortisol
ou da adrenalina que não funcionaram, mas por culpa dos nossos
pensamentos que teimam em temer e criar situações sem saída.
O que causa o estresse que faz
mal, aquele que é crônico, que

nunca passa é o nosso pensamento. Nesse caso o cortisol será um
vilão.
Se o cortisol estiver alto por
muito tempo a glicemia vai ficar
alta por muito tempo e o nome
disso é diabetes. Se a adrenalina
for liberada sempre, irá aumentar
a pressão arterial sempre e o nome disso é hipertensão arterial.
Tudo isso aumenta o risco de
acidente vascular encefálico, AVE.
Se não houver resolução não teremos satisfação e isso pode nos
causar danos emocionais.
Por tudo isso, temos que entender o problema e agir para resolver, ou entender que não temos como agir.
E se não temos como agir não
temos mais problema, não está
ao nosso alcance a solução. Difícil? Acho que não, porque todos nós sabemos que não existe
a possibilidade de estarmos sempre certos.

O que causa o estresse que faz mal, aquele que é crônico, é o nosso pensamento.
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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.

Terapia de vidas passadas: funciona?

É

curioso e intrigante pensar em vidas passadas. Todo mundo se pergunta
que era. Um rei? Uma rainha? Um criminoso? Um profeta?
Cartomantes leem suas vidas passadas nas cartas e intuitivos e videntes revelam suas encarnações.
Você acha interessante, conta para os amigos, fica com aquilo na
cabeça e ... E só.
Há um outro grupo de pessoas
que não querem saber de vidas
passadas. Em primeiro lugar, porque já bastam os problemas desta
vida. Por que procurar mais sarna
para se coçar? Em segundo lugar,
porque não acreditam: como comprovar? A vida é agora. É preciso
resolver as questões do presente
e não fantasiar acerca de razões
num longínquo não demonstrável
passado...
Um posicionamento balanceia
o outro. Vidas passadas não são
uma brincadeira, não é diversão.
A terapia de vidas passadas é um
processo que emerge durante a terapia individual como necessário
e inevitável. Não há glamour, nem
no caso de você ter sido uma ra-

inha ou um rei. Quando nos deparamos com nossas vidas passadas
estamos num processo de cura e
esta é a única razão pela qual temos que enfrentar essas experiências. Ninguém procura as vidas
passadas, são elas que nos perseguem.
Por isso, não faz sentido ter
“revelado” por terceiros quem fomos. Se não tiver um efeito transformador da nossa realidade, se

não sentirmos na pele aquela vida, é pura abstração que, aliás,
serve mais para confundir e desviar do caminho do que para
curar alguma coisa.
A terapia de vidas passada é,
em primeiro lugar, uma terapia.
Ela surge como uma necessidade
quando, após trabalhar em terapia as questões dessa vida, nos deparamos com algo que é como um
caroço que não desmancha, que

não se consegue superar. Ambos,
terapeuta e cliente se dão conta
que há algo que foge à compreensão. É então o momento de olhar
além. Muitas vezes os sonhos
abrem o caminho.
É importante fazer o trabalho
sobre esta vida antes porque desta
forma desenvolvemos o discernimento mínimo para perceber com
mais clareza o que pertence ao
passado. Uma sessão de regressão
implica a capacidade de olhar para dentro de si, não no sentido de
se analisar, mas de deixar que as
imagens interiores emerjam.
A linguagem da psique é feita por imagens. A psique não fala por palavras, não é racional. Ela
fala via imagens. Precisamos acessá-las, calar nossa racionalidade e
deixar sair. Assim penetramos naquele outro mundo que nos pertence sem que o saibamos.
Uma regressão de vidas passadas começa geralmente com
um sentimento e uma sensação,
muitas vezes física. Como na vida presente, nossas memórias
se apresentam na forma de uma
sensação, cheiro, percepção, vi-

são, sentimento, objeto, ambiente... Assim é para as recordações
de outras vidas. As primeiras imagens são um gancho carregado de
significados que durante a sessão
são desvendados. Como um cenário que vai se abrindo, vamos descobrindo aos poucos uma história.
Geralmente, não é a que esperávamos ou imaginávamos.
Como saber se é verdadeira?
Porque você sente que é, você
chora, você rir, você ama, você
tem medo, você odeia, você tem
raiva, você deseja... você está lá!
Você precisa, por acaso demonstrar que a lembrança que você
tem de criança ou do ano passado é sua? Como você sabe que é
sua? Porque você a sente dentro
de si, se reconhece nela, é parte
de sua identidade. Consegue sentir ainda o mesmo sentimento.
Você sabe que é sua. O mesmo
é com a vida passada que chega
até você.
A partir daí, fazemos terapia.
Vamos naquela vida para curar
aquela vida. Curando aquela ferida, curamos a de hoje. E fechamos finalmente um capítulo.
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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.

Acompanhe as mudanças se quiser progredir

N

o mundo de hoje, as
estratégias de vítima
e de predador são obsoletas. Precisamos
fugir das armadilhas mentais
desses modelos ultrapassados.
Com eles, pensamos que estamos sendo bem-sucedidos até
mesmo quando nos encontramos à beira do fracasso.
O frágil progresso da sociedade contemporânea, que ruma para a destruição do planeta, deve muito à cultura de
vítimas e predadores: vítimas,
pensando e agindo como se vivessem em um mundo de escassez e satisfazendo-se com
migalhas; e predadores, também pensando que vivem em
um mundo escasso, mas agindo de forma a controlar o pouco que há no Universo e a
tirar dele o máximo que puderem. Vítimas e predadores
não jogam o jogo do ganha-ganha; assim, a humanidade, até agora, esteve jogando
o jogo do ganha-perde com o
planeta.

Para ser e manter-se bem-sucedido em um mundo de
mudança, é preciso saber
prosperar em ambientes difíceis, estar atento a tudo o
que acontece ao redor, e tornar-se adaptável às variações
do meio. Como diz uma mensagem das runas: “em águas
profundas, torne-se um mergulhador”.
Regras fundamentais para
o jogo do ganha-ganha:
•
Ser individualmente competente e bem-sucedido em grupo.
•
Buscar soluções
que funcionem quando alguma coisa não estiver funcionando.
•
Vencer predadores! Principalmente aqueles
que existem dentro de nós.
Para ser bem-sucedida, hoje, toda e qualquer pessoa precisa adotar esse novo tipo de
mentalidade que, automaticamente, a compromete com
tornar o mundo um lugar melhor para se viver.
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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.

Lulu Santos na Flórida em novembro

U

m dos mais bem-sucedidos artistas brasileiros, dono de clássicos
incontestáveis ao longo
de uma carreira com mais
de 30 discos gravados, Lulu Santos anuncia para novembro de 2019 a turnê
americana “Pra Sempre”,
também nome de seu novo
lançamento.
Os shows na Flórida
acontecem no sábado, 23
de novembro, no Fillmore
Miami Beach; e domingo,
24 de novembro, no House
of Blues em Orlando.
A turnê, produzida pela Brazilian Nites, também
inclui shows em Los Angeles, San Francisco, Houston e Nova York. E, já focado nos shows que fará
nos Estados Unidos, o ar-

Jota Quest planeja
comemoração dos
seus 25 anos

N

a reta final da “Acústico-Tour”, a banda Jota
Quest anuncia novidades para 2020, quando
completa 25 anos de formação.
“2020 será o ano especial das comemorações para todos nós. Entraremos em estúdio, ainda em
agosto, para começar um novo álbum de inéditas, a ser
lançado em 2020. Será nosso 10° disco de estúdio. Além
disso, estamos sonhando em realizar um grande show
comemorativo, em alguma praça bem bacana, aliado à
produção de um documentário sobre a nossa trajetória,
desde os botecos de BH (Belo Horizonte) até aqui”, afirma Rogério Flausino.

AGENDA
Por EQUIPE GAZETA
Baile Da Ousadia
06/SET/2019

tista adianta que os grandes hits de seu cancioneiro
serão a parte principal do
show: “Não vamos deixar
nenhum clássico de fora.
As pessoas que me acompanham já conhecem as
canções, gostam delas e
as identificam com passagens de suas vidas”, promete Lulu.
Podem se preparar para ouvir e cantar clássicos
como “Tempos Modernos”,
“O Último Romântico”,
“Tudo Azul”, “Toda Forma
de Amor”, “Um Certo Alguém”, “Assim caminha a
humanidade”, “Aviso aos
Navegantes”, “De Repente
Califórnia” e muito mais.
Informações e ingressos para todos os shows da
turnê estão no site BrazilianNites.com.

Local: El After at
The Locale - 499
South Federal Hwy,
Boca Raton, Florida
33432
Horário: 10 PM
Info: Baile da
Ousadia com Deyr
Donatti e os DJs Mazinho e Flexinha. Shot de tequila e entrada
free para mulheres até 10:30pm. Informações
pelo telefone (561) 251-7352.

BALADINHA com RAPHAEL LEANDRO
07/SET/2019
Local: The Locale – 499 South Federal Hwy,
Boca Raton, Florida 33432
Horário: 10 PM
Info: Uma noite com o melhor do sertanejo,
pop e reggaeton com Raphael Leandro, ex-finalista do programa Ídolos. El After @The
Locale. Mulheres não pagam até as 10h30pm.
Informações pelo telefone (561) 251-7352.
Apoio: Gazeta News.

Back To The 80’s – 1 ANO
14/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! O Show musical vencedor do FOCUS
BRASIL SOUTH FLORIDA 2019. Divirta-se ao
vivo com os sucessos de Paralamas do Sucesso, Capital Inicial, Legião Urbana, Titãs, entre
outros que fizeram sucesso nesta década.
Reviva momentos inesquecíveis nesta noite
que promete. Tickets: www.eventbrite.com.

Conheça as bibliotecas do condado 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 e
adolescentes.
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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.
Warner Bros. Pictures

It Chapter 2
Warner Bros. Pictures

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

Confira as estreias da semana na telona
Sony Pictures Classics

Estreia na próxima
sexta-feira, dia 6 de
setembro, It Chapter
Two, filme de terror e
sequência de IT (It - A
Coisa, título no Brasil)
de 2017 que foram
baseados no livro escrito por Stephen
King de 1986. 27 anos depois dos eventos
do primeiro filme, Mike percebe que o
palhaço Pennywise está de volta à cidade
de Derry. Ele convoca os antigos amigos
do Losers’ Club (Clube dos Otários) para
honrar a promessa de infância e acabar
com o inimigo de uma vez por todas.
Mas quando Bill (James McAvoy), Beverly
(Jessica Chastain), Ritchie (Bill Hader),
Ben (Jack Ryan) e Eddie (James Ransone)
retornam às suas origens, eles precisam
se confrontar a traumas nunca resolvidos
de suas infâncias, e que repercutem até
hoje na vida adulta. Volta ao elenco para
essa segunda parte Bill Skarsgård, Jack
Dylan Grazer, Jaeden Martell, Wyatt Oleff,
Sophia Willis, Finn Wolfhard, Chosen Jacobs e Jeremy Ray Taylor; se juntam a eles:
James McAvoy, Jessica Chastain, Isaiah
Mustafa, Bill Hader, Jay Ryan e James
Ransone. A direção ficou por conta mais
uma vez do argentino Andy Muschietti.
O roteiro foi escrito por Gary Dauberman
que também escreveu o primeiro lon-

ga. No site do Gazeta News, você
pode conferir a entrevista de vídeo
exclusiva em inglês com o diretor
Andy Muschietti e com a produtora
Bárbara Muschietti, irmã do diretor.
#ItChapterTwo
Greenwich Entertainment

Linda Ronstadt:
The Sound of My
Voice
Greenwich
Entertainment
Também
entrando em
cartaz no dia 6
de setembro, o
documentário Linda Ronstadt: The
Sound of My Voice. Linda Ronstadt se tornou uma estrela do pop
durante a década de 1970, em uma
indústria musical dominada por
homens. Através de imagens de
arquivo e entrevistas com artistas
como Dolly Parton, Bonnie Raitt e
Don Henley, Ronstadt reconta sua
história no show business, passando por seu início na música com a
banda de folk Stone Poneys, seus
shows em estádios lotados, além de
sua exploração de gêneros como a
ópera, o country e o folk mexica-

no. O longa foi dirigido por Rob
Epstein e Jeffrey Friedman.

Aquarela
Sony Pictures Classics

Oscilloscope

Ms. Purple
Oscilloscope
O drama Ms.
Purple também estreia na
próxima sexta-feira, dia 6
de setembro. O
longa acompanha a história da jovem Kasie, que
trabalha como organizadora de um
karaokê e, também, sendo paga
para fazer companhia profissional
a homens bêbados. Mas Kasie precisa dar um tempo em sua rotina
quando a enfermeira de seu pai
doente se demite. Percebendo que
ele está perto da morte, Kasie se vê
obrigada a tentar uma reconexão
com seu irmão distante e redescobre um lado de si que estava
adormecido. No elenco estão Tiffany Chu, Jake Choi, Mark Krenik,
o ator português Alfredo Tavares,
entre outros. A direção ficou a cargo do californiano Justin Chin que
também escreveu o roteiro ao lado
de Chris Dinh. #MsPurple

Expandindo para o sul da Flórida,
na sexta-feira, dia 6 de setembro, o
documentário Aquarela. Das precárias
águas congeladas do Lago Baikal, na
Rússia, à Miami sofrendo as consequências do furacão Irma, até as Cataratas Ángel, na Venezuela, o diretor
Victor Kossakovsky captura as muitas personalidades da
água. Uma jornada pela beleza transformadora e o poder
bruto da água, toda variedade de emoções humanas é demonstrada através da força do elemento mais importante
da Terra. As imagens são deslumbrantes e acompanhadas
pela música da banda Apocalyptica do compositor Eicca
Toppinem. #AquarelaFilm
Sony Pictures Classics
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BASTIDORES
Por CONNIE ROCHA

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

Swing do Boca Melodia

Lucas Lens

Larissa
Cerqueira
esquenta
o Baile da
Ousadia

E no sábado, dia 31, o “Baile do Boca Melodia” animou a noite do The Locale, com um
show com muito swing brasileiro. E mesmo
com um tempo bem “chuvoso” devido a aproximação do furacão Dorian, o público curtiu o
Baile, dançando e cantando com a banda a noite toda.
E fiquem ligados na Agenda do “EL After”
do The Locale, que tem mais Boca Melodia em
setembro.

Boca Melodia.
Allison Demetrio

Alok levou o público à loucura.

Allison Demetrio

Alok nos EUA
E o DJ Alok voltou, e como
sempre atraiu milhares de fãs por
onde passou, nos Estados Unidos.
No dia 31 ele se apresentou na
Liv, em Miami Beach, e levou os
fãs a loucura com um show espetacular.
O Dj brasileiro também foi
atração no festival “Burning Man”,
que aconteceu entre os dias 25 de
agosto e 2 de setembro, no “Black
Rock Desert” em Nevada, e no Brazilian Day, em New York, no domingo, 1° de setembro.
Fotos: Alison Demetrio

Dj Larissa.
Lucas Lens

Alok se apresentou em vários estados.
DJ Mazinho.

O Baile da Ousadia do dia 30 de agosto
contou com a presença da Dj Larissa Cerqueira, que veio diretamente do Brasil para
o “ The Locale”, em
Boca Raton.
Ela esquentou a
noite fazendo uma
performance bem
“animada” servindo
tequila para o público, dançando e tocando os grandes sucessos
do Funk brasileiro. Dj
Mazinho e Dj Flexinha
também fizeram parte
desta noite, ao lado do
cantor Deyr Donatti.
Fotos: Lucas Lens.
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Nathalia Shumacher

Deyr Donatti comemora
aniversário entre
amigos

O

músico e cantor Deyr Donatti comemorou mais um aniversário, na
quarta-feira, 28, no The Locale, em
Boca Raton. Na comemoração não poderia faltar música e “artistas” para completar a festa.
Confira quem foi destaque por Nathalia
Shumacher.

Daisy e Kiko Balbi prestigiando o amigo.

Marcos Lucas, Deyr e Dante.

Ronald Estourado.

Deyr com Johnny.

Deyr e Luis.

Jessy Soares e Rosana Krohling.

DJ Flexinha.

Homero.

O aniversariante com a fotógrafa Nathalia.

No palco com Jeimes.
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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

