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Contratação temporária via F-1 ultrapassa
números de H-1B para estudantes nos EUA
O
s Estados Unidos figuram no topo da lista
dos países mais procurados por estudantes
universitários estrangeiros. Aliar o estudo a
um posterior trabalho e futura residência legal nos
EUA é o sonho da maioria. Por meio de programas

vinculados ao visto de estudante (F-1), como o OPT,
que vem desbancando concessões do H-1B, muitos
trabalhadores temporários qualificados têm conseguido realizar o desejo de morar legalmente nos
Estados Unidos.
Imigração | Pág. 12
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FURACÃO DORIAN NÃO
NOS ATINGIU, MAS
O SENTIREMOS NAS
CONTAS DE LUZ
O mineiro João Paulo Miranda (segundo atrás à esquerda) entre outros estrangeiros numa empresa no Vale do Silício, Califórnia.

Flórida | Pág. 10

Twitter/AJ

Mais de 2.500 pessoas ainda estão
desaparecidas nas Bahamas
pós o furacão Dorian, além das mortes, cujo número aumenta
a cada dia, uma lista provisória de desaparecidos nas Bahamas
A
contabilizou 2.500 nomes, segundo as agências France Presse e AssoMilhares foram resgatados.

ciated Press, na quarta-feira.
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POR Arlaine Castro

1 pessoa a cada 40 segundos, 800 mil por ano:
por que é preciso falar sobre suicídio

A

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

prego, o tio que “virou cachaceiro” - essas pessoas estão
sofrendo por dentro e são
propensas a buscar a morte
como “saída” para a dor.
Romper o tabu de que
não se deve falar sobre suicídio é uma saída que vem
sendo cada vez mais adotada
até por governos no mundo
inteiro. Falar sobre as tristezas, angústias e decepções da
vida também.
Com alto índice de suicídio, o Uruguai é o
Quase 800 mil pessoas
país das Américas
cometem suicídio a cada
que mais perde pesano, número maior do que soas para o autoextermínio. Este ano, o
o de vítimas de guerra, de
Ministério da Saúde
homicídio ou de câncer de uruguaio tenta uma
mama, segundo a OMS.
abordagem mais incisiva contra o tabu.
micídio ou câncer de mama, Ele fez um apelo à imprensa
segundo um novo relatório com o objetivo de melhorar
da Organização Mundial da a abordagem do assunto no
Saúde publicado na segun- noticiário e na mídia.
da-feira, 9.
A data de 10 de setemDurante todo o mês de bro é representada como o
setembro, designado como Dia Mundial para a Preven“Setembro Amarelo”, campa- ção do Suicídio, segundo a
nhas reforçam a importância Organização Mundial da Saúde se falar sobre suicídio e as- de (OMS), que reafirma a imsim poder diminuir esse nú- portância de todos os paímero assustador. Entender ses adotarem estratégias de
e tirar um tempo para ouvir prevenção com eficácia como amigo que anda sumido, o provada.
primo que não consegue emDe acordo com o diretorcada 40 segundos,
uma pessoa se suicida no mundo. Todo
mundo conhece alguém diretamente ou tem referência
por terceiros de alguém que
tirou a própria vida. Se se fala sobre depois que a morte
já ocorreu, por que não falar
antes, para que não ocorra?
Quase 800 mil pessoas
cometem suicídio a cada
ano, número maior do que
o de vítimas de guerra, ho-

-geral da OMS, é possível evitar o suicídio. Ele diz que, para isso, as nações precisam se
mobilizar para implementar
ações eficazes e políticas públicas eficientes. Segundo a
OMS, apenas 38 países têm
programas nacionais de saúde e políticas eficientes de
prevenção ao suicídio.
A importância de
combater os “mitos”
Especialistas do Ministério da Saúde do Uruguai
entendem que o primeiro
mito é justamente o de que
não se deve falar sobre o assunto. Eles afirmam que o
assunto deve ser tratado,
sempre com responsabilidade, nas escolas, nas ruas
e nas famílias.
Há ainda outros mitos
apontados que são os de que
“falar de suicídio estimula
mais pessoas a se matar; que
quem ameaça se matar não
tem uma real intenção e que
quem tenta o suicídio uma
vez seguirá tentando”.
Não. Não é verdade. O
suicídio pode sim, ser evitado. Os especialistas uruguaios insistiram que o fundamental é a prevenção e a
divulgação de serviços de
apoio a quem necessita. Outro ponto muito importan-

te é nunca associar juízos
de valor como “coragem” ou
“covardia” quando se noticiam suicídios.
Como Vai Você?
No Brasil, o Centro de Valorização da Vida (CVV) atende voluntária e gratuitamente, sob total sigilo, todas as
pessoas que querem conversar sobre o assunto. O atendimento é por telefone, e-mail,
chat ou voip e funciona 24
horas, todos os dias. A ligação para o CVV, que atua em
parceria com o Sistema Único de Saúde (SUS), por meio
do número 188, é gratuita e
pode ser feita de qualquer
linha telefônica fixa ou celular.
O CVV é uma das ONGs
mais antigas do país. Fundada em São Paulo em 1962,
atua no apoio emocional e
na prevenção do suicídio
por meio do telefone 188,
e também por chat, e-mail
e pessoalmente. É membro
fundador do Befrienders
Worldwide e ativo junto ao
IASP (Associação Internacional para Prevenção do Suicídio), Abeps (Associação Brasileira de Estudos e Prevenção
do Suicídio) e outros órgãos
internacionais que atuam pela causa.

Fundado em fevereiro de 1994
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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
09/12

87°/80°

09/13

87°/79°

09/14

87°/79°

09/15

89°/79°

09/16

89°/79°

09/17

89°/79°

09/18

89°/79°

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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Várias universidades da Flórida
melhoram posição em ranking nacional

7

Polícia prende mãe por afogamento
dos filhos em North Lauderdale
BSO.

Esse foi o primeiro ano que a Florida Atlantic University conseguiu
uma colocação no cobiçado ranking de faculdades do US News
FAU.

P

ela primeira vez, a Florida Atlantic University,
com sede em Boca Raton, conseguiu uma colocação no cobiçado ranking de
faculdades do US News and
World Report.
A FAU, com sede em Boca
Raton, ficou em 281 entre as
381 universidades nacionais
no ranking de 2020, divulgado na segunda-feira (9).
O ranking da U.S. News é
o mais reconhecido de todas
as classificações da faculdade e é usado como uma ferramenta de marketing para recrutar alunos e professores.
A Florida State University
também teve um grande ano
no ranking, saltando da posição 70 lugar no ano passado
para 57 neste ano. Entre as
universidades públicas, saltou da posição 26 para a 18.
A Universidade da Flórida
continuou sendo a universidade com melhor desempenho do estado, subindo um
lugar para o 34º entre todas
as universidades. Também

A FAU, com sede em Boca Raton, está pela primeira vez na lista.

subiu um ponto para o sétimo lugar entre as universidades públicas.
Várias escolas viram
grandes quedas este ano. A
Nova Southeastern University caiu de 191 para 246,
enquanto a Florida International University caiu de 187
para 218.

Mas isso é enganoso, dizem as autoridades, porque o
número total de escolas classificadas aumentou bastante,
de 301 para 381. O US News
transferiu muitas escolas de
uma categoria regional menor para a lista nacional devido a mudanças na maneira
como a Fundação Carnegie

para o Avanço do Ensino classifica universidades.
A Keiser University e a
University of North Florida
foram para a lista nacional.
A UNF está empatada com a
FAU na posição 281 na lista
nacional. Keiser está 272 na
lista nacional.
Veja a classificação de
outras universidades
da Flórida:
A University of Miami
caiu da posição 53 para 57.
A University of South Florida subiu de 124 para 104.
A Florida Central University ficou em 166, em comparação com 165 no ano passado.
O Florida Institute of Technology caiu da posição 177
para 202.
Universidade A&M da Flórida, está na posição 254. Sua
classificação não foi publicada no ano passado.
A Universidade de Princeton continuou sendo a escola
mais bem classificada no ranking nacional.

Os dois filhos de Wildline Josep morreram afogados em maio.

A

mãe de dois meninos
que se afogaram em
uma piscina de um
condomínio em North Lauderdale em maio foi presa,
acusada pelas mortes, segundo informações do Departamento do Xerife de Broward.
A polícia de Lauderhill
prendeu Wildline Joseph, 23,
no sábado (7) em um mandado de prisão contra duas acusações de homicídio culposo
de uma criança. Para a polícia, Joseph é “responsável
pelas mortes das crianças”.
De acordo com a polícia,
a mãe e o namorado, que
também foi preso, estavam

dormindo quando os dois garotos se afogaram na piscina do Silver Palms Condominiums em North Lauderdale.
Os dois filhos, Ja’Kye Joseph, 6, e Branario Minto, de 5
anos, entraram sozinhos na
piscina. Segundo os investigadores, o vídeo de vigilância mostra os meninos correndo para a área da piscina
por volta das 7:16pm do dia
22 de maio. Somente duas
horas depois foi feita uma ligação para o 911. As crianças
foram socorridas, mas foram
declaradas mortas no hospital. Com informações do Miami Herald e Local 10.
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Projeto aborda a cultura
nordestina em Pompano

C

om o objetivo de homenagear e valorizar
a vasta cultura brasileira, além de preservar e
divulgar as raízes, a Giovanini Productions promove o
Projeto Cultural “Cantando
e Contando o Nordeste”, no
sábado, dia 14 de setembro,
no restaurante Feijão com
Arroz, em Pompano Beach,
sul da Flórida.
Nessa primeira edição, o
projeto aborda a arte e cultura da região nordestina
brasileira, com temas do folclore, cordel, música, literatura, poesia, comidas típicas
e muito mais.
Divulgação

Cantando e contando o Nordeste.

Artistas brasileiros locais
vão homenagear alguns ícones da música nordestina como Luiz Gonzaga, Alveu Valença, Reginaldo Rossi, Zé
Ramalho, Elba Ramalho, Bechior, e outros.
Na área literária, serão
apresentadas obras marcantes de Ariano Suassuna, Jorge
Amado, Raquel de Queiroz,
Joao Cabral de Melo Neto,
Graciliano Ramos, Braúlio
Bessa, dentre outros.
Frevo e forró
Para a abrir o evento, a
dançarina Andrea Araujo fará apresentações de frevo e
do famoso forró - uma das
maiores danças populares da
região nordestina. A animação fica por conta da banda
Cravo e Canela e alguns convidados surpresa.
“Há um bom tempo venho pensando em fazer algo voltado à nossa cultura,
englobando as Artes Cênicas, Música, Dança e Literatura, com suas tradições
regionais, em pequenas
apresentações nos lugares
brasileiros para a nossa comunidade”, declara a organizadora Giovanini Productions, mais conhecida como
Fatinha Giovanini.

“Plywood” brasileiro pode falhar em
furacões, dizem concorrentes dos EUA
Ação judicial movida na Flórida denuncia falha no processo do
controle de qualidade do produto brasileiro para sua importação
Foto: Flickr.

P

rodutores de compensado dos Estados Unidos
afirmam que o produto
concorrente do Brasil tem um
alto risco de falha em grandes
furacões, mas os consumidores não sabem porque a madeira importada é falsamente
certificada como estruturalmente sólida.
Em uma ação movida no
Tribunal Distrital dos EUA em
Fort Lauderdale, as empresas
alegam que, desde 2016, duas
empresas de inspeção americanas e uma agência de credenciamento falharam em desempenhar suas “funções de
controle de qualidade” quando milhões de metros quadrados de madeira compensada foram importados para
os EUA, chegando através dos
portos da Flórida, incluindo
Port Everglades, no Condado
de Broward.
“Como resultado, os residentes dos EUA que vivem ou
trabalham em edifícios construídos com compensado brasileiro fora de série estão ex-

postos a riscos significativos
de ferimentos graves ou morte, principalmente no caso de
um furacão ou terremoto significativo”, alega o processo.
O compensado é usado
principalmente na construção de edifícios residenciais
e comerciais. Proprietários
também os usam para ajudar
a proteger suas janelas durante furacões.
A ação foi movida por um
grupo de 10 produtores de
madeira compensada contra
os serviços de inspeção PFS-TECO de Wisconsin e Timber Products Inspection Inc.
da Geórgia. Um terceiro acusado mencionado no processo é o International Accreditation Service of California,
o serviço de credenciamento.
O processo alega que, em
1º de janeiro de 2016, os serviços de inspeção “fizeram
declarações falsas por meio
de certificações que autorizaram 35 produtores brasileiros de madeira compensada a exportar para a Flórida

Produtores dos EUA dizem que o produto brasileiro não é resistente.

que eles sabiam ou deveriam
saber que “não se enquadravam” no padrão de qualidade
da indústria.
Testando a força
da madeira
O processo disse que testes conduzidos pela American
Plywood Association “mostraram que os painéis de compensados brasileiros produzidos no sul do Brasil têm
taxas de falhas maciças em
relação às normas, “especificamente nos quesitos rigidez
e deflexão”.

O processo alega que as
fábricas brasileiras de compensado utilizam materiais
proveniente de plantações
de rápido crescimento de “loblolly” e “slash pine”. Essas
espécies são nativas da América do Norte. Porém, ambas
as espécies crescem tão rápido no sul do Brasil que a
densidade da madeira não
é suficiente para produzir
de maneira confiável o compensado de qualidade estrutural. Com informacões do
Sun Sentinel.
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Parques aquáticos do sul da Flórida serão
abertos para cães em setembro e outubro
Eventos acontecem enquanto os parques são fechados devido ao fim do verão para manutenção

E

m setembro e outubro,
vários parques aquáticos e piscinas públicas
serão abertos para cães. Isso
porque no fim do verão vários desses parques são fechados para manutenção em
Broward, Palm Beach e Miami-Dade. Os donos dos cães
precisam trazer a carteira de
vacinação atualizada e licença do condado.
Veja alguns dos
eventos:
-Doggy Splash Day –
15 de setembro, das 9am
às 11:30am, no Catherine

É

CBS.

Jessica Lovely Photo.

Strong Splash Park (1500 SE
6th St., Delray Beach). Visite:
DelrayBeachFL.gov.
- Waggin’ at the Waterpark:
-5 de outubro, das 9am
a 1:30pm, no Coconut Cove
Waterpark, (20130 Regional
Park Drive, Boca Raton). Visite: discover.PBCGov.org.
- 12 de outubro, das 9
a.m. a 1:30 p.m. no Calypso
Bay Waterpark, (151 Lamstein Lane, Royal Palm Beach).
Visite: discover.PBCGov.org.
Paws in the Pool – 6 de outubro, das 10am às 4:30pm,

Paws in the Pool , na Venetian Pool.

no Venetian Pool (2701 De
Soto Blvd., Coral Gables). Visite venetianpool.com.
Barktoberfest: 5 e 6 de
outubro, das 8 a.m. às 5 p.m.
no Splash Adventure Water
Park at Quiet Waters Park,
(401 S. Powerline Road, Deerfield Beach). Visite: Broward.
org/parks.
K9 Splash – 12 e 13 de
outubro e 19 e 20 de outubro, 9am-5pm no Castaway
Island at T.Y. Park (3300 N.
Park Road, Hollywood). Site: Broward.org/parks. Sun
Sentinel.

Furacão Dorian não nos atingiu, mas o sentiremos nas contas de luz
provável que as contas de
eletricidade dos usuários
da Flórida sofram aumento para pagar pelo furacão Dorian, mesmo que a tempestade
não tenha atingido o estado diretamente.
“A preparação para o Dorian acabará com uma reserva
estimada em US $ 105 milhões
para furacões da Florida Power
and Light Co.”, disse Eric Silagy,

Prefeita de Boca
será julgada
em março por
corrupção

Fort Meyers News Press.

presidente e CEO da empresa,
na terça-feira (10). Para os clientes da FPL, isso pode significar
uma sobretaxa de tempestade
nas contas mensais.
Mais de 10 mil equipes de
fora do estado foram trazidas para ajudar na potencial restauração da Flórida. “Esperar até depois da tempestade não é uma
opção, a menos que as pessoas
queiram ficar sem energia por

várias semanas”, disse Silagy.
O furacão Dorian, que passou pelas Bahamas como categoria 5, deixou 155 mil clientes
da FPL sem luz, e a energia foi
restaurada em um dia.
O valor e a data do aumento ainda é incerto. As faturas
ainda precisaro ser analisadas
e aprovadas pela Comissão de
Serviço Público da Flórida. Com
informações do Sun Sentinel.

10 mil equipes de técnicos de foram trazidas para a Flórida.

Haynie pode pegar 23 anos.

A prefeita suspensa de Boca
Raton, Susan Haynie, se defenderá das acusações de corrupção em 23 de março de 2020.
Ela pode pegar até 23 anos de
prisão por abuso de seu cargo.
Haynie é acusada de perjúrio em um processo oficial, uso
indevido de cargo público, uso
corrupto de cargo público e falha em divulgar um conflito de
votação. Ela também enfrenta
três acusações de má conduta
oficial. Haynie tornou-se prefeita em 2014 e foi reeleita em
2017. Ela foi presa em abril.
O ex-governador Rick
Scott a suspendeu após sua
prisão e ela desistiu de uma
corrida pela Comissão do
Condado. Ela pode ser reintegrada como prefeita se não
for considerada culpada. Informações do Sun Sentinel.
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Blitz da CBP prende brasileiros e
outros imigrantes em NH

A

gentes do setor de
Swanton da U.S. Border Patrol em New
Hampshire prenderam brasileiros dentre os 24 indocumentados durante uma blitz
realizada entre os dias 3 e 6
de setembro na Interstate 89,
na cidade de Lebanon. Os nomes dos detidos não foram divulgados.
Entre os indivíduos encontrados sem prova de cida-

Checkpoint de Swanton.

dania, além do Brasil, estavam
cidadãos da República Dominicana, Equador, Guatemala,
Honduras, México e Rússia.
Eles foram colocados sob custódia da U.S Immigration and
Customs Enforcement (ICE)

para procedimentos de remoção, disse o comunicado.
De acordo com o comunicado, sete dos 24 indocumentados presos já haviam sido
deportados anteriormente
dos Estados Unidos.

A U.S. Customs and Border Protection (CBP) divulgou
uma lista parcial das prisões
realizadas, incluindo as realizadas no posto de patrulha da fronteira na Interestadual 89.
Do total, apenas quatro
foram presos no posto de
controle, sendo a maioria detida por agentes da Patrulha
de Fronteira em áreas próximas. Um cidadão americano
também foi detido porque
era procurado pelas autoridades e tinha um mandado
pendente de prisão.
O setor de Swanton é responsável pela fronteira terrestre entre os pontos de entrada
em Vermont, New Hampshire e nordeste de Nova York.

USCIS usará contas falsas de rede social para monitorar imigrantes
Oficiais do US Citizenship
and Immigration Services (USCIS) agora podem usar contas
falsas de mídia social para monitorar imigrantes em processo de imigração.
O novo plano é uma mudança de política de julho que
reverte uma proibição do De-

PERGUNTAS DE IMIGRAÇÃO
DRA. INGRID DOMINGUES-MCCONVILLE
Carioca, é advogada formada nos EUA. Atua na
área de imigração há mais de 20 anos. Tel: (954)
489-0009 Fax: (954)489-0090 - www.dmlawfl.com

Arquivo CBP

Pontos de
verificação
semelhantes
foram realizados
em outras áreas

partamento de Segurança Interna que citava questões de
privacidade.
Um comunicado do USCIS disse que a agência usará
as contas falsas apenas “para
acessar o conteúdo de mídia
social que está disponível publicamente para todos os usuá-

rios da plataforma de mídia
social”, acrescentando que
seu pessoal respeitará as configurações de privacidade dos
usuários e não fará amizade ou
seguirá usuários para ter acesso aos seus perfis.
Em junho, o Departamento de Estado começou a exigir

que os solicitantes de visto
dessem suas informações de
mídia social.
No entanto, a nova política do USCIS pode violar os termos de uso do Facebook e do
Twitter, que proíbem os usuários de criar contas falsas. Com
informações da Fox News.
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VISTO DE NOIVA - K1
Débora - Meu noivo vai dar entrada no processo do
visto K1 em breve, mas dois anos atrás ele iniciou
o processo do visto k1 para outra pessoa e não deu
andamento, já que o relacionamento terminou. Ele
não fez nada, não procurou o departamento de imigração para saber como estava o processo. Isso pode
trazer algum problema para nós?
Advogada Ingrid Domingues: Ele deve fazer este processo com
um advogado, especialmente se já teve um processo anterior.
Se ele simplesmente “abandonou” o processo, um advogado irá
saber como proceder.
DEPORTAÇÃO
Leide - Entrei nos Estados Unidos pelo México a
cerca de um mês. Fui pega pela imigração e depois
liberada com um documento marcando para
comparecer à corte um mês depois. Nesse prazo eu
posso voltar para o Brasil? Ou tenho que esperar e
comparecer à corte?
Se você não comparecer à corte você será declarada “deportada em ausência”. Se você retornar ao Brasil por livre espontânea vontade, você deve avisar ao consulado que você retornou
para que um dia possa voltar aos EUA.

Quer enviar sua pergunta sobre imigração? Acesse o nosso site
www.GazetaNews.com e procure pela seção Pergunte ao Advogado.
A contratação de um advogado é uma decisão importante que não deve
ser tomada baseada apenas em publicidade. Antes de decidir, solicite-nos
informações escritas sobre nossa experiência e qualificação.
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João Paulo Miranda

Arlaine Castro

O

s Estados Unidos figuram no topo da lista dos
países mais procurados
por estudantes universitários
estrangeiros com mais de um
milhão deles espalhados pelo
país. Com programas que aliam
estudo a um posterior trabalho
e futura residência legal, milhares se candidatam todos os
anos, mas mudanças nas regras
vêm diminuindo o número de
concessão do visto de trabalho
H-1B e aumentando em programas que permitem trabalhar legalmente sob visto de estudante, como o Optional Practical
Training (OPT).
Estudantes da Índia, China
e Coreia do Sul representam
57% de todos os participantes
do programa Optional Practical Training (OPT) entre 2004
e 2016, segundo o Pew Research Center. Junto com o STEM
(cursos voltados para a área da
ciência, tecnologia, engenha-

A estimativa é que os
empregos via STEM nos
EUA cresçam quase
11% - ou cerca de 10,3
milhões de posições entre 2016 e 2026.
ria e matemática), esses programas são considerados um
bom trampolim para um H-1B
(visto de trabalho para emprego em uma ocupação especializada) ou ‘green card’ (residência permanente).
Imigrante qualificado
Entre 2004 e 2016, quase
1,5 milhão de graduados estrangeiros de faculdades e universidades dos EUA obtiveram
autorização para permanecer
e trabalhar nos EUA por meio
do Programa de Treinamento
Prático Opcional (OPT) do governo federal. Mais da metade
(53%) dos graduados estrangeiros foram aprovados para empregos especializados nas áreas
de ciência, tecnologia, engenharia e matemática (programa
STEM), de acordo com uma análise do Pew Research Center dos
dados de Imigração e Fiscalização Aduaneira dos EUA.
Nos últimos anos, o programa OPT superou o programa de

O mineiro João Paulo Miranda (segundo atrás à esquerda) entre outros estrangeiros numa empresa no Vale do Silício, Califórnia.

Contratação temporária via
F-1 ultrapassa números de
H-1B para estudantes nos EUA
Estudantes estrangeiros geralmente usam autorização
temporária de trabalho por meio do visto de estudante
(F-1) até serem transferidos para um H-1B
Pixabay.

Estudantes estrangeiros optam por programas de trabalho pelo F-1.

vistos H-1B como a maior fonte de novos trabalhadores temporários imigrantes altamente
qualificados do país. Em 2017,
um recorde de 276.500 graduados estrangeiros recebeu permissão de trabalho no âmbito do programa OPT, acima de
257.100 em 2016, de acordo
com dados obtidos na Imigração e Alfândega dos EUA pelo
Pew Research Center.
F1 x H-1B
Geralmente, os estudantes
estrangeiros começam usando
a autorização temporária de
trabalho por meio do seu visto
de estudante até serem transferidos para um H-1B. Mas as regras para mudança de “status”
como de um visto de estudante
(F-1) para um visto de trabalho
(H1-B) vêm tornando o processo mais complicado. Em mui-

57%

dos participantes do OPT
entre 2004 e 2016 foram
indianos, chineses e sul-coreanos,
diz o Pew Research Center.

tos casos, os programas Optional Practical Training (OPT) e o
STEM (cursos voltados para a
área da ciência, tecnologia, engenharia e matemática) ainda
são considerados um trampolim melhor para um H-1B ou
‘green card’.
A advogada de imigração
Leonelba Martinez explica a diferença entre poder trabalhar
pelo visto F-1 e o H1-B. “Embora o OPT seja um benefício do
status F-1 que permite que os
alunos trabalhem por um ano
(possivelmente mais se o aluno
for elegível para uma extensão),
o H-1B é uma classificação não-imigrante separada especificamente para o emprego onde o
portador do visto pode ficar até
6 anos nos EUA”, ressalta.
Pelo tempo maior de permanência legal no país, Martinez ressalta que o H-1B é um
“visto atrativo para muitos estudantes que estão concluindo
seus estudos no EUA, estão em

Afinal, o que são os programas de trabalho temporário OPT e STEM?

O

s estudantes internacionais graduados
com vistos de estudante F-1 podem trabalhar
nos Estados Unidos por 12
meses dentro do programa
Optional Practical Training
(OPT), e aqueles com diplomas STEM das faculdades e
universidades certificadas e
credenciadas pelo programa

“Student and Exchange Visitor” (SEVP) são elegíveis para uma extensão de 24 meses do OPT.
Neste outono, quase
meio milhão de estudantes
internacionais iniciarão ou
retornarão aos programas de
graduação STEM em faculdades e universidades dos EUA.
A discussão de programas

relacionados tornou-se uma
prioridade presidencial porque poucos estudantes universitários estão se formando
nessas áreas - o que preocupa
o governo.
Com isso, a estimativa é
que os empregos STEM nos
EUA cresçam quase 11% - ou
cerca de 10,3 milhões de posições - entre 2016 e 2026,

mais rápido que todas as
ocupações nos EUA. Na prática, no entanto, pode ser
difícil para estudantes internacionais garantirem residência permanente nos Estados Unidos. O sistema de
vistos de trabalhadores qualificados H-1B recebe bem
mais pedidos do que a oferta; um processo federal po-

de impedir muitos graduados em STEM de continuar
no país, e a Casa Branca está analisando alterações nos
sistemas de vistos de trabalhadores qualificados e de
estudantes.
Assim, esses programas
são considerados um bom
trampolim para um H-1B ou
‘green card’.

status legal no país e por estarem estudando nos EUA tiveram contato com futuro empregadores e ofertas de trabalho”.
Porém, a advogada reforça
que o atual governo tem dificultado para aqueles que buscam o visto H-1B. As metas de
emprego para trabalhadores especializados em ocupações procuradas eram o alvo favorito de
Trump durante os debates republicanos nas primárias presidenciais de 2016. Depois de ascender à Casa Branca, a ordem
executiva de “Compre americano e contrate americano” de
Trump colocou o visto ainda
mais minucioso. Atualmente,
o número de vistos H1-B aceitos diminuiu, enquanto os contestados pelo governo triplicaram, de acordo com a data dos
Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA (USCIS)”, enfatiza
Martinez.
Formado em Engenharia
de Controle e Automação pela Universidade Federal de Minas Gerais há menos de dois
anos, João Paulo Miranda conseguiu um estágio sob o visto
J1 na empresa de computação
gráfica REscan, na Califórnia.
Como seria mais difícil e demorado os outros vistos, João
optou mesmo sabendo que o
período de permanência nos
EUA será menor e ele não poderá tentar migrar para um
visto mais profissional, como
o H-1B. “Gostaria de poder
estender o visto, mas tenho
que ver se há alguma outra
possibilidade que não afete o
meu intercâmbio no momento. Deixaram claro que se eu
tentasse outro visto durante
minha estadia aqui, poderia
influenciar no meu atual, correndo risco de término do programa”, explica, ressaltando
que pensa em tentar um visto de trabalho futuramente.
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EUA relembram ataque das torres gêmeas
em Nova York há exatos 18 anos
Quase 3 mil pessoas morreram; os ataques foram reivindicados pela rede Al-Qaeda
Arlaine Castro

H

á 17 anos, um ritual
solene e sagrado paira
sobre os Estados Unidos a cada 11 de setembro –
uma pausa durante parte do
dia é feita para lembrar as vítimas dos ataques terroristas
que mataram ao todo quase
3 mil pessoas e foram reivindicados pela rede extremista Al-Qaeda, de Osama Bin
Laden, morto em 2011 pelos
EUA no Paquistão.
No dia 11 de setembro de
2001, dois aviões de passageiros se chocaram contra as
torres gêmeas do World Tra-

de Center, em Manhattan,
Nova York, como parte de
uma série de ataques coordenados contra alvos nos EUA.
Um outro avião sequestrado por terroristas caiu sobre o Pentágono, na Virgínia,
e um quarto, sobre a Pensilvânia, depois que passageiros resolveram enfrentar os
sequestradores.
Desde o ataque, os EUA e
o mundo questionam o fracasso da CIA em identificar
os sinais de alerta ou se há
algo mais por trás. O ataque ao World Trade Center

No local das torres, há um Memorial em homenagem às vítimas.

se tornou um dos assuntos
mais controversos na história dos serviços de inteligência. Houve comissões, análises, investigações internas e
muito mais.
De um lado, estão aqueles que dizem que a agência
de inteligência americana ignorou sinais de alerta óbvios
quanto ao oriente médio. Do
outro, os que argumentam
que é difícil identificar ameaças de antemão e que a CIA
fez tudo o que era razoavelmente possível.Leia a matéria completa no site.

Trump demite John Bolton, conselheiro de segurança nacional
O presidente Donald
Trump demitiu na terça-feira, 10, o conselheiro nacional
de segurança, John Bolton.
Ele foi o terceiro a ocupar o
cargo durante a presidência
de Trump e assumiu o posto
em março do ano passado.
Sob “discordâncias fundamentais” em como lidar
com políticas externas em
relação ao Irã, Coreia do Nor-

te e Afeganistão, Trump reclama há muito tempo, em
particular, que Bolton estava disposto a levar os Estados Unidos a outra guerra,
segundo o jornal The New
York Times.
Do outro lado, as tentativas de Trump de buscar aberturas diplomáticas com inimigos dos EUA, como o Irã
e a Coreia do Norte, desagra-

dam funcionários como Bolton – que não confiava nos
dois países.
A tensão entre os dois foi
agravada nos últimos meses
pelas decisões de Trump de
suspender um ataque aéreo
ao Irã – planejado em retaliação à derrubada de um drone
americano – e de se encontrar com o líder da Coreia
do Norte, Kim Jong-un, na

Zona Desmilitarizada, além
de atravessar a fronteira entre as duas Coreias.
“Eu informei a John Bolton ontem à noite que os
serviços dele não são mais
necessários na Casa Branca.
Eu discordei veementemente com muitas das sugestões
dele, assim como outros [o
fizeram] na administração”,
escreveu Trump.

Kevin LamarqueReuters

John Bolton deixa o cargo de Conselheiro.
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EUA podem
banir cigarro
eletrônico com
sabor
O governo poderá restringir a venda de cigarros eletrônicos com sabor, de acordo
com indicações do presidente Donald Trump na quarta,
11. Trump teve uma reunião
com o secretário de Saúde
e Serviços Humanos do governo, Alex Azar II, e com
Ned Sharpless, o comissário
da Food and Drug Administration.
De acordo com Sharpless,
será elaborado um plano, nas
próximas semanas, para retirar do mercado todos os cigarros eletrônicos que não
são de tabaco.
O estado de Michigan
proibiu os cigarros eletrônicos com sabor no dia 4 de setembro e outros estados vêm
avaliando a mesma medida.
Autoridades de saúde pública dos EUA investigam 450
casos de doenças pulmonares relacionadas ao fumo de
cigarros eletrônicos em 33
estados e um território norte-americano.
A mais recente morte relacionada é de um morador
do estado do Kansas.Fonte:
AFP.
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E

ste é um período de gratidão. Acabamos de passar,
mais uma vez, pela fúria
de um furacão que prometeu e
não veio... não veio para nossa
área, graças a Deus! Mas acabou
com um dos destinos mais paradisíacos do planeta: as Bahamas!
Muito a se pensar.
Mas antes disso vamos pensar nos gastos que tivemos na
preparação para este furacão.
Compras de mercado, gasolina,
madeira, lanternas, baterias, toneladas de água, pagamento de
gente para colocar as placas de
proteção na casa (shutters), etc.
Isso quando a família não decidiu sair da cidade e alugar um
carro, pagar hotel, o que encareceu ainda mais o valor total gasto neste período de preparação
para o furacão Dorian.
A família de classe média
gastou em torno de $300 a $500
dólares nesta preparação. E agora?
Primeiramente por favor
não devolva sua comida ao mercado (a menos que você não tenha outra opção) pois a maioria
dos mercados inutiliza estas de-

A solidariedade foi marca registrada durante os resgastes nas Bahamas

voluções.
E se ao invés de devolver, você doasse para Bahamas?
Existem várias organizações
se mobilizando para o auxílio e
resgate. Em nossa comunidade mesmo temos por exemplo

o Rotary Club e a V.E.R -Volunteer Emergency Relief (ver reportagem no gazetanews.com).
Procure uma que você mais
simpatize e doe. Acredito que
eles estão precisando muito das
nossas doações.

Mas se não dá para você
doar, guarde, pois a temporada
de furacão ainda se estende até
novembro. Outra coisa que você
pode fazer é se preparar melhor
para este período.
E como essa preparação
acontece?
Primeiro é muito importante já saber que a temporada começa em junho então aos pouquinhos vai preenchendo a sua
dispensa com itens não perecíveis que são perfeitos para esta
época do ano, aproveite e aos
poucos também estoque água,
baterias, lanternas e todo tipo de
material que não tem uma duração limitada. Ao realizar essa
tarefa o seu bolso, não vai sentir
tanto, e o mais importante você
não vai estar saindo tanto do seu
orçamento mensal. Tudo na vida é melhor quando existe planejamento.
Mas comecei essa coluna falando de gratidão, e queria terminar falando da mesma coisa.
Minha vizinha tem uma filha
que morava em Bahamas com o
esposo, eles ficaram horas presos dentro de casa com água

até o pescoço, conseguiram se
salvar e depois de 7 horas de
viagem de balsa conseguiram
chegar aos Estados Unidos. Chegaram aqui com as roupas do
corpo, perderam absolutamente todos os bens materiais, lembranças de família, fotos, recordações, mas estão vivos.
Ela ainda está traumatizada,
chora muito e não dorme pois
quando consegue dormir sonha
com o pesadelo que acabou com
parte de sua vida nas Bahamas.
Fica aqui essa história para lembrar como a vida é efêmera e como nós somos abençoados por
apesar de termos ficado alguns
dias com a ansiedade de espera de um grande furacão, ele na
verdade não veio.
Que esta solidariedade que
estamos vendo em nossa comunidade se multiplique.
Queria também agradecer
pelos inúmeros e-mails com sugestões de assuntos para nossas
próximas colunas, estou trabalhando carinhosamente em cada sugestão.
Uma semana bastante produtiva e feliz para todos.

As informações fornecidas neste artigo são apenas para fins informativos. Não devem ser consideradas aconselhamento jurídico ou financeiro. Você deve consultar um profissional para determinar o que pode ser
melhor para suas necessidades individuais.
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“Sonho americano”: brasileiros denunciam
golpes do deputado Luis Miranda na Flórida
Miranda oferecia enriquecimento fácil e rápido para investidores, através de um curso online
Arquivo

A

cusado de não pagar
brasileiros que fizeram investimentos
em sua empresa na Flórida,
o deputado federal Luís Miranda (DEM-DF), conhecido
youtuber entre a comunidade brasileira na Flórida, garante que não enganou ninguém e que não tem nada
a esconder. Mas as denúncias vêm ganhando ainda
mais notoriedade nos últimos dias, com exibição dos
denunciantes em vários canais de TV, no Brasil.
Morando em Miami desde 2014, Luís Miranda vendia o “sonho americano” por
meio de um curso online.
Com milhares de seguidores,
em seus vídeos publicados
no Youtube ele orientava como “ganhar dinheiro fácil na
América” e prestava consultorias sobre como entrar no
país de maneira legal.
Em determinado momento, ele chegou a trabalhar com o negócio de compra e venda de veículos de
leilão, com promessa de lucro líquido de 6% ao mês, que

seria dividido entre o parlamentar e o cliente. Segundo
vídeos publicados pelo próprio Miranda em seu canal
no youtube, ele chegou a ter
mais de 18 mil pessoas fazendo o curso.
Denúncias
As denúncias foram exibidas no programa Fantástico, da TV Globo, na noite do
domingo, 8, onde ao menos
25 pessoas se apresentaram
como vítimas do parlamentar na empresa de investimentos LX Holding, sediada
em Miami. Dos 25, só 11 aceitaram gravar entrevista, mas
nove falaram sob anonimato. Os únicos que se identificaram foram Francisco Martins, um ex-funcionário, e
Sandro Silveira, um empresário que alega ter investido
R$ 150 mil. Ele afirmou ter
comprado de Miranda um
curso no valor de R$ 1,2 mil,
parcelado em 12 vezes.
Porcentagem abusiva
Em entrevista ao Gazeta
News, Martins confirmou o
que disse ao canal de televisão e acrescentou que, ao con-

trário do que afirmou o deputado, ele (Martins) não era
responsável pela parte contábil da empresa, o que cabia
a um contador profissional
do sul da Flórida. E explicou
que sua função era Relacionamento de Investidores, onde fazia a parte de contato e
comunicação com os investidores que entravam, mas que
não era ele quem fazia os cálculos de juros e porcentagem
anunciadas por Miranda, por
exemplo.
“Como podem ser vistos
nos vídeos em que ele prometia um retorno rápido e garantido, eram porcentagens abusivas para fazer com que os

O parlamentar, na época atuando como youtuber, vendia facilidades.

investidores aumentassem a
quantia para a empresa. Como tem boa conversa, quem o
ouvia, acreditava. Até eu mesmo acreditei em alguns momentos”, completa Francisco.
Rebatendo o que disse Miranda sobre os prejuízos e “falência” da empresa, para o
ex-funcionário, manter uma
vida de luxo nos EUA, com
carros e contas exorbitantes
como tinha o deputado, foi
o que gerou o prejuízo. “Ele
ostentava uma vida de luxo
e o dinheiro para manter tudo isso uma hora acabaria se
não tivesse retorno de investimento como aconteceu”, disse Francisco.

Parlamentar se defende
Mesmo alegando que o
que aconteceu não foi premeditado ou um golpe, o parlamentar disse à equipe do
Fantástico que irá pagar as vítimas, mas que elas precisam
ter paciência porque “tudo
está sendo pago em seu devido tempo, como tive prejuí-

zo por causa dos vídeos na internet, não tem como pagar
todo mundo de uma vez. Vai
ser um de cada vez, se eles
quiserem esperar, vão receber”, completou.
Em sua defesa, ao conversar com o Gazeta News
na sexta-feira, 6, antes da

exibição do programa, mas
já ciente que o canal estaria
fazendo uma reportagem sobre as denúncias, Miranda
alegou que não responde a
nenhum processo criminal
nos EUA, havendo somente
um embargo sobre o fim de
uma sociedade em uma ‘bo-

dy shop’ no sul da Flórida, no
qual ele teria feito um acordo de dissolução da sociedade com Tiago Gomes, mas
que não foi ao fim porque o
ex-sócio em questão mudou
de ideia e resolveu cobrá-lo
mais do que havia sido combinado.

16

MUNDO

Gazeta Brazilian News · Semana de 12 a 18 de Setembro de 2019

Mais de 2.500 pessoas estão
desaparecidas nas Bahamas
Número de mortos subiu para 50 e deve aumentar conforme buscas são
feitas nas partes mais afetadas, como em Grand Bahama.
Associated Press

A

pós o furacão Dorian,
além das mortes, cujo
número aumenta a cada dia, uma lista provisória
de desaparecidos nas Bahamas contabilizou 2.500 nomes, segundo as agências
France Presse e Associated
Press, na quarta-feira, 11.
O número de mortos pelo furacão subiu para 50,
anunciou na terça-feira, 10,
um porta-voz da Agência
Nacional de Gerenciamento de Emergências do país.
A maior parte das vítimas
fatais está na ilha de Grand
Ábaco.
Equipes de resgate, au-

Moradores buscam formas de sair das Bahamas para os EUA.

toridades e pessoas que tiveram que deixar suas casas
acreditam que o número deve subir, à medida que mais
corpos são retirados dos es-

combros de um bairro que ficou destruído em Marsh Harbour, em Ábaco.
Milhares de pessoas estão desaparecidas e cerca de

70 mil precisam de abrigo ou
comida, segundo estimativa
das Nações Unidas.
Analistas privados estimam que cerca de US$ 3 bilhões (R$ 12 bilhões) em bens
materiais segurados foram
destruídos ou danificados no
Caribe.
Migração para os EUA
Motivo de discussão nos
últimos dias, o governo federal não deve conceder o
TPS – Temporary Protected
Status – visto temporário de
proteção como forma de ajuda humanitária, segundo um
funcionário do governo na
terça-feira, 10, à CNN.

Itália defende punição a país que não acolher refugiados
O primeiro-ministro da
Itália, Giuseppe Conte, defendeu na quarta-feira, 11,
que Estados-membros que
não participarem da repartição de solicitantes de refúgio
na União Europeia sejam punidos financeiramente.

A declaração, dada durante uma visita de Conte a Bruxelas, “capital” da UE, marca
uma mudança de abordagem
do governo italiano em relação à crise migratória.
Na gestão anterior, o então ministro do Interior e vi-

ce-premier Matteo Salvini,
da ultranacionalista Liga, se
aliou aos países do leste europeu que bloqueiam qualquer
tentativa de criar mecanismos permanentes de redistribuição de solicitantes de
refúgio, embora a luta contra

as migrações seja seu principal cavalo de batalha.
A Itália deve retomar a pressão contra Estados-membros como Hungria, Polônia, República
Tcheca e Eslováquia por causa
da entrada do social-democrata
Partido Democrático (PD).

USP e Unicamp são
eleitas melhores
universidades
brasileiras

Maduro dá início
a treinamento
militar na fronteira
com a Colômbia

Pelo terceiro ano consecutivo, a Universidade de São
Paulo (USP) e a Universidade
Estadual de Campinas (Unicamp) foram consideradas, as
melhores instituições de ensino superior brasileiras em um
ranking mundial - o Times
Higher Education, divulgado
na quarta-feira, 11.
A USP está posicionada no
bloco entre o 251º e 300º lugar. A Unicamp aparece mais
abaixo, no grupo de 501º a
600º. No ano anterior, a Unicamp estava no grupo entre
400º e 500º.
No ranking que considera mais de 1,3 mil universidades de 92 países, a líder é a
Universidade de Oxford, na Inglaterra, pelo quarto ano consecutivo.
As dez primeiras posições
do ranking mundial são ocupadas por universidades do
Reino Unido e Estados Unidos.
O estudo analisa cinco
critérios principais, como
qualidade de ensino, publicações de pesquisa e citações em artigos científicos,
projeção internacional e
troca de conhecimento
com outras instituições.

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, mobilizou cerca de 150 mil
soldados para as manobras
militares iniciadas na terça-feira, 10, na fronteira com
a Colômbia, em meio à crescente tensão entre Caracas e
Bogotá, informou o comando
da Força Armada.
Tanques, blindados com
mísseis e dezenas de soldados já passaram pelo aeroporto de La Fría, no estado
de Táchira, no oeste venezuelano.
As manobras na fronteira de 2,2 mil km com a
Colômbia, ordenadas pelo
presidente Nicolás Maduro,
devem prosseguir até 28 de
setembro. O chavista declarou “alerta laranja” e anunciou a mobilização após o
presidente colombiano, Iván
Duque, dizer que o regime
venezuelano estaria por trás
da retomada da luta armada
por ex-integrantes das Forças Armadas Revolucionárias (Farc).
Maduro declarou que a
ação é “para deixar tudo pronto para defender” o território
venezuelano”.Fonte: AFP.
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Brasil perde para o Peru em
amistoso nos Estados Unidos

EUA estão fora da copa do
mundo de basquete

Em reedição da final da Copa América, seleção é derrotada na Califórnia
Divulgação/CBF

A

pós ser o vice no torneio continental, dois
meses atrás, os peruanos impuseram a Tite sua terceira derrota na Seleção. Eles
venceram por 1 a 0 nesta terça-feira, 10, em Los Angeles.
A equipe brasileira, com
quatro mudanças, não foi
efetiva. Neymar só entrou na
segunda etapa e não conseguiu evitar o que foi a quinta
vitória do Peru em 46 jogos
na história contra os brasileiros.
Com Daniel Alves, Thiago Silva, Arthur e Neymar no
banco, o Brasil sofreu com a
falta de criatividade e a marcação efetiva do Peru. O time
de Ricardo Gareca foi melhor
nos primeiros minutos, mas
logo a Seleção encontrou espaços e conseguiu levar perigo ao gol de Gallese. Richarlison, com boa movimentação
e vontade, obrigou o goleiro
peruano a fazer duas boas
defesas, mas não conseguiu
abrir o placar.
Gol peruano
Na segunda etapa, Tite
respolveu fazer mais testes.

C

aiu a invencibilidade dos EUA. A França
é quem foi responsável pelo feito. Invictos em
Mundiais e Olimpíadas desde
2006 (quando perderam da
Grécia), os americanos não
escalaram o 49º degrau de invencibilidade. Diante de uma
França valente e com Fournier e Gobert inspirados, o
atual bicampeão da Copa do
Mundo encerrou sua hegemonia e vai voltar para casa
sem medalha, tendo que se
contentar com a briga do 5º
ao 8º lugar. Controlado pelos franceses por quase tor-

dos os 40 minutos, os Estados
Unidos chegaram a liderar e
abrir 72 a 65, mas permitiram a virada e saíram derrotados após 13 anos, por 89 a
79, em uma noite histórica
em Dongguan.
Com a vitória, a França
pega a Argentina nas semifinais, em Pequim, no dia
13. E se a República Tcheca
perder para a Austrália logo
mais, ainda nesta quarta-feira, também se garante ao lado da Espanha na Olimpíada
de Tóquio.
Fonte:www.globoesporte.com
Divulgação

Seleção não conseguiu furar o bloqueio peruano.

Fabinho, Paquetá e Neymar
foram a campo a partir dos
17 minutos. Mas quem continuou mais agressivo na Seleção foi Richarlison, que
deixou o jogo com cinco finalizações. Vinicius Junior fez
sua estreia pelo time principal do Brasil e entrou na vaga do camisa 9, mas não teve muito tempo para mudar

o panorama do time brasileiro. Aos 39 minutos, o Peru, que passou a maior parte
da segunda etapa sem finalizar, chegou ao gol. Após cobrança de falta de Yotun da
direita, Ederson saiu mal, e o
zagueiro Abram escorou para
o gol: 1 a 0.
Tite fez sua 44ª partida
no comando da seleção bra-

sileira. Pela segunda vez, fica
dois jogos sem vencer. A última havia sido na sequência
de dois empates com Bolívia
e Colômbia, pelas eliminatórias, em 2017. O treinador sofreu sua terceira derrota no
comando da Seleção. Perdeu
também para Argentina, em
amistoso, e para a Bélgica, na
Copa do Mundo.

Após eliminarem o Brasil, EUA caem diante da França.
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Mais aplicativos, menos memória
Pixabay

“A meu ver o uso de apps
não ensina nada para as
pessoas; (com os Apps) elas
não precisam memorizar
o que é o alimento, não
precisam pensar em nada.”

A

utilização de aplicativos
está crescendo muito.
Existem os gratuitos e os
pagos, para todos os gostos e bolsos. Como trabalho com
‘mentoring’ em nutrição e exercícios, vou me deter a estes dois tipos de aplicativos.
Os aplicativos mais modernos
- e vamos dizer assim, melhores-,
com relação à alimentação permitem que você distribua as calorias segundo os alimentos que escolhe. Isso quer dizer que não são
apenas contadores de calorias, o
que seria terrível. São apps que
permitem que você faça a configuração para, por exemplo, 55%
das calorias serem provenientes
de carboidratos, 15% de proteínas
e o restante de gorduras, que é
bem legal.
Ponto a favor dos apps.

Antes de iniciar um exercício é preciso a avaliação de um profissional.

Mas, será que quem alimenta
ou alimentou esse app colocou informações corretas?
Pros e Cons dos apps
Outro ponto contra os apps
seria o fato de uma laranja, por

exemplo, ter sempre o mesmo número de calorias; mas na prática
não é bem assim. Acho que você
pode entender que se a laranja estiver bem doce, terá mais açúcar
do que se ela for azeda.
Bem, isso quer dizer que o app

pode falhar. Além disso, a meu
ver o uso de apps não ensina nada
para as pessoas; (com os apps) elas
não precisam memorizar o que é
o alimento, não precisam pensar
em nada. Como resultado, usamos
cada vez menos nosso cérebro pa-

ra organizar uma das coisas que
deveria ser prioridade na nossa vida, a alimentação.
Com relação aos exercícios seguimos na mesma linha. O mesmo exercício para todos? Não, não
pode estar certo.
E se a pessoa não tiver músculos suficientes para correr? E se
os ligamentos estiverem fragilizados? Correr usando um aplicativo
pode causar danos graves.
Antes de iniciar um exercício
é preciso a avaliação de um profissional da área para poder saber
se aquele exercício que você deseja fazer precisa de uma preparação ou não.
E a carga? Como um aplicativo
poderá te dizer a carga, ou peso,
que você deve usar? Sem falar no
número de repetições e tantas outras coisas a serem analisadas.
Isso tudo quer dizer que os
apps podem ser usados, mas é
necessário a orientação de um
profissional para as primeiras
instruções e para avaliar se o
aplicativo que você escolheu é
bom, e te ensinar a melhor maneira de usá-lo.
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Do fanatismo das certezas para a idade da razão
“Do muro da Verdade
vazou um irresistível olhar
escrutinador que sacode o
barco, cria ventania. Traz
dúvidas... A Verdade
é mesmo verdade?
ra uma vez um tempo em
que as Verdades, com V
maiúscula, chegavam do
alto. Às vezes era direto
do alto dos céus, outras do alto de
um lugar. E sempre, inexorável e
necessariamente, vinham de fora.
Os indivíduos de “boa fé” acatavam e seguiam ao máximo das
suas forças o que as Verdades recomendavam, e até exigiam. Aceitavam grandes sacrifícios, esqueciam de família e filhos, repetiam
frases e slogans dos mais enfadonhos e absurdos para poder serem
reconhecidos como fiéis seguidores das Verdades.
Uma Verdade que chega de fora é incontestável. Quem vai questioná-la? Só um louco ou um perdido, porque a Verdade, além de
fora, chega do alto. Daquele lugar
superior, certeiro, por definição
mais bonitos e divino do que nós

E

aqui embaixo, nesse “baixo” cheio
de poeira e problemas, de dúvidas... Ah, as dúvidas...
Quem não queria não ter dúvidas? Quem não queria não ter
que escolher, que decidir? Quem
já não se encontrou atazanado pela dúvida...? O que faço? O que é
o melhor? E quais serão as consequências?
Viver com certezas que põe
sossego no coração e na mente é o
sonho dos que sentem o peso das
decisões pessoais, o peso da vida

que é complicada e cheia de armadilhas. Dúvidas sobre criação de filhos e dúvidas sobre o sentido da
vida: têm dúvida para toda cabeça
e todo estilo.
Uma vez que a Verdade vem
de cima, eis que temos a garantia
de sua validade. Há um Deus, há
um mestre, há um guru, há um líder, um pastor que nos levará para o caminho da boa aventurança.
A meta de todo humano é estar
em paz consigo e com os demais.
Até o dia em que por alguma

falha da personalidade ou brincadeira do destino percebemos uma
quebra, uma rachadura.
A certeza rachou. Do muro
da Verdade vazou um irresistível
olhar escrutinador que sacode o
barco, cria ventania. Traz dúvidas:
estou indo na direção certa? A
Verdade é mesmo verdade?
Como jogar fora aquilo no
qual apostamos nossas vidas, nossa honra, nossa cara? Como questionar o que nos sustentou sem
entrar numa profunda crise de
identidade? Como fugir das grades da Verdade Absoluta sem cair
na depressão do desencantamento? Somos loucos por acaso? Como evitar perder o rumo do sentido das próprias escolhas?
Descartes tem a resposta.
Apesar desse moço ter morrido em 1650, ele é super atual. Vinha de um tempo em que todo
o conhecimento precisava caber
nos textos dos teólogos. A ciência precisava prestar contas à teologia para ser validada. No tempo
de Descartes estava ficando incômodo ter que voltar no tempo e
encontrar um texto religioso pa-

ra justificar porque hoje se pensava assim e assado. Como poderia o
conhecimento avançar se precisava demonstrar que estava enquadrado nas Verdades do Alto que já
haviam sido declaradas?
Com a “dúvida metódica”!
A dúvida metódica é uma forma inteligente de duvidar. Por
ela, eu não jogo fora todo o passado (inclusive o que eu pensava ontem), porque isso é coisa de
adolescentes. De repente tudo o
que o papai falou não vale mais
nada. Não, Descartes era muito
mais do que isso. Ele enxergava
mais longe.
Vamos colocar em parêntesis
as nossas Verdades e vamos começar a olhar com olhos novos,
límpidos as coisas. O que a minha razão me diz? Olhe direito:
pense com a sua cabeça. O que
você vê? Tente usar só o seu raciocínio, não as lentes da “Verdade”. Olhe... O que vê? Vá exercitando seu pensamento, sua visão,
sua compreensão autônoma das
coisas...
E foi assim que surgiu a Idade
da Razão.
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SAuDE e BEM-ESTAR
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Aprendizagem contínua...

O

volume de informação cresce exponencialmente, e o
nosso conhecimento, além
de se tornar obsoleto, sofre
um processo inflacionário, pois representa cada vez menos em relação ao
que existe para ser conhecido. A única
vantagem competitiva que podemos
ter neste mundo em constante renovação é a habilidade de aprender mais, e
mais rapidamente.
- Diga-me o quanto sabes e eu direi
o quanto vales.
Para saber viver profissionalmente, como em tudo na vida, é preciso
passar pelo aprendizado, que abrange
quatro fases: ignorância, estar a par,
conhecimento e sabedoria.
1. Ignorância: Eu não
sei o quanto não sei.
Esta é a fase em que você não sabe o quanto não sabe. Em outras palavras, você é inconsciente da sua incompetência. Se você não sabe pilotar
avião, você é ignorante no que diz respeito a pilotar avião.
2. Estar a par: Eu já
sei o quanto não sei.
Se alguém lhe der uma aula de como pilotar avião, você fica a par do
assunto. Ou seja, torna-se consciente da sua incompetência, pois, ficando
a par, você fica sabendo que não sabe

nada sobre pilotar avião.
3. Conhecimento: Eu já sei
o quanto já sei.
Digamos que você ficou tão impressionado com o que ouviu sobre como pilotar avião que resolveu
aprender a pilotar de verdade. Você
voou com instrutor de 30 a 40 horas,
tirou brevê e passou a pilotar. Agora
você sabe o quanto sabe sobre como
pilotar avião.
4. Sabedoria: Eu já não sei
o quanto sei.
Depois de pilotar avião durante
dez ou vinte anos, chega um momento em que você atinge um nível de sabedoria que o torna inconscientemente competente. Você já não sabe mais
o quanto sabe.
Aprender é gerar mais opções para a obtenção daquilo que, a princípio,
parece impossível.
Quando você começou a dirigir
carro, era ignorante no assunto. No
começo, como todo mundo, deve ter-se embaraçado com os três pedais e
questionado: - Como vou fazer para
controlar três pedais se eu só tenho
dois pés?
Logo no começo do aprendizado,
tudo era feito conscientemente, com
conhecimento.
Mais tarde, você tirou a carteira

de habilitação, comprou o seu carro
e, depois de alguns anos, alcançou o
nível da sabedoria. Você passou a fazer tudo automaticamente, sem precisar prestar atenção em onde ficava
o acelerador, o freio ou a embreagem.
Quando passou a fazer isso automaticamente, você se tornou inconscientemente competente, atingindo o nível
da sabedoria.
Confusão é bom sinal! É
parte do aprendizado.
Durante as fases 2 e 3 do aprendizado, é normal haver um período
de confusão; mas as pessoas, por não
compreenderem o processo, acabam
desistindo quando falta muito pouco
para a aquisição do conhecimento.
A menos que você seja piloto, você
ficará confuso em como pilotar avião,
não é verdade? Confusão é bom sinal. Quer dizer que você está prestes
a aprender alguma coisa nova. No momento em que fica confuso, um novo
conhecimento está sendo introduzido.
Não pretendo, com este artigo,
conduzir você ao nível de sabedoria.
Quero, apenas, acrescentar-lhe conhecimento sobre o processo de aprendizado; pois o sucesso profissional, hoje,
está diretamente relacionado à capacidade que temos para aprender coisas novas.
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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.

Vitor Kley e Samuel Rosa em faixa inédita

O

gaúcho Vitor Kley
promove a faixa “A
Tal Canção Para a
Lua”, que faz parte do
projeto “Microfonado”, gravado de forma acústica no estúdio Midas, em São Paulo, e produzido por Rick Bonadio.
O vídeo com as cenas da
gravação está disponível na página oficial do Midas Music, no
YouTube.
Composta pelo próprio artista, a música tem como convidado o Skank Samuel Rosa.
Nos ensaios, quando tocavam
juntos, Samuel mostrava um
certo incômodo, até que falou:
“Ainda não está no ponto. Quero cantar como você cantou”
(na gravação que Vitor mandou
ao vocalista do Skank).
Quando encontraram o

ponto, Vitor chorou. “Rolou
uma energia sinistra no estúdio”, afirmou. “Ouvi a piada
um milhão de vezes: o cara de
‘O Sol’ tem que fazer a música da Lua agora. Aí eu fiz”, conta Vitor. “E sempre que tocava ‘escutava’ a voz do Samuel
cantando comigo”, explica o
jovem.
“E não é que num momento estranho e conturbado do país e do mundo, aparece uma voz jovem e doce
entoando uma espécie de hino, uma ode otimista ao alto astral e às good vibes, e arrebata o Brasil deixando pra
trás funks e sertanejos, e emplaca o hit “folk-surfmusic”
O Sol, a música número 1 do
ano”, fala Samuel Rosa sobre
Vitor Kley.

Selena Gomez estrela novo filme de Woody Allen

“

Um Dia de Chuva em
Nova York” é o mais novo filme do aclamado diretor norte-americano
Woody Allen. Como de costume, o cineasta assina o roteiro
e também a direção. A grande
novidade do longa é a primeira
parceria do diretor com a cantora e atriz Selena Gomez.
A versátil estrela, que traz
na bagagem uma extensa filmografia (já são quase 30 filmes realizados, além dos
inúmeros trabalhos para a televisão), encabeça o elenco,
ao lado de Timothée Chalamet, Elle Fanning, Jude Law e
Diego Luna.
O longa estreará nos cine-

mas em janeiro do ano que
vem.
Além de filmar a comédia romântica, a estrela tem
se dedicado à gravação de seu
novo álbum, ainda sem data de lançamento. Em entrevista recente ao apresentador
Jimmy Fallon, no programa
“The Tonight Show”, a cantora afirmou que o novo projeto será mais uma vez calcado
no pop, “mas com muita guitarra”. Será o primeiro disco
da artista desde “Revival”, de
2015. Neste ano, Selena colaborou com Benny Blanco na
faixa “I Can’t Get Enough”,
que também teve participações de Tainy e J. Balvin.

AGENDA
Por EQUIPE GAZETA
BAILE DA OUSADIA
13/SET/2019
Local: El After at
The Locale - 499
South Federal Hwy,
Boca Raton, Florida
33432
Horário: 10 PM
Info: Mais um Baile
da Ousadia abrindo
o final de semana
com Deyr Donatti, DJ Mazinho e DJ Flexinha
animando a noite. Entrada free para mulheres até 10:30pm. Informações pelo telefone
(561) 251-7352.

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 - Show
musical vencedor do FOCUS BRASIL SOUTH
FLORIDA 2019- completa 1 ano e a celebração
vai ser nesse sábado! Divirta-se ao vivo com
os sucessos de Paralamas do Sucesso, Capital
Inicial, Legião Urbana, Titãs, entre outros que
fizeram sucesso nesta década. Balada imperdível! Tickets: www.eventbrite.com.

Nosso Sertanejo – Com Deyr Donatti e DJ
Flexinha
15/SET/2019
Local: El After at The Locale - 499 South Federal Hwy, Boca Raton, Florida 33432
Horário: 9 PM - 2AM
Info: Noite Sertaneja com duas atrações, no
melhor restaurante da região. Entrada Free
para mulheres até às 10pm. Informações pelo
telefone (561) 251-7352.

Brazil Expo Florida 2019
28/SET/2019
Horário: 10 AM- 6PM
Info: Na Brazil Expor o participante poderá
conhecer potenciais parceiros e pessoas que
podem abrir portas junto a clientes e investidores. O evento recebe o apoio do Consulado
Brasileiro de Miami , Conselho de Cidadãos
da Flórida, Centro Comunitário Brasileiro, e
contará com a presença de 45 palestrantes e
o Trade Show com 300 expositores.
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CINEMA
Por JANA NASCIMENTO NAGASE

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

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

Hustlers entre as estreias da semana nos cinemas
Warner Bros.

STX Films

Hustlers
STX Films
Estreia na próxima
sexta-feira, dia 13 de
setembro, o drama
biográfico Hustlers.
Inspirado por uma
matéria investigativa
e exclusiva da New
York Magazine, escrito por Jessica Pressler e publicado em 2016,
o longa conta a história de um grupo de
dançarinas de um bar de striptease que se
uniu para aplicar um golpe sem precedentes. Juntas, elas elaboraram uma maneira
peculiar para conseguirem roubar seus
clientes de Wall Street. No elenco estão
Jennifer Lopez, Constance Wu, Julia Stiles,
Keke Palmer, Lili Reinhart, Card B, Lizzo,
Madeline Brewer, entre outros. A direção
ficou a cargo da americana Lorene Scarafia
e que também escreveu o roteiro. Hustlers
é espetacular e não é somente um filme de
pole dance, é muito mais que isso. Jennifer
Lopez está fabulosa em uma das melhores
performances de sua carreira. O filme foi
bem recebido pela crítica e pelo público no
último dia 7 de setembro durante o Festival
Internacional de Cinema de Toronto (TIFF).
#HustlersMovie

The Goldfinch
Warner Bros.
O drama The Goldfinch também entra
em cartaz na próxima sexta-feira, dia
13 de setembro. Um
atentado terrorista
no Metropolitan Museum of Art, na cidade de Nova York, modifica para sempre a
vida do jovem Theodore Decker. Além de
sua mãe falecer no evento, ele é incentivado por um desconhecido a levar consigo
um quadro lá exposto, The Goldfinch (O
Pintassilgo, em português), e um anel com
o brasão de sua família. Nos dias seguintes
Theo recebe o abrigo da sra. Barbour e, ao
pesquisar sobre o brasão, conhece Hobie,
um vendedor de antiguidades que agora é
o tutor de Pippa, filha do homem desconhecido, que também estava no museu
no momento do atentado. Tal encontro
modifica para sempre a vida do garoto,
seja por seu interesse no mercado de antiguidades ou mesmo pela paixão que nutre
pela jovem. No elenco estão Oakes Fegley,
Nicole Kidman, Jeffrey Wright, Aimee
Laurence, Ansel Elgort, Sarah Paulson,
Finn Wolfhard, Luke Wilson,

entre outros. A direção é de John Crowley.
O roteiro foi escrito por Peter Straughan e
foi baseado no livro homônimo de Donna
Tartt. #TheGoldfinch
Neon

Monos
Neon

O drama Monos também entra em cartaz
na próxima sexta-feira, dia 13 de setembro. No que parece
um acampamento
de férias isolado no
topo das montanhas
da Colômbia, um grupo de oito soldados
adolescentes armados é encarregado
de garantir que a ‘Doctora’, uma refém
americana, permaneça com vida. Mas
quando eles acidentalmente matam uma
vaca emprestada por camponeses locais,
são impelidos a fugir para as florestas e
enfrentarem circunstâncias extraordinárias. O longa foi escrito e dirigido por Alejandro Landes, que nasceu em São Paulo,
enquanto seus pais, que são colombianos,
viviam por lá. No elenco estão Moises
Arias, Julianne Nicholson, e um grupo de
não atores que o diretor escolheu a dedo –
Sofia Buenaventura, Julian Giraldo, Karen

Quintero, Laura Castrillón, Deiby Rueda,
Paul Cubides e Sneider Castro. Vale a pena
assistir! Monos mostra uma realidade bem
parecida com a do Brasil onde crianças
e adolescentes entram em guerras sem
mesmo saber o motivo real. #Monos
IFC Films

The Sound of Silence
IFC Films
O drama The Sound
of Silence entra em
cartaz e fica disponível nos serviços de
vídeo on demand a
partir do dia 13 de
setmbro. Em Nova
York, um técnico faz
sucesso com um novo sistema capaz de alterar os sons nas casas das pessoas para que
estejam de acordo com o humor dos habitantes. Acostumado a lidar com dezenas de
pessoas diferentes, sua vida muda quando
ele conhece uma cliente com um problema
aparentemente impossível de resolver. No
elenco estão Peter Sarsgaard, Rashida Jones, Tony Revolori, Austin Pendleton, Tina
Benko, entre outros. A direção é de Michael
Tyburski. O roteiro foi baseado em um
curta-metragem de Tyburski e Bem Nabors.
#TheSoundOfSilence
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BASTIDORES

Nathalia Schumacher

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.
Guto Lordello

Nova diretoria
do BBG marca
almoço de
negócios

O
Nova diretoria e Board do BBG 2019-2020, apresentada oficialmente no dia 10.
Guto Lordello

Tim Hogans (FPL Area Manager External Affairs), Andrea Faria, Embaixador João Mendes
e Crystal Stiles (FPL).

BBG (Brazilian Business
Group) realizou mais
um “Almoço de Negócios” no dia 10 de setembro,
no Tower Club, em Fort Lauderdale. Após o almoço foi
realizada uma pequena apresentação sobre o trabalho da
FPL (Florida Power & Light),
por Crystal Stiles, diretora de
desenvolvimento econômico.
Participaram do evento
empresários e profissionais de
diferentes segmentos, e o almoço contou com a presença do Embaixador João Mendes, Cônsul Geral do Brasil
em Miami, que abriu a cerimônia de instalação da nova
diretoria.
A nova presidente, Andrea
Faria, agradeceu o apoio de todos e apresentou a nova diretoria e o “board” 2019/2020.
Fotos: Guto Lordello

Claudinei no pódio celebrando a conquista.
Nathalia Schumacher

Brasileiro garante
pódio na “Ferrari
Challenge” em
Homestead

O

brasileiro Claudinei Senhoreti garantiu o 3° lugar no pódio, no domingo 8, durante o campeonato da
Ferrari, nos Estados Unidos. Senhoreti, que representa a Ferrari de Fort Lauderdale, segue
agora para a final, que será realizada em Mugello, na Itália, entre os dias 25 e 27 de outubro.
Parabéns Claudinei e boa
sorte!!!

O brasileiro brindando.
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Fotos: Nathalia Shumacher

Concurso de Forró
no The Locale

E

na quinta-feira, 5, a noite de
forró, com o grupo Cravo &
Canela, foi bem animada,
com direito a “concurso” de dança
e premiações . Confira os destaques
por Nathalia Shumacher.
Próxima noite de forró será dia
19 de setembro.

Dj Vlad.

Raphael Leandro.

Adriano, Kleber e Rodolfo.

Baladinha com
Raphael Leandro

E
Claudia, Eliane, Fernanda e Vânia.

Danielle e Fabricia.

a Baladinha, do El After, no The
Locale, em Boca Raton, foi só
energia boa, com show de Raphael Leandro, tocando e cantando
os ritmos do sertanejo, reggaeton e
muito pop. E a noite também contou
com a animação do DJ Vlad, que caiu
na pista com a “galera” para dançar e
animar ainda mais a festa.
Fotos: Nathalia Shumacher

Adriano, William, Zigomar e Carlos.
Fotos: Nathalia Shumacher

Deyr Donatti.

Henrique, Nabil e Karzan.

Baile da Ousadia

E
João, Chris, Lana e Erika.

Juliano e Camila.

o baile da Ousadia, reuniu na
sexta-feira, 6 de setembro a
galerinha que curte o sertanejo com Deyr Donatti, funk com Dj
Mazinho e os hits do momento por
DJ Flexinha.
E o The Locale virou “point”
para comemorar aniversários em
grande estilo e muita animação.
Confira os destaques da noite, por
Nathalia Shumacher.

Grazi, Ana, Thay, Fernanda, Aralis e a aniversariante Cris.

Celia e Reinaldo.

Denise e Rodolfo.

Kleber, Claudia, Kenia, Rodolfo, Marcela, Denise e Pedro.

Daniele e Anderson.
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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

