
O maior jornal brasileiro na Flórida

Após 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 Asso-
ciated Press, na quarta-feira. 
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BASTIDORES

Contratação temporária via F-1 ultrapassa 
números de H-1B para estudantes nos EUA

Mais de 2.500 pessoas ainda estão 

desaparecidas nas Bahamas

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 conse-
guido realizar o desejo de morar legalmente nos 
Estados Unidos. Imigração | Pág. 12
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UNIVERSIDADES DA 
FLÓRIDA MELHORAM 
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PREFEITA DE BOCA 
RATON SERÁ JULGADA 
EM MARÇO POR 
CORRUPÇÃO

Florida | Pág. 10

NA FLÓRIDA
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O SENTIREMOS NAS 
CONTAS DE LUZ
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FESTA DE 1 ANO DA BACK 
TO THE 80’S EM BOCA
Por  Equipe GN

Saúde & Bem Estar | Pág. 20

“MAIS APLICATIVOS, 
MENOS MEMÓRIA”
Por  Ivani Manzo
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SELENA GOMEZ ESTRELA 
FILME DE WOODY ALLEN
Por  Gene de Sousa

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

Milhares foram resgatados.

João Paulo Miranda

Twitter/AJ 
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A cada 40 segundos, 
uma pessoa se suici-
da no mundo. Todo 

mundo conhece alguém di-
retamente ou tem referência 
por terceiros de alguém que 
tirou a própria vida. Se se fa-
la 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-

micídio ou câncer de mama, 
segundo um novo relatório 
da Organização Mundial da 
Saúde publicado na segun-
da-feira, 9. 

Durante todo o mês de 
setembro, designado como 
“Setembro Amarelo”, campa-
nhas reforçam a importância 
de se falar sobre suicídio e as-
sim poder diminuir esse nú-
mero assustador. Entender 
e tirar um tempo para ouvir 
o amigo que anda sumido, o 
primo que não consegue em-

prego, o tio que “virou cacha-
ceiro” - 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 sui-
cídio é uma saída que vem 
sendo cada vez mais adotada 
até por governos no mundo 
inteiro. Falar sobre as triste-
zas, angústias e decepções da 
vida também. 

Com alto índice de sui-
cídio, o Uruguai é o 
país das Américas 
que mais perde pes-
soas para o autoex-
termínio. Este ano, o 
Ministério da Saúde 
uruguaio tenta uma 
abordagem mais in-
cisiva contra o tabu. 

Ele fez um apelo à imprensa 
com o objetivo de melhorar 
a abordagem do assunto no 
noticiário e na mídia.

A data de 10 de setem-
bro é representada como o 
Dia Mundial para a Preven-
ção do Suicídio, segundo a 
Organização Mundial da Saú-
de (OMS), que reafi rma a im-
portância de todos os paí-
ses adotarem estratégias de 
prevenção com efi cácia com-
provada.

De acordo com o diretor-

-geral da OMS, é possível evi-
tar o suicídio. Ele diz que, pa-
ra isso, as nações precisam se 
mobilizar para implementar 
ações efi cazes e políticas pú-
blicas efi cientes. Segundo a 
OMS, apenas 38 países têm 
programas nacionais de saú-
de e políticas efi cientes de 
prevenção ao suicídio.

A importância de 
combater os “mitos”
Especialistas do Minis-

tério da Saúde do Uruguai 
entendem que o primeiro 
mito é justamente o de que 
não se deve falar sobre o as-
sunto. Eles afi rmam que o 
assunto deve ser tratado, 
sempre com responsabili-
dade, 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 evi-
tado. Os especialistas uru-
guaios insistiram que o fun-
damental é a prevenção e a 
divulgação de serviços de 
apoio a quem necessita. Ou-
tro ponto muito importan-

te é nunca associar juízos 
de valor como “coragem” ou 
“covardia” quando se noti-
ciam suicídios.

Como Vai Você? 
No Brasil, o Centro de Va-

lorização da Vida (CVV) aten-
de voluntária e gratuitamen-
te, sob total sigilo, todas as 
pessoas que querem conver-
sar sobre o assunto. O atendi-
mento é por telefone, e-mail, 
chat ou voip e funciona 24 
horas, todos os dias. A liga-
ção para o CVV, que atua em 
parceria com o Sistema Úni-
co de Saúde (SUS), por meio 
do número 188, é gratuita e 
pode ser feita de qualquer 
linha telefônica fi xa ou ce-
lular.

O CVV é uma das ONGs 
mais antigas do país. Funda-
da 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 Internacio-
nal para Prevenção do Suicí-
dio), Abeps (Associação Brasi-
leira de Estudos e Prevenção 
do Suicídio) e outros órgãos 
internacionais que atuam pe-
la causa. 

weather.comMETEOROLOGIA

QUI
09/12 09/13 09/14 09/15 09/16 09/17 09/18

87°/80° 89°/79°87°/79° 89°/79°87°/79° 89°/79° 89°/79°

SEX SÁB DOM SEG TER QUA

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

TELEFONES DE EMERGÊNCIA EMERGÊNCIA ligue 911  (Corpo de Bombeiros, Polícia ou Ambulância)

Palm Beach: (561) 471 7400

Orlando: (407) 825 2001

AMERICAN RED CROSS

Miami Dade: (305) 644 1200

Broward : (954 797 3800

Palm Beach: (561) 833 7711 (South) 

Palm Beach: (561) 746 1532 (North) 

Orlando e Região: (407) 644 9300

ANIMAL CARE AND REGULATION DIVISION

Miami Dade: (305) 6441200

Broward: (954) 359 1313

Palm Beach: (561) 233-1200 | Orlando: (407) 836 6311

Oi! O TUCANO ECOLOGISTA - Fernando Rebouças

POR  Arlaine Castro

Mineira, 

formada em 

Comunica-

ção Social 

- Jornalismo 

pelo Centro 

Universitário 

do Leste de 

Minas Gerais 

(UNILES-

TEMG). Traz 

em seu cur-

rículo expe-

riências como 

assessora de 

comunicação, 

escritora,  

revisora e 

organizadora 

do livro Eta 

Babilônia. 

Atualmente 

é repórter do 

Gazeta News.

Quase 800 mil pessoas 

cometem suicídio a cada 

ano, número maior do que 

o de vítimas de guerra, de 

homicídio ou de câncer de 

mama, segundo a OMS.  

1 pessoa a cada 40 segundos, 800 mil por ano: 

por que é preciso falar sobre suicídio 

reporter@gazetanews.com

As opiniões expressas em artigos são de res-

ponsabilidade de seus autores e não refletem 

necessariamente a opinião do jornal. Os 

serviços de propaganda são de 

responsabilidade dos anunciantes.
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Esse foi o primeiro ano que a Florida Atlantic University conseguiu 

uma colocação no cobiçado ranking de faculdades do US News

Várias universidades da Flórida 
melhoram posição em ranking nacional

P
ela primeira vez, a Flo-
rida Atlantic University, 
com sede em Boca Ra-

ton, conseguiu uma coloca-
ção 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, divulga-
do na segunda-feira (9). 

O ranking da U.S. News é 
o mais reconhecido de todas 
as classificações da faculda-
de e é usado como uma ferra-
menta de marketing para re-
crutar alunos e professores.

A Florida State University 
também teve um grande ano 
no ranking, saltando da posi-
ção 70 lugar no ano passado 
para 57 neste ano. Entre as 
universidades públicas, sal-
tou da posição 26 para a 18.

A Universidade da Flórida 
continuou sendo a universi-
dade com melhor desempe-
nho do estado, subindo um 
lugar para o 34º entre todas 
as universidades. Também 

subiu um ponto para o séti-
mo lugar entre as universida-
des públicas.

Várias escolas viram 
grandes quedas este ano. A 
Nova Southeastern Univer-
sity caiu de 191 para 246, 
enquanto a Florida Interna-
tional University caiu de 187 
para 218.

Mas isso é enganoso, di-
zem as autoridades, porque o 
número total de escolas clas-
sificadas aumentou bastante, 
de 301 para 381. O US News 
transferiu muitas escolas de 
uma categoria regional me-
nor para a lista nacional de-
vido a mudanças na maneira 
como a Fundação Carnegie 

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

FAU.

para o Avanço do Ensino clas-
sifica 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 Flo-

rida subiu de 124 para 104.
A Florida Central Univer-

sity ficou em 166, em compa-
ração com 165 no ano pas-
sado.

O Florida Institute of Te-
chnology caiu da posição 177 
para 202.

Universidade A&M da Fló-
rida, está na posição 254. Sua 
classificação não foi publica-
da no ano passado.

A Universidade de Prince-
ton continuou sendo a escola 
mais bem classificada no ran-
king nacional. 

Polícia prende mãe por afogamento 
dos filhos em North Lauderdale

A 
mãe de dois meninos 
que se afogaram em 
uma piscina de um 

condomínio em North Lau-
derdale em maio foi presa, 
acusada pelas mortes, segun-
do informações do Departa-
mento do Xerife de Broward.

A polícia de Lauderhill 
prendeu Wildline Joseph, 23, 
no sábado (7) em um manda-
do de prisão contra duas acu-
sações de homicídio culposo 
de uma criança. Para a po-
lícia, 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 ga-
rotos se afogaram na pisci-
na do Silver Palms Condomi-
niums em North Lauderdale. 

Os dois filhos, Ja’Kye Jose-
ph, 6, e Branario Minto, de 5 
anos, entraram sozinhos na 
piscina. Segundo os investi-
gadores, o vídeo de vigilân-
cia mostra os meninos cor-
rendo para a área da piscina 
por volta das 7:16pm do dia 
22 de maio. Somente duas 
horas depois foi feita uma li-
gação para o 911. As crianças 
foram socorridas, mas foram 
declaradas mortas no hospi-
tal. Com informações do Mia-
mi Herald e Local 10.

Os dois filhos de Wildline Josep morreram afogados em maio. 

BSO.
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Projeto aborda a cultura 
nordestina em Pompano

C
om o objetivo de ho-
menagear e valorizar 
a vasta cultura brasi-

leira, além de preservar  e 
divulgar as raízes,  a Giova-
nini 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 cul-
tura da região nordestina 
brasileira, com temas do fol-
clore, cordel, música,  litera-
tura, poesia, comidas típicas 
e muito mais. 

Cantando e contando o Nordeste.

Divulgação

Ação judicial movida na Flórida denuncia falha no processo do 

controle de qualidade do produto brasileiro para sua importação

“Plywood” brasileiro pode falhar em 
furacões, dizem concorrentes dos EUA

P
rodutores de compensa-
do dos Estados Unidos 
afirmam que o produto 

concorrente do Brasil tem um 
alto risco de falha em grandes 
furacões, mas os consumido-
res não sabem porque a ma-
deira importada é falsamente 
certificada como estrutural-
mente sólida.

Em uma ação movida no 
Tribunal Distrital dos EUA em 
Fort Lauderdale, as empresas 
alegam que, desde 2016, duas 
empresas de inspeção ameri-
canas e uma agência de cre-
denciamento falharam em de-
sempenhar suas “funções de 
controle de qualidade” quan-
do milhões de metros qua-
drados de madeira compen-
sada foram importados para 
os EUA, chegando através dos 
portos da Flórida, incluindo 
Port Everglades, no Condado 
de Broward.

“Como resultado, os resi-
dentes dos EUA que vivem ou 
trabalham em edifícios cons-
truídos com compensado bra-
sileiro fora de série estão ex-

postos a riscos significativos 
de ferimentos graves ou mor-
te, principalmente no caso de 
um furacão ou terremoto sig-
nificativo”, alega o processo.

O compensado é usado 
principalmente na constru-
ção de edifícios residenciais 
e comerciais. Proprietários 
também os usam para ajudar 
a proteger suas janelas duran-
te furacões. 

A ação foi movida por um 
grupo de 10 produtores de 
madeira compensada contra 
os serviços de inspeção PFS-
-TECO de Wisconsin e Tim-
ber Products Inspection Inc. 
da Geórgia. Um terceiro acu-
sado mencionado no proces-
so é o International Accredi-
tation Service of California, 
o serviço de credenciamento.

O processo alega que, em 
1º de janeiro de 2016, os ser-
viços de inspeção “fizeram 
declarações falsas por meio 
de certificações que autori-
zaram 35 produtores brasi-
leiros de madeira compensa-
da a exportar para a Flórida 

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

 Foto: Flickr.

que eles sabiam ou deveriam 
saber que “não se enquadra-
vam” no padrão de qualidade 
da indústria.

Testando a força
da madeira
O processo disse que tes-

tes conduzidos pela American 
Plywood Association “mostra-
ram que os painéis de com-
pensados brasileiros produ-
zidos no sul do Brasil têm 
taxas de falhas maciças em 
relação às normas, “especifi-
camente nos quesitos rigidez 
e deflexão”.

O processo alega que as 
fábricas brasileiras de com-
pensado utilizam materiais 
proveniente de plantações 
de rápido crescimento de “lo-
blolly” e “slash pine”. Essas 
espécies são nativas da Amé-
rica do Norte. Porém, ambas 
as espécies crescem tão rá-
pido no sul do Brasil que a 
densidade da madeira não 
é suficiente para produzir 
de maneira confiável o com-
pensado de qualidade estru-
tural. Com informacões do 
Sun Sentinel.

Artistas brasileiros locais 
vão homenagear alguns íco-
nes da música nordestina co-
mo Luiz Gonzaga, Alveu Va-
lença, Reginaldo Rossi, Zé 
Ramalho, Elba Ramalho, Be-
chior, e outros.

Na área literária, serão 
apresentadas obras marcan-
tes 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 fa-
rá apresentações de frevo e 
do famoso forró - uma das 
maiores danças populares da 
região nordestina. A anima-
ção fica por conta da banda 
Cravo e Canela e alguns con-
vidados surpresa.

“Há um bom tempo ve-
nho pensando em fazer al-
go voltado à nossa cultura, 
englobando as Artes Cêni-
cas, Música, Dança e Lite-
ratura, com suas tradições 
regionais, em pequenas 
apresentações nos lugares 
brasileiros para a nossa co-
munidade”, declara a orga-
nizadora Giovanini Produc-
tions, mais conhecida como 
Fatinha Giovanini. 
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Eventos acontecem enquanto os parques são fechados devido ao fim do verão para manutenção

Parques aquáticos do sul da Flórida serão 
abertos para cães em setembro e outubro

Em setembro e outubro, 
vários parques aquáti-
cos e piscinas públicas 

serão abertos para cães. Isso 
porque no fim do verão vá-
rios desses parques são fe-
chados para manutenção em 
Broward, Palm Beach e Mia-
mi-Dade. Os donos dos cães 
precisam trazer a carteira de 
vacinação atualizada e licen-
ça do condado.

Veja alguns dos 
eventos:
-Doggy Splash Day – 

15 de setembro, das 9am 
às 11:30am, no Catherine 

Strong Splash Park (1500 SE 
6th St., Delray Beach). Visite: 
DelrayBeachFL.gov.

- Waggin’ at the Water-
park: 

-5 de outubro, das 9am 
a 1:30pm, no Coconut Cove 
Waterpark, (20130 Regional 
Park Drive, Boca Raton). Visi-
te: discover.PBCGov.org.

- 12 de outubro, das 9 
a.m. a 1:30 p.m. no Calypso 
Bay Waterpark, (151 Lams-
tein Lane, Royal Palm Beach). 
Visite: discover.PBCGov.org. 

Paws in the Pool – 6 de ou-
tubro, das 10am às 4:30pm, 

no Venetian Pool (2701 De 
Soto Blvd., Coral Gables). Vi-
site 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, Deer-
field Beach). Visite: Broward.
org/parks. 

K9 Splash – 12 e 13 de 
outubro e 19 e 20 de outu-
bro, 9am-5pm no Castaway 
Island at T.Y. Park (3300 N. 
Park Road, Hollywood). Si-
te: Broward.org/parks. Sun 
Sentinel.Paws in the Pool , na Venetian Pool.

Jessica Lovely Photo.

Furacão Dorian não nos atingiu, mas o sentiremos nas contas de luz

É provável que as contas de 
eletricidade dos usuários 
da Flórida sofram aumen-

to para pagar pelo furacão Do-
rian, mesmo que a tempestade 
não tenha atingido o estado di-
retamente.

“A preparação para o Do-
rian acabará com uma reserva 
estimada em US $ 105 milhões 
para furacões da Florida Power 
and Light Co.”, disse Eric Silagy, 

presidente e CEO da empresa, 
na terça-feira (10). Para os clien-
tes da FPL, isso pode significar 
uma sobretaxa de tempestade 
nas contas mensais.

Mais de 10 mil equipes de 
fora do estado foram trazidas pa-
ra ajudar na potencial restaura-
ção da Flórida. “Esperar até de-
pois da tempestade não é uma 
opção, a menos que as pessoas 
queiram ficar sem energia por 

várias semanas”, disse Silagy.
O furacão Dorian, que pas-

sou pelas Bahamas como cate-
goria 5, deixou 155 mil clientes 
da FPL sem luz, e a energia foi 
restaurada em um dia. 

O valor e a data do aumen-
to 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.

Fort Meyers News Press.

A prefeita suspensa de Boca 
Raton, Susan Haynie, se defen-
derá das acusações de corrup-
ção em 23 de março de 2020. 
Ela pode pegar até 23 anos de 
prisão por abuso de seu cargo.

Haynie é acusada de perjú-
rio em um processo oficial, uso 
indevido de cargo público, uso 
corrupto de cargo público e fa-
lha em divulgar um conflito de 
votação. Ela também enfrenta 
três acusações de má conduta 
oficial. Haynie tornou-se pre-
feita 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 rein-
tegrada como prefeita se não 
for considerada culpada. In-
formações do Sun Sentinel. 

Prefeita de Boca 
será julgada 
em março por 
corrupção

Haynie pode pegar 23 anos.

CBS.
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DRA. INGRID DOMINGUES-MCCONVILLE
PERGUNTAS DE IMIGRAÇÃO

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

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 imi-

gração 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 “deporta-

da em ausência”. Se você retornar ao Brasil por livre espontâ-

nea 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.

Checkpoint de Swanton.

Arquivo CBP

A
gentes do setor de 
Swanton da U.S. Bor-
der Patrol em New 

Hampshire prenderam bra-
sileiros dentre os 24 indocu-
mentados durante uma blitz 
realizada entre os dias 3 e 6 
de setembro na Interstate 89, 
na cidade de Lebanon. Os no-
mes dos detidos não foram di-
vulgados.

Entre os indivíduos en-
contrados sem prova de cida-

Blitz da CBP prende brasileiros e 
outros imigrantes em NH
Pontos de 

verificação 

semelhantes 

foram realizados 

em outras áreas

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

para procedimentos de remo-
ção, disse o comunicado.

De acordo com o comuni-
cado, sete dos 24 indocumen-
tados presos já haviam sido 
deportados anteriormente 
dos Estados Unidos.

A U.S. Customs and Bor-
der Protection (CBP) divulgou 
uma lista parcial das prisões 
realizadas, incluindo as rea-
lizadas no posto de patru-
lha da fronteira na Interes-
tadual 89.

Do total, apenas quatro 
foram presos no posto de 
controle, sendo a maioria de-
tida por agentes da Patrulha 
de Fronteira em áreas próxi-
mas. Um cidadão americano 
também foi detido porque 
era procurado pelas autori-
dades e tinha um mandado 
pendente de prisão.

O setor de Swanton é res-
ponsável pela fronteira terres-
tre entre os pontos de entrada 
em Vermont, New Hampshi-
re e nordeste de Nova York.

USCIS usará contas falsas de rede social para monitorar imigrantes
Oficiais do US Citizenship 

and Immigration Services (US-
CIS) agora podem usar contas 
falsas de mídia social para mo-
nitorar imigrantes em proces-
so de imigração.

O novo plano é uma mu-
dança de política de julho que 
reverte uma proibição do De-

partamento de Segurança In-
terna que citava questões de 
privacidade.

Um comunicado do US-
CIS disse que a agência usará 
as contas falsas apenas “para 
acessar o conteúdo de mídia 
social que está disponível pu-
blicamente para todos os usuá-

rios da plataforma de mídia 
social”, acrescentando que 
seu pessoal respeitará as con-
figurações de privacidade dos 
usuários e não fará amizade ou 
seguirá usuários para ter aces-
so aos seus perfis. 

Em junho, o Departamen-
to de Estado começou a exigir 

que os solicitantes de visto 
dessem suas informações de 
mídia social.

No entanto, a nova políti-
ca do USCIS pode violar os ter-
mos de uso do Facebook e do 
Twitter, que proíbem os usuá-
rios de criar contas falsas. Com 
informações da Fox News.
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Os Estados Unidos figu-
ram 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, mi-
lhares se candidatam todos os 
anos, mas mudanças nas regras 
vêm diminuindo o número de 
concessão do visto de trabalho 
H-1B e aumentando em progra-
mas que permitem trabalhar le-
galmente sob visto de estudan-
te, como o Optional Practical 
Training (OPT).

Estudantes da Índia, China 
e Coreia do Sul representam 
57% de todos os participantes 
do programa  Optional Practi-
cal Training (OPT) entre 2004 
e 2016, segundo o Pew Resear-
ch Center. Junto com o STEM 
(cursos voltados para a área da 
ciência, tecnologia, engenha-

ria e matemática), esses pro-
gramas são considerados um 
bom trampolim para um H-1B 
(visto de trabalho para empre-
go em uma ocupação especiali-
zada) ou ‘green card’ (residên-
cia permanente).

Imigrante qualificado 
Entre 2004 e 2016, quase 

1,5 milhão de graduados es-
trangeiros de faculdades e uni-
versidades dos EUA obtiveram 
autorização para permanecer 
e trabalhar nos EUA por meio 
do Programa de Treinamento 
Prático Opcional (OPT) do go-
verno federal. Mais da metade 
(53%) dos graduados estrangei-
ros foram aprovados para em-
pregos especializados nas áreas 
de ciência, tecnologia, enge-
nharia e matemática (programa 
STEM), de acordo com uma aná-
lise do Pew Research Center dos 
dados de Imigração e Fiscaliza-
ção Aduaneira dos EUA. 

Nos últimos anos, o progra-
ma OPT superou o programa de 

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

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

João Paulo Miranda

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

Pixabay. 

vistos H-1B como a maior fon-
te de novos trabalhadores tem-
porários imigrantes altamente 
qualificados do país. Em 2017, 
um recorde de 276.500 gradua-
dos estrangeiros recebeu per-
missão de trabalho no âmbi-
to do programa OPT, acima de 
257.100 em 2016, de acordo 
com dados obtidos na Imigra-
ção 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 transfe-
ridos para um H-1B. Mas as re-
gras para mudança de “status” 
como de um visto de estudante 
(F-1) para um visto de trabalho 
(H1-B) vêm tornando o proces-
so mais complicado. Em mui-

tos casos, os programas  Optio-
nal Practical Training (OPT) e o 
STEM (cursos voltados para a 
área da ciência, tecnologia, en-
genharia e matemática) ainda 
são considerados um trampo-
lim melhor para um H-1B ou 
‘green card’. 

A advogada de imigração 
Leonelba Martinez explica a di-
ferença entre poder trabalhar 
pelo visto F-1 e o H1-B.  “Embo-
ra 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 especifica-
mente para o emprego onde o 
portador do visto pode ficar até 
6 anos nos EUA”, ressalta. 

Pelo tempo maior de per-
manência legal no país, Mar-
tinez ressalta que o H-1B é um 
“visto atrativo para muitos es-
tudantes que estão concluindo 
seus estudos no EUA, estão em 

status legal no país e por esta-
rem estudando nos EUA tive-
ram contato com futuro empre-
gadores e ofertas de trabalho”. 

Porém, a advogada reforça 
que o atual governo tem difi-
cultado para aqueles que bus-
cam o visto H-1B. As metas de 
emprego para trabalhadores es-
pecializados em ocupações pro-
curadas eram o alvo favorito de 
Trump durante os debates re-
publicanos nas primárias presi-
denciais de 2016. Depois de as-
cender à Casa Branca, a ordem 
executiva de “Compre ameri-
cano e contrate americano” de 
Trump colocou o visto ainda 
mais minucioso. Atualmente, 
o número de vistos H1-B acei-
tos diminuiu, enquanto os con-
testados pelo governo triplica-
ram, de acordo com a data dos 
Serviços de Cidadania e Imigra-
ção dos EUA (USCIS)”, enfatiza 
Martinez.

Formado em Engenharia 
de Controle e Automação pe-
la Universidade Federal de Mi-
nas Gerais há menos de dois 
anos, João Paulo Miranda con-
seguiu um estágio sob o visto 
J1 na empresa de computação 
gráfica REscan, na Califórnia. 
Como seria mais difícil e de-
morado os outros vistos, João 
optou mesmo sabendo que o 
período de permanência nos 
EUA será menor e ele não po-
derá 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 momen-
to. Deixaram claro que se eu 
tentasse outro visto durante 
minha estadia aqui, poderia 
influenciar no meu atual, cor-
rendo risco de término do pro-
grama”, explica, ressaltando 
que pensa em tentar um vis-
to de trabalho futuramente. 

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. 

57%
dos participantes do OPT 

entre 2004 e 2016 foram 

indianos, chineses e sul-coreanos, 

diz o Pew Research Center.

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

Os estudantes inter-
nacionais graduados 
com vistos de estu-

dante F-1 podem trabalhar 
nos Estados Unidos por 12 
meses dentro do programa 
Optional Practical Training 
(OPT), e aqueles com diplo-
mas STEM das faculdades e 
universidades certificadas e 
credenciadas pelo programa 

“Student and Exchange Visi-
tor” (SEVP) são elegíveis pa-
ra uma extensão de 24 me-
ses do OPT. 

Neste outono, quase 
meio milhão de estudantes 
internacionais iniciarão ou 
retornarão aos programas de 
graduação STEM em faculda-
des e universidades dos EUA.  
A discussão de programas 

relacionados tornou-se uma 
prioridade presidencial por-
que poucos estudantes uni-
versitários 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 po-
sições - entre 2016 e 2026, 

mais rápido que todas as 
ocupações nos EUA. Na prá-
tica, no entanto, pode ser 
difícil para estudantes in-
ternacionais garantirem re-
sidência permanente nos Es-
tados Unidos. O sistema de 
vistos de trabalhadores qua-
lificados H-1B recebe bem 
mais pedidos do que a ofer-
ta; um processo federal po-

de impedir muitos gradua-
dos em STEM de continuar 
no país, e a Casa Branca es-
tá analisando alterações nos 
sistemas de vistos de traba-
lhadores qualificados e de 
estudantes.

Assim, esses programas 
são considerados um bom 
trampolim para um H-1B  ou 
‘green card’.

Arlaine Castro
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Quase 3 mil pessoas morreram; os ataques foram reivindicados pela rede Al-Qaeda 

EUA relembram ataque das torres gêmeas 
em Nova York há exatos 18 anos

H
á 17 anos, um ritual 
solene e sagrado paira 
sobre os Estados Uni-

dos a cada 11 de setembro – 
uma pausa durante parte do 
dia é feita para lembrar as ví-
timas dos ataques terroristas 
que mataram ao todo quase 
3 mil pessoas e foram reivin-
dicados pela rede extremis-
ta Al-Qaeda, de Osama Bin 
Laden, morto em 2011 pelos 
EUA no Paquistão.

No dia 11 de setembro de 
2001, dois aviões de passagei-
ros se chocaram contra as 
torres gêmeas do World Tra-

de Center, em Manhattan, 
Nova York, como parte de 
uma série de ataques coorde-
nados contra alvos nos EUA.

Um outro avião seques-
trado por terroristas caiu so-
bre o Pentágono, na Virgínia, 
e um quarto, sobre a Pensil-
vânia, depois que passagei-
ros resolveram enfrentar os 
sequestradores.

Desde o ataque, os EUA e 
o mundo questionam o fra-
casso da CIA em identificar 
os sinais de alerta ou se há 
algo mais por trás. O ata-
que ao World Trade Center 

se tornou um dos assuntos 
mais controversos na histó-
ria dos serviços de inteligên-
cia. Houve comissões, análi-
ses, investigações internas e 
muito mais.

De um lado, estão aque-
les que dizem que a agência 
de inteligência americana ig-
norou sinais de alerta óbvios 
quanto ao oriente médio. Do 
outro, os que argumentam 
que é difícil identificar amea-
ças de antemão e que a CIA 
fez tudo o que era razoavel-
mente possível.Leia a maté-
ria completa no site. No local das torres, há um Memorial em homenagem às vítimas. 

Arlaine Castro

Trump demite John Bolton, conselheiro de segurança nacional
O presidente Donald 

Trump demitiu na terça-fei-
ra, 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 fun-
damentais” em como lidar 
com políticas externas em 
relação ao Irã, Coreia do Nor-

te e Afeganistão, Trump re-
clama há muito tempo, em 
particular, que Bolton esta-
va disposto a levar os Esta-
dos Unidos a outra guerra, 
segundo o jornal The New 
York Times.

Do outro lado, as tentati-
vas de Trump de buscar aber-
turas diplomáticas com ini-
migos dos EUA, como o Irã 
e a Coreia do Norte, desagra-

dam funcionários como Bol-
ton – 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 retalia-
ção à derrubada de um drone 
americano – e de se encon-
trar com o líder da Coreia 
do Norte, Kim Jong-un, na 

Zona Desmilitarizada, além 
de atravessar a fronteira en-
tre as duas Coreias.

“Eu informei a John Bol-
ton ontem à noite que os 
serviços dele não são mais 
necessários na Casa Branca. 
Eu discordei veementemen-
te com muitas das sugestões 
dele, assim como outros [o 
fizeram] na administração”, 
escreveu Trump. John Bolton deixa o cargo de Conselheiro. 

Kevin LamarqueReuters

O governo poderá restrin-
gir a venda de cigarros eletrô-
nicos com sabor, de acordo 
com indicações do presiden-
te Donald Trump na quarta, 
11. Trump teve uma reunião 
com o secretário de Saúde 
e Serviços Humanos do go-
verno, Alex Azar II, e com 
Ned Sharpless, o comissário 
da Food and Drug Adminis-
tration. 

De acordo com Sharpless, 
será elaborado um plano, nas 
próximas semanas, para re-
tirar do mercado todos os ci-
garros eletrônicos que não 
são de tabaco.

O estado de Michigan 
proibiu os cigarros eletrôni-
cos com sabor no dia 4 de se-
tembro e outros estados vêm 
avaliando a mesma medida. 
Autoridades de saúde públi-
ca dos EUA investigam 450 
casos de doenças pulmona-
res relacionadas ao fumo de 
cigarros eletrônicos em 33 
estados e um território nor-
te-americano.

A mais recente morte re-
lacionada é de um morador 
do estado do Kansas.Fonte: 
AFP. 

EUA podem 
banir cigarro 
eletrônico com 
sabor
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E
ste é um período de grati-
dão. 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 para-
disíacos do planeta: as Bahamas!

Muito a se pensar.
Mas antes disso vamos pen-

sar nos gastos que tivemos na 
preparação para este furacão. 
Compras de mercado, gasolina, 
madeira, lanternas, baterias, to-
neladas de água, pagamento de 
gente para colocar as placas de 
proteção na casa (shutters), etc.

Isso quando a família não de-
cidiu sair da cidade e alugar um 
carro, pagar hotel, o que encare-
ceu ainda mais o valor total gas-
to neste período de preparação 
para o furacão Dorian.

A família de classe média 
gastou em torno de $300 a $500 
dólares nesta preparação. E ago-
ra?

Primeiramente por favor 
não devolva sua comida ao mer-
cado (a menos que você não te-
nha outra opção) pois a maioria 
dos mercados inutiliza estas de-

voluções. 
E se ao invés de devolver, vo-

cê doasse para Bahamas? 
Existem várias organizações 

se mobilizando para o auxílio e 
resgate. Em nossa comunida-
de mesmo temos por exemplo 

o Rotary Club e a V.E.R -Volun-
teer Emergency Relief (ver re-
portagem 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 importan-
te já saber que a temporada co-
meça em junho então aos pou-
quinhos vai preenchendo a sua 
dispensa com itens não perecí-
veis 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 du-
ração 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 vi-
da é melhor quando existe pla-
nejamento.

Mas comecei essa coluna fa-
lando de gratidão, e queria ter-
minar falando da mesma coisa. 
Minha vizinha tem uma filha 
que morava em Bahamas com o 
esposo, eles ficaram horas pre-
sos 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. Che-
garam aqui com as roupas do 
corpo, perderam absolutamen-
te todos os bens materiais, lem-
branças de família, fotos, recor-
dações, 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 lem-
brar como a vida é efêmera e co-
mo nós somos abençoados por 
apesar de termos ficado alguns 
dias com a ansiedade de espe-
ra de um grande furacão, ele na 
verdade não veio. 

Que esta solidariedade que 
estamos vendo em nossa comu-
nidade se multiplique.

Queria também agradecer 
pelos inúmeros e-mails com su-
gestões de assuntos para nossas 
próximas colunas, estou traba-
lhando carinhosamente em ca-
da sugestão.

Uma semana bastante pro-
dutiva e feliz para todos.

POR CLAUDIA FEHRIBACH
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Miranda oferecia enriquecimento fácil e rápido para investidores, através de um curso online

“Sonho americano”: brasileiros denunciam 
golpes do deputado Luis Miranda na Flórida

A
cusado de não pagar 
brasileiros que fize-
ram investimentos 

em sua empresa na Flórida, 
o deputado federal Luís Mi-
randa (DEM-DF), conhecido 
youtuber entre a comunida-
de brasileira na Flórida, ga-
rante que não enganou nin-
guém e que não tem nada 
a esconder. Mas as denún-
cias vêm ganhando ainda 
mais notoriedade nos últi-
mos dias, com exibição dos 
denunciantes em vários ca-
nais de TV, no Brasil.

Morando em Miami des-
de 2014, Luís Miranda ven-
dia o “sonho americano” por 
meio de um curso online. 
Com milhares de seguidores, 
em seus vídeos publicados 
no Youtube ele orientava co-
mo “ganhar dinheiro fácil na 
América” e prestava consul-
torias sobre como entrar no 
país de maneira legal.

Em determinado mo-
mento, ele chegou a traba-
lhar com o negócio de com-
pra e venda de veículos de 
leilão, com promessa de lu-
cro líquido de 6% ao mês, que 

seria dividido entre o parla-
mentar e o cliente. Segundo 
vídeos publicados pelo pró-
prio Miranda em seu canal 
no youtube, ele chegou a ter 
mais de 18 mil pessoas fazen-
do o curso.

Denúncias
As denúncias foram exi-

bidas no programa Fantásti-
co, da TV Globo, na noite do 
domingo, 8, onde ao menos 
25 pessoas se apresentaram 
como vítimas do parlamen-
tar na empresa de investi-
mentos LX Holding, sediada 
em Miami. Dos 25, só 11 acei-
taram gravar entrevista, mas 
nove falaram sob anonima-
to. Os únicos que se identifi-
caram foram Francisco Mar-
tins, um ex-funcionário, e 
Sandro Silveira, um empre-
sário 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 televi-
são e acrescentou que, ao con-

trário do que afirmou o de-
putado, ele (Martins) não era 
responsável pela parte contá-
bil da empresa, o que cabia 
a um contador profissional 
do sul da Flórida. E explicou 
que sua função era Relacio-
namento de Investidores, on-
de fazia a parte de contato e 
comunicação com os investi-
dores que entravam, mas que 
não era ele quem fazia os cál-
culos de juros e porcentagem 
anunciadas por Miranda, por 
exemplo.

“Como podem ser vistos 
nos vídeos em que ele prome-
tia um retorno rápido e garan-
tido, eram porcentagens abu-
sivas para fazer com que os O parlamentar, na época atuando como youtuber, vendia facilidades.

Arquivo

Parlamentar se defende

Mesmo alegando que o 
que aconteceu não foi pre-
meditado ou um golpe, o par-
lamentar disse à equipe do 
Fantástico que irá pagar as ví-
timas, mas que elas precisam 
ter paciência porque “tudo 
está sendo pago em seu devi-
do tempo, como tive prejuí-

zo por causa dos vídeos na in-
ternet, não tem como pagar 
todo mundo de uma vez. Vai 
ser um de cada vez, se eles 
quiserem esperar, vão rece-
ber”, completou.

Em sua defesa, ao con-
versar com o Gazeta News 
na sexta-feira, 6, antes da 

exibição do programa, mas 
já ciente que o canal estaria 
fazendo uma reportagem so-
bre 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 acor-
do de dissolução da socieda-
de 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 com-
binado. 

investidores aumentassem a 
quantia para a empresa. Co-
mo tem boa conversa, quem o 
ouvia, acreditava. Até eu mes-
mo acreditei em alguns mo-
mentos”, completa Francisco.

Rebatendo o que disse Mi-
randa sobre os prejuízos e “fa-
lência” 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 tu-
do isso uma hora acabaria se 
não tivesse retorno de investi-
mento como aconteceu”, dis-
se Francisco. 
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O presidente da Vene-
zuela, Nicolás Maduro, mo-
bilizou cerca de 150 mil 
soldados para as manobras 
militares iniciadas na terça-
-feira, 10, na fronteira com 
a Colômbia, em meio à cres-
cente tensão entre Caracas e 
Bogotá, informou o comando 
da Força Armada.

Tanques, blindados com 
mísseis e dezenas de solda-
dos já passaram pelo aero-
porto de La Fría, no estado 
de Táchira, no oeste vene-
zuelano.

As manobras na fron-
teira de 2,2 mil km com a 
Colômbia, ordenadas pelo 
presidente Nicolás Maduro, 
devem prosseguir até 28 de 
setembro. O chavista decla-
rou “alerta laranja” e anun-
ciou 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 For-
ças Armadas Revolucioná-
rias (Farc). 

Maduro declarou que a 
ação é “para deixar tudo pron-
to para defender” o território 
venezuelano”.Fonte: AFP.

Maduro dá início 
a treinamento 
militar na fronteira 
com a Colômbia 

Pelo terceiro ano conse-
cutivo, a Universidade de São 
Paulo (USP) e a Universidade 
Estadual de Campinas (Uni-
camp) foram consideradas, as 
melhores instituições de ensi-
no 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 lu-
gar. A Unicamp aparece mais 
abaixo, no grupo de 501º a 
600º. No ano anterior, a Uni-
camp estava no grupo entre 
400º e 500º.

No ranking que conside-
ra mais de 1,3 mil universi-
dades de 92 países, a líder é a 
Universidade de Oxford, na In-
glaterra, pelo quarto ano con-
secutivo. 

As dez primeiras posições 
do ranking mundial são ocu-
padas por universidades do 
Reino Unido e Estados Unidos. 

O estudo analisa cinco 
critérios principais, como 
qualidade de ensino, publi-
cações de pesquisa e cita-
ções em artigos científicos, 
projeção internacional e 
troca de conhecimento 
com outras instituições. 

USP e Unicamp são 
eleitas melhores 
universidades 
brasileiras 

Número de mortos subiu para 50 e deve aumentar conforme buscas são 

feitas nas partes mais afetadas, como em Grand Bahama. 

Mais de 2.500 pessoas estão 
desaparecidas nas Bahamas 

Após o furacão Dorian, 
além das mortes, cujo 
número aumenta a ca-

da dia, uma lista provisória 
de desaparecidos nas Baha-
mas contabilizou 2.500 no-
mes, segundo as agências 
France Presse e Associated 
Press, na quarta-feira, 11. 

O número de mortos pe-
lo furacão subiu para 50, 
anunciou na terça-feira, 10, 
um porta-voz da Agência 
Nacional de Gerenciamen-
to de Emergências do país. 
A maior parte das vítimas 
fatais está na ilha de Grand 
Ábaco.

Equipes de resgate, au-

70 mil precisam de abrigo ou 
comida, segundo estimativa 
das Nações Unidas.

Analistas privados esti-
mam que cerca de US$ 3 bi-
lhões (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 fe-
deral não deve conceder o 
TPS – Temporary Protected 
Status – visto temporário de 
proteção como forma de aju-
da humanitária, segundo um 
funcionário do governo na 
terça-feira, 10, à CNN.

Moradores buscam formas de sair das Bahamas para os EUA. 

Associated Press

toridades e pessoas que ti-
veram que deixar suas casas 
acreditam que o número de-
ve subir, à medida que mais 
corpos são retirados dos es-

combros de um bairro que fi-
cou destruído em Marsh Har-
bour, em Ábaco.

Milhares de pessoas es-
tão desaparecidas e cerca de 

Itália defende punição a país que não acolher refugiados
O primeiro-ministro da 

Itália, Giuseppe Conte, de-
fendeu na quarta-feira, 11, 
que Estados-membros que 
não participarem da reparti-
ção de solicitantes de refúgio 
na União Europeia sejam pu-
nidos financeiramente.

A declaração, dada duran-
te uma visita de Conte a Bru-
xelas, “capital” da UE, marca 
uma mudança de abordagem 
do governo italiano em rela-
ção à crise migratória.

Na gestão anterior, o en-
tão ministro do Interior e vi-

ce-premier Matteo Salvini, 
da ultranacionalista Liga, se 
aliou aos países do leste euro-
peu que bloqueiam qualquer 
tentativa de criar mecanis-
mos permanentes de redis-
tribuição de solicitantes de 
refúgio, embora a luta contra 

as migrações seja seu princi-
pal cavalo de batalha.

A Itália deve retomar a pres-
são contra Estados-membros co-
mo Hungria, Polônia, República 
Tcheca e Eslováquia por causa 
da entrada do social-democrata 
Partido Democrático (PD). 
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C
aiu a invencibilida-
de dos EUA. A França 
é quem foi responsá-

vel pelo feito. Invictos em 
Mundiais e Olimpíadas desde 
2006 (quando perderam da 
Grécia), os americanos não 
escalaram o 49º degrau de in-
vencibilidade. Diante de uma 
França valente e com Four-
nier e Gobert inspirados, o 
atual bicampeão da Copa do 
Mundo encerrou sua hege-
monia e vai voltar para casa 
sem medalha, tendo que se 
contentar com a briga do 5º 
ao 8º lugar. Controlado pe-
los franceses por quase tor-

dos os 40 minutos, os Estados 
Unidos chegaram a liderar e 
abrir 72 a 65, mas permiti-
ram a virada e saíram derro-
tados após 13 anos, por 89 a 
79, em uma noite histórica 
em Dongguan.

Com a vitória, a França 
pega a Argentina nas semi-
finais, em Pequim, no dia 
13. E se a República Tcheca 
perder para a Austrália logo 
mais, ainda nesta quarta-fei-
ra, também se garante ao la-
do da Espanha na Olimpíada 
de Tóquio.

Fonte:www.globoespor-
te.com 

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

Brasil perde para o Peru em 
amistoso nos Estados Unidos

A
pós ser o vice no tor-
neio continental, dois 
meses atrás, os perua-

nos impuseram a Tite sua ter-
ceira derrota na Seleção. Eles 
venceram por 1 a 0 nesta ter-
ça-feira, 10, em Los Angeles. 

A equipe brasileira, com 
quatro mudanças, não foi 
efetiva. Neymar só entrou na 
segunda etapa e não conse-
guiu evitar o que foi a quinta 
vitória do Peru em 46 jogos 
na história contra os brasi-
leiros.

Com Daniel Alves, Thia-
go Silva, Arthur e Neymar no 
banco, o Brasil sofreu com a 
falta de criatividade e a mar-
cação efetiva do Peru. O time 
de Ricardo Gareca foi melhor 
nos primeiros minutos, mas 
logo a Seleção encontrou es-
paços e conseguiu levar peri-
go ao gol de Gallese. Richarli-
son, 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. 

Fabinho, Paquetá e Neymar 
foram a campo a partir dos 
17 minutos. Mas quem con-
tinuou mais agressivo na Se-
leção foi Richarlison, que 
deixou o jogo com cinco fina-
lizações. Vinicius Junior fez 
sua estreia pelo time princi-
pal do Brasil e entrou na va-
ga do camisa 9, mas não te-
ve muito tempo para mudar 

o panorama do time brasi-
leiro. Aos 39 minutos, o Pe-
ru, que passou a maior parte 
da segunda etapa sem finali-
zar, chegou ao gol. Após co-
brança 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-

Seleção não conseguiu furar o bloqueio peruano.

Divulgação/CBF

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

EUA estão fora da copa do 
mundo de basquete

Após eliminarem o Brasil, EUA caem diante da França.

Divulgação
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“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 gos-

tos e bolsos. Como trabalho com 
‘mentoring’ em nutrição e exercí-
cios, vou me deter a estes dois ti-
pos de aplicativos. 

Os aplicativos mais modernos 
- e vamos dizer assim, melhores-, 
com relação à alimentação per-
mitem que você distribua as calo-
rias segundo os alimentos que es-
colhe. Isso quer dizer que não são 
apenas contadores de calorias, o 
que seria terrível. São apps que 
permitem que você faça a confi-
guração 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. 

Mas, será que quem alimenta 
ou alimentou esse app colocou in-
formações corretas? 

Pros e Cons dos apps
Outro ponto contra os apps 

seria o fato de uma laranja, por 

exemplo, ter sempre o mesmo nú-
mero de calorias; mas na prática 
não é bem assim. Acho que você 
pode entender que se a laranja es-
tiver 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 vi-
da, a alimentação.

Com relação aos exercícios se-
guimos na mesma linha. O mes-
mo exercício para todos? Não, não 
pode estar certo. 

E se a pessoa não tiver mús-
culos suficientes para correr? E se 
os ligamentos estiverem fragiliza-
dos? Correr usando um aplicativo 
pode causar danos graves. 

Antes de iniciar um exercício 
é preciso a avaliação de um pro-
fissional da área para poder saber 
se aquele exercício que você dese-
ja fazer precisa de uma prepara-
ção 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 ou-
tras 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 ma-
neira de usá-lo. 

SAÚDE & BEM-ESTAR

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

Mais aplicativos, menos memória

ivani@gazetanews.comPor DRA. IVANI MANZO

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

Pixabay
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“Do muro da Verdade 
vazou um irresistível olhar 
escrutinador que sacode o 
barco, cria ventania. Traz 
dúvidas... A Verdade 
é mesmo verdade?

E
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” aca-
tavam e seguiam ao máximo das 
suas forças o que as Verdades re-
comendavam, e até exigiam. Acei-
tavam grandes sacrifícios, esque-
ciam de família e filhos, repetiam 
frases e slogans dos mais enfado-
nhos e absurdos para poder serem 
reconhecidos como fiéis seguido-
res das Verdades. 

Uma Verdade que chega de fo-
ra é incontestável. Quem vai ques-
tioná-la? Só um louco ou um per-
dido, porque a Verdade, além de 
fora, chega do alto. Daquele lugar 
superior, certeiro, por definição 
mais bonitos e divino do que nós 

aqui embaixo, nesse “baixo” cheio 
de poeira e problemas, de dúvi-
das... Ah, as dúvidas...

Quem não queria não ter dú-
vidas? Quem não queria não ter 
que escolher, que decidir? Quem 
já não se encontrou atazanado pe-
la dúvida...? O que faço? O que é 
o melhor? E quais serão as conse-
quências? 

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 arma-
dilhas. Dúvidas sobre criação de fi-
lhos 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 lí-
der, um pastor que nos levará pa-
ra 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 brinca-
deira 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, nos-
sa honra, nossa cara? Como ques-
tionar o que nos sustentou sem 
entrar numa profunda crise de 
identidade? Como fugir das gra-
des da Verdade Absoluta sem cair 
na depressão do desencantamen-
to? Somos loucos por acaso? Co-
mo evitar perder o rumo do senti-
do das próprias escolhas? 

Descartes tem a resposta.
Apesar desse moço ter morri-

do em 1650, ele é super atual. Vi-
nha de um tempo em que todo 
o conhecimento precisava caber 
nos textos dos teólogos. A ciên-
cia precisava prestar contas à teo-
logia para ser validada. No tempo 
de Descartes estava ficando incô-
modo ter que voltar no tempo e 
encontrar um texto religioso pa-

ra justificar porque hoje se pensa-
va assim e assado. Como poderia o 
conhecimento avançar se precisa-
va demonstrar que estava enqua-
drado nas Verdades do Alto que já 
haviam sido declaradas?

Com a “dúvida metódica”! 
A dúvida metódica é uma for-

ma inteligente de duvidar. Por 
ela, eu não jogo fora todo o pas-
sado (inclusive o que eu pensa-
va 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 co-
meçar a olhar com olhos novos, 
límpidos as coisas. O que a mi-
nha razão me diz? Olhe direito: 
pense com a sua cabeça. O que 
você vê? Tente usar só o seu ra-
ciocínio, não as lentes da “Verda-
de”. Olhe... O que vê? Vá exerci-
tando seu pensamento, sua visão, 
sua compreensão autônoma das 
coisas...

E foi assim que surgiu a Idade 
da Razão. 

VIVER BEM

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.

Do fanatismo das certezas para a idade da razão

adriana@gazetanews.comPor ADRIANA TANESE NOGUEIRA
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SAÚDE & BEM-ESTAR

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

SAuDE e BEM-ESTAR

ivani@gazetanews.comPor DRA. IVANI MANZO

Legenda

Foto: 
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O 
volume de informação cres-
ce exponencialmente, e o 
nosso conhecimento, além 
de se tornar obsoleto, sofre 

um processo infl acionário, pois repre-
senta cada vez menos em relação ao 
que existe para ser conhecido. A única 
vantagem competitiva que podemos 
ter neste mundo em constante renova-
ção é a habilidade de aprender mais, e 
mais rapidamente. 

- Diga-me o quanto sabes e eu direi 
o quanto vales.

Para saber viver profi ssionalmen-
te, 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 sa-

be o quanto não sabe. Em outras pa-
lavras, você é inconsciente da sua in-
competência. Se você não sabe pilotar 
avião, você é ignorante no que diz res-
peito a pilotar avião. 

2. Estar a par: Eu já 
sei o quanto não sei.
Se alguém lhe der uma aula de co-

mo pilotar avião, você fi ca a par do 
assunto. Ou seja, torna-se conscien-
te da sua incompetência, pois, fi cando 
a par, você fi ca sabendo que não sabe 

nada sobre pilotar avião. 
3. Conhecimento: Eu já sei 
o quanto já sei.
Digamos que você fi cou tão im-

pressionado com o que ouviu so-
bre 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 momen-
to em que você atinge um nível de sa-
bedoria que o torna inconscientemen-
te competente. Você já não sabe mais 
o quanto sabe.

Aprender é gerar mais opções pa-
ra 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 fa-
zer tudo automaticamente, sem pre-
cisar prestar atenção em onde fi cava 
o acelerador, o freio ou a embreagem. 
Quando passou a fazer isso automati-
camente, você se tornou inconsciente-
mente competente, atingindo o nível 
da sabedoria. 

Confusão é bom sinal! É 
parte do aprendizado.
Durante as fases 2 e 3 do apren-

dizado, 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 
fi cará confuso em como pilotar avião, 
não é verdade? Confusão é bom si-
nal. Quer dizer que você está prestes 
a aprender alguma coisa nova. No mo-
mento em que fi ca confuso, um novo 
conhecimento está sendo introduzido. 

Não pretendo, com este artigo, 
conduzir você ao nível de sabedoria. 
Quero, apenas, acrescentar-lhe conhe-
cimento sobre o processo de aprendi-
zado; pois o sucesso profi ssional, hoje, 
está diretamente relacionado à capa-
cidade que temos para aprender coi-
sas novas. 

LAIR RIBEIRO

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.

Aprendizagem contínua...

lair.ribeiro@gazetanews.com
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O 
gaúcho Vitor Kley 
promove a faixa “A 
Tal Canção Para a 
Lua”, que faz parte do 

projeto “Microfonado”, grava-
do de forma acústica no estú-
dio Midas, em São Paulo, e pro-
duzido por Rick Bonadio. 

O vídeo com as cenas da 
gravação está disponível na pá-
gina oficial do Midas Music, no 
YouTube. 

Composta pelo próprio ar-
tista, a música tem como con-
vidado o Skank Samuel Rosa. 
Nos ensaios, quando tocavam 
juntos, Samuel mostrava um 
certo incômodo, até que falou: 
“Ainda não está no ponto. Que-
ro cantar como você cantou” 
(na gravação que Vitor mandou 
ao vocalista do Skank). 

Quando encontraram o 

ponto, Vitor chorou. “Rolou 
uma energia sinistra no estú-
dio”, afirmou. “Ouvi a piada 
um milhão de vezes: o cara de 
‘O Sol’ tem que fazer a músi-
ca da Lua agora. Aí eu fiz”, con-
ta Vitor. “E sempre que toca-
va ‘escutava’ a voz do Samuel 
cantando comigo”, explica o 
jovem. 

“E não é que num mo-
mento estranho e conturba-
do do país e do mundo, apa-
rece uma voz jovem e doce 
entoando uma espécie de hi-
no, uma ode otimista ao al-
to astral e às good vibes, e ar-
rebata o Brasil deixando pra 
trás funks e sertanejos, e em-
placa o hit “folk-surfmusic” 
O Sol, a música número 1 do 
ano”, fala Samuel Rosa sobre 
Vitor Kley. 

“
Um Dia de Chuva em 
Nova York” é o mais no-
vo filme do aclamado di-
retor norte-americano 

Woody Allen. Como de costu-
me, o cineasta assina o roteiro 
e também a direção. A grande 
novidade do longa é a primeira 
parceria do diretor com a can-
tora e atriz Selena Gomez. 

A versátil estrela, que traz 
na bagagem uma extensa fil-
mografia (já são quase 30 fil-
mes realizados, além dos 
inúmeros trabalhos para a te-
levisão), encabeça o elenco, 
ao lado de Timothée Chala-
met, Elle Fanning, Jude Law e 
Diego Luna. 

O longa estreará nos cine-

mas em janeiro do ano que 
vem. 

Além de filmar a comé-
dia romântica, a estrela tem 
se dedicado à gravação de seu 
novo álbum, ainda sem da-
ta de lançamento. Em entre-
vista recente ao apresentador 
Jimmy Fallon, no programa 
“The Tonight Show”, a canto-
ra afirmou que o novo proje-
to será mais uma vez calcado 
no pop, “mas com muita gui-
tarra”. Será o primeiro disco 
da artista desde “Revival”, de 
2015. Neste ano, Selena cola-
borou com Benny Blanco na 
faixa “I Can’t Get Enough”, 
que também teve participa-
ções de Tainy e J. Balvin.

PLANETA MÚSICA

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

Selena Gomez estrela novo filme de Woody Allen

planetamusica@gazetanews.com

Por EQUIPE GAZETA

Por GENE DE SOUZA

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 mulhe-
res 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 Fede-
ral Hwy, Boca Raton, Florida 33432
Horário: 10 PM - 2AM
Info: De volta aos anos 80. A Festa premia-
da 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 imper-
dível! Tickets: www.eventbrite.com.

Nosso Sertanejo – Com Deyr Donatti e DJ 
Flexinha
15/SET/2019
Local: El After at The Locale - 499 South Fede-
ral 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 investi-
dores. 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.

AGENDA
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Hustlers

STX Films

Estreia na próxima 
sexta-feira, dia 13 de 
setembro, o drama 
biográfi co Hustlers. 
Inspirado por uma 
matéria investigativa 
e exclusiva da New 
York Magazine, escri-

to 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 preceden-
tes. 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 
fi cou a cargo da americana Lorene Scarafi a 
e que também escreveu o roteiro. Hustlers 
é espetacular e não é somente um fi lme de 
pole dance, é muito mais que isso. Jennifer 
Lopez está fabulosa em uma das melhores 
performances de sua carreira. O fi lme 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 Gold-
fi nch também entra 
em cartaz na próxi-
ma sexta-feira, dia 
13 de setembro. Um 
atentado terrorista 
no Metropolitan Mu-
seum of Art, na cida-

de de Nova York, modifi ca para sempre a 
vida do jovem Theodore Decker. Além de 
sua mãe falecer no evento, ele é incenti-
vado por um desconhecido a levar consigo 
um quadro lá exposto, The Goldfi nch (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, fi lha do homem desco-
nhecido, que também estava no museu 
no momento do atentado. Tal encontro 
modifi ca para sempre a vida do garoto, 
seja por seu interesse no mercado de anti-
guidades 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. #TheGoldfi nch

Monos

Neon

O drama Monos tam-
bém entra em cartaz 
na próxima sexta-fei-
ra, dia 13 de setem-
bro. 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 fl orestas e 
enfrentarem circunstâncias extraordiná-
rias. O longa foi escrito e dirigido por Ale-
jandro 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 – 
Sofi a 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 

The Sound of Silence

IFC Films

O drama The Sound 
of Silence entra em 
cartaz e fi ca disponí-
vel 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 al-
terar os sons nas casas das pessoas para que 
estejam de acordo com o humor dos habi-
tantes. 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 Jo-
nes, 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

CINEMA

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

cinema@gazetanews.comPor JANA NASCIMENTO NAGASE

STX Films Warner Bros.

Neon

IFC Films
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O 
brasileiro Claudinei Se-
nhoreti garantiu o 3° lu-
gar no pódio, no domin-

go 8, durante o campeonato da 
Ferrari, nos Estados Unidos. Se-
nhoreti, que representa a Fer-
rari de Fort Lauderdale, segue 
agora para a final, que será rea-
lizada em Mugello, na Itália, en-
tre os dias 25 e 27 de outubro.

Parabéns Claudinei e boa 
sorte!!! 

BASTIDORES

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.

bastidores@gazetanews.comPor CONNIE ROCHA

Guto Lordello

Guto Lordello

Nathalia Schumacher

Nathalia Schumacher

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

Tim Hogans (FPL Area Manager External Affairs), Andrea Faria, Embaixador João Mendes 

e Crystal Stiles (FPL).

Claudinei no pódio celebrando a conquista.

O brasileiro brindando.

Nova diretoria 

do BBG marca 

almoço de 

negócios

Brasileiro garante 

pódio na “Ferrari 

Challenge” em 

Homestead

O 
BBG (Brazilian Business 
Group) realizou mais 
um “Almoço de Negó-

cios” no dia 10 de setembro, 
no Tower Club, em Fort Lau-
derdale. Após o almoço foi 
realizada uma pequena apre-
sentação 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 al-
moço contou com a presen-
ça do Embaixador João Men-
des, Cônsul Geral do Brasil 
em Miami, que abriu a ceri-
mônia de instalação da nova 
diretoria. 

A nova presidente, Andrea 
Faria, agradeceu o apoio de to-
dos e apresentou a nova dire-
toria e o “board” 2019/2020.

Fotos: Guto Lordello
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Baladinha com 
Raphael Leandro

E 
a Baladinha, do El After, no The 
Locale, em Boca Raton, foi só 
energia boa, com show de Ra-

phael 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

Fotos: Nathalia Shumacher

Claudia, Eliane, Fernanda e Vânia.

Dj Vlad. Raphael Leandro.

Danielle e Fabricia. Adriano, William, Zigomar e Carlos.

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.

Fotos: Nathalia Shumacher

Adriano, Kleber e Rodolfo.

Celia e Reinaldo. Denise e Rodolfo.

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

Baile da Ousadia

E 
o baile da Ousadia, reuniu na 
sexta-feira, 6 de setembro a 
galerinha que curte o sertane-

jo 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.

Fotos: Nathalia Shumacher

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

Deyr Donatti. Henrique, Nabil e Karzan.

João, Chris, Lana e Erika.

Juliano e Camila.
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FINANCIAMENTO FÁCIL!

SEM CRÉDITO? “NO PROBLEM”
SEM SSN? “NO PROBLEM”
SEM D.L.? “NO PROBLEM”

Maior seleção de 
carros usados da 

South Florida!

4250 N Federal Hwy, 
Lighthouse Point, FL 33064 561.577.9879

Falamos Português! - Hablamos Español

www.philsmithkia.com 

Eu também 
falo

Português

Traga seu passaporte* 
para comprar 

seu carro conosco!
 O passaporte precisa 

estar válido.


