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A
s famílias sustentadas por 
mulheres sem cônjuge 
foram o único tipo a ex-

perimentar uma diminuição es-
tatisticamente significativa da 

pobreza entre 2017 e 2018, se-
gundo dados do U. S. Census Bu-
reau. Apesar da melhora, a reali-
dade das mulheres está longe de 
ser ideal. Brasileiras que se des-

dobram para sustentar a família 
contam uma realidade de luta, 
muito trabalho, mas também de 
independência.  
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Das difi culdades à inde-
pendência: cada vez 
mais mulheres sus-

tentam sozinhas a família. 
Dependendo da realidade e 
do ponto de vista, essa pode-
rá ser uma situação cada vez 
mais comum em milhares 
(se não, bilhares) de famílias 
pelo planeta num futuro não 
muito distante. 

No Brasil, o número de 
famílias chefi adas por mu-
lheres mais que dobrou em 

uma década e meia, confor-
me publicação de um estu-
do pela  revista Época em 
março de 2018 no texto “Em 
15 anos, número de famí-
lias chefi adas por mulheres 
mais que dobra”.  Um fenô-
meno que veio sendo obser-
vado e debatido com mais 
fervor desde as décadas de 
1980 e 1990. 

O número de lares em 
que mulheres tomam as 
principais decisõese pagam 

as contas saltou de 14,1 mi-
lhões, em 2001, para 28,9 
milhões, em 2015 — avan-
ço de 105%, aponta o estu-
do elaborado pelos demógra-
fos Suzana Cavenaghi e José 
Eustáquio Diniz Alves, coor-
denado pela Escola Nacional 
de Seguros.

Dois anos depois, são 
57,3 milhões de lares che-
fi ados por mulheres - isto é 
- 38,7% das casas, de acordo 
com dados do Instituto Bra-

sileiro de Geografi a e 
Estatística (IBGE) de 
2017. 

É sobre esse te-
ma que a matéria es-
pecial dessa edição 
aborda depois que 
uma pesquisa do U.S 
Census Bureau indi-
cou único grupo fa-

miliar que conseguiu dimi-
nuir a pobreza. Em “Taxa de 
pobreza diminui em famílias 
sustentadas por mulheres 
nos EUA”, o leitor verá uma 
realidade de milhares de fa-
mílias, inclusive de brasilei-
ras que cuidam sozinhas dos 
fi lhos nos Estados Unidos. 

“Já deixei de ir ao médico 
porque não tinha dinheiro. 
Isso no início. Hoje me con-
sidero uma vencedora. Mi-
nha renda aumentou e consi-

go criar melhor minhas três 
fi lhas”, conta uma delas, a 
goiana Abadia Carvalho, em 
entrevista especial ao Gaze-
ta News. 

Não mais a “coitada”
Antigamente, ser mulher 

separada do marido e com os 
fi lhos para criar era sinal de 
“fraqueza” e, quiçá, de ver-
gonha para a mulher. Finan-
ceiramente e moralmente fa-
lando. Felizmente, essa visão 
patriarcal mudou e hoje mi-
lhares de famílias têm a mu-
lher como principal mante-
nedora - mesmo quando se 
há cônjuge. 

“Embora a maior parte 
das chefes de família seja da-
quelas que vivem sozinhas 
com seus fi lhos (um contin-
gente de 11,6 milhões de pes-
soas), a principal novidade do 
estudo foi o aumento expres-
sivo do comando feminino 
em famílias onde há um côn-
juge. Entre os casais com fi -
lhos, o número de mulheres 
chefes passou de 1 milhão, 
em 2001, para 6,8 milhões, 
em 2015, alta de 551%. Já no 
caso dos casais sem fi lhos, o 
crescimento foi ainda maior, 
de 339 mil para 3,1 milhões, 
salto de 822%”, cita a publi-
cação. 

Difi culdades 

Desemprego, preconcei-
to, falta de apoio fi nanceiro 
e emocional. Esses são alguns 
dos principais problemas das 
mulheres que se veem à fren-
te (e sozinhas) de uma famí-
lia para sustentar.

Parecem absurdas, mas 
essas difi culdades ainda per-
sistem na vida dessas mulhe-
res. Algumas escolheram. A 
outras, essa realidade lhes 
foi imposta. 

Independência 
Apesar das difi culdades, 

há quem enxergue hoje, uma 
gostosa sensação de liberda-
de com a independência ad-
quirida. 

“Às vezes acho que não 
vou conseguir, mas quan-
do me lembro de tudo que 
passei sem eles, tenho força 
pra seguir em frente. Já tive 
sim, medo de não conseguir 
pagar minhas contas e não 
conseguir manter meus fi -
lhos, mas, hoje eu sou o que 
eu nunca imaginei que con-
seguiria ser um dia, INDE-
PENDENTE, pois era o que 
eu ouvia e quase cheguei a 
acreditar nisso!”, diz Vivia-
ne Leite, outra entrevistada 
que, como tantas outras bra-
sileiras nos EUA, sustenta so-
zinha os três fi lhos menores 
de idade em New Jersey. 
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É mais barato reformar uma casa em Miami
PESQUISA

Reformar uma casa em Miami custa menos do que em 
outras 14 grandes cidades dos EUA, de acordo com um estu-
do recente do Federal Reserve Bank da Filadélfia.

O custo médio de Miami é de US $ 1.053 - significativa-
mente menor do que a média nacional de US $ 1.450. Depois 

de Miami, as próximas cidades mais baratas foram Houston 
(US$ 1.125), e Washington, D.C., com (US$ 1.139). A cidade 
mais cara é São Francisco, onde o custo médio dos reparos 
é de US$1.927. Seguida por Chicago (US$1.707) e Filadélfia 
(US$1.686). Miami Herald.

MSC Cruises vai transferir 
navio para Tampa em 2020

A 
MSC Cruises passará a 
ter Tampa como cida-
de de origem a partir 

do próximo ano.
A empresa de cruzeiros 

cuja sede nos EUA é no sul 
da Flórida transferirá seu na-
vio MSC Armonia para Tam-
pa em novembro de 2020. A 
medida expande ainda mais 
a presença da empresa nos 
EUA, atualmente limitada a 
Nova York e Miami.

“Vimos uma demanda 
crescente por opções de cru-
zeiros de Tampa, enquanto 
turistas de todo o mundo 
procuram explorar a cidade e 
a região”, disse Ken Muskat, 

diretor operacional da MSC 
Cruises USA.

A MSC Armonia, ago-
ra com sede no Porto de 
Miami, navegava para Cuba 
até a rota ser proibida pelo 
governo Trump em junho. 
Quando o navio se mudar 
para Tampa, seus itinerá-
rios incluirão paradas em 
Key West, Cozumel, México 
e a nova ilha privada da em-
presa nas Bahamas, a Reser-
va Marinha MSC Ocean Cay. 
Um dos navios mais novos 
da linha, o MSC Merviglia 
começará a navegar para o 
Caribe a partir de Miami, 
em novembro de 2019.

A partir de novembro de 2020, cruzeiros partirão de Tampa.

MSC Cruise.

Skyliner, o novo teleférico que vai conectar os parques do complexo de 
Orlando a diversos resorts, começa a operar em 29 de setembro

Disney revela mais detalhes de 
teleférico em Orlando

A 
Disney revelou mais 
detalhes sobre o Sky-
liner, novo teleférico 

que vai conectar os parques 
do complexo de Orlando ao 
Art of Animation Resort, Pop 
Century Resort e Caribbean 
Beach Resort, a partir de 29 
de setembro. 

O novo Disney’s Rivie-
ra Resort, com inauguração 
prevista para dezembro, tam-
bém terá uma parada do te-
leférico.

A novidade contará com 
quase 300 gôndolas, que 
transportarão até dez pes-
soas por cabine, entre os 
hotéis e os parques Epcot e 
Hollywood Studios. 

No total, haverá três li-

Teleférico contará com quase 300 gôndolas.

Divulgação

nhas no teleférico e 1,6 qui-
lômetro de cabos.

No Riviera Resort, a es-
tação contará com influên-
cias da costa do Mediterrâ-
neo. Já a estação Caribbean 
Beach Resort conectará todas 
as três rotas do Skyliner, in-

cluindo detalhes arquitetôni-
cos e cores vivas comumente 
encontradas no Caribe.

Também haverá uma lo-
calização da Joffrey’s Coffee 
& Tea Co, ao lado da esta-
ção em Caribbean Beach, que 
vai oferecer um novo Toffee 

Flight Latte em comemora-
ção à abertura do Skyliner. 
O produto estará disponível 
inicialmente apenas nesta es-
tação.

No Hollywood Studios, a 
estação possui detalhes art 
déco, como a entrada princi-
pal do parque. O Pop Century 
Resort e o Art of Animation 
Resort compartilham uma 
estação do Skyliner no Hour-
glass Lake, que fica entre os 
dois resorts. 

Os membros do elenco 
que trabalharão nas estações 
Skyliner terão trajes inspira-
dos em meados do século, re-
metendo às viagens aéreas 
da década de 1960. Com in-
formações de Travel Weekly.
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Cidade de Miami Beach 
proíbe canudos de plástico

A
vançando para se tor-
nar uma cidade livre 
de plástico, a cidade de 

Miami Beach abraçou a proi-
bição de canudos de plástico 
descartáveis e sacolas plásti-
cas nas praias e ruas. Também 
foi proibida a distribuição de 
sacolas plásticas por cafés de 
calçada, marinas e outros lo-
cais públicos.

No dia 11 de setembro, a 
Comissão da Cidade deu um 
passo adiante ao aprovar, por 
unanimidade, uma lei que 
proíbe canudo. 

Canudos de plástico são 
um dos itens mais comuns 
encontrados na praia - mui-

tas vezes indo parar no ocea-
no. Levando aproximadamen-
te 200 anos para começar a se 
degradar, o canudo  plástico é 
usado apenas por alguns mi-
nutos antes de ser descartado.

De maneira semelhante à 
restrição de sacolas plásticas 
da cidade, a proibição do ca-
nudo será implementada em 
julho de 2020. 

As empresas que fornece-
rem canudos plásticos com o 
serviço e a entrega de qual-
quer bebida, aos clientes, se-
rão multadas em US $ 50 pela 
primeira infração, US $ 100 
na segunda e US $ 500 na ter-
ceira e subsequente violação.

Os canudos levam mais de 200 anos para se deteriorarem. 

Flickr.

Quem desobedecer a ordem poderá ser preso, de acordo com a 

regulamentação que teve votação unânime na câmara de vereadores

Miami Beach aprova proibição 
do uso de maconha em público

M
iami Beach proibiu 
o uso de maconha 
em lugares públi-

cos, mesmo sendo a maco-
nha medicinal liberada por 
lei. Quem desobedecer a or-
dem poderá ser preso, de 
acordo com a decisão de ve-
readores da cidade em vota-
ção unânime de 60 a 0, na 
quarta-feira (11). 

A medida trata o uso da 
maconha em locais públicos 
como o uso de álcool. 

Essa aprovação é provisó-
ria e deve passar por segunda 
votação em outubro, antes de 
se tornar lei.

O prefeito Dan Gelber 
propôs a lei para impor uma 
restrição já existente na lei 
estadual, mas a legislação 
não prevê uma penalidade 
por fumar maconha medici-
nal legal em público. 

As autoridades locais de 
outros lugares não criaram 
uma maneira de processar 
o porte ilegal de maconha.

“Não é como se estivés-
semos prendendo pessoas 

que fumam maconha”, dis-
se Gelber. 

A lei se aplicaria a qual-
quer tipo de maconha ou câ-
nhamo usado em proprieda-
de pública. O plano deriva do 
recente anúncio da promoto-
ra estadual de Miami-Dade, 
Katherine Fernandez Rund-
le, de que o município não 
processaria mais casos me-
nores de pessoas pegas com 
maconha. 

Essa decisão foi o resulta-
do de uma nova lei da Flóri-
da que legalizou o cânhamo, 
que é semelhante à maco-
nha, mas possui apenas tra-
ços de THC, o produto quími-
co que altera a consciência 
de quem usa.

Fernandez Rundle disse 
que não há como distinguir 
entre o cheiro de cânhamo e 
maconha, o que poderia criar 
uma área cinzenta para apli-
cação de lei em um estado 
onde a maconha recreativa 
é ilegal e o cânhamo é legal.

“Eu acho que é muito ra-
zoável, acho justo, e dá aos 

A medida trata a maconha em locais públicos como o uso de álcool. 

Flickr.

nossos oficiais a possibilidade 
de abordar alguém que possa 
estar fumando ou consumin-
do maconha em público”, dis-
se Richard Clements, chefe do 
Departamento de Polícia da ci-
dade de Miami Beach.

Em um memorando ane-
xo à portaria, o procurador 
da cidade, Raul Aguila, escre-
veu que a praia quer manter 
uma “atmosfera agradável e 
saudável” para turistas e mo-
radores, o que exigiria a proi-
bição de fumar maconha em 
locais públicos.

Se os vereadores aprova-
rem a ordenança final, isso 
também exigiria que as em-
presas que vendem qualquer 
produto de maconha ou câ-
nhamo exibissem sinais aler-
tando os clientes de que é ile-
gal fumar esses produtos em 
propriedade pública. As em-
presas podem enfrentar uma 
multa de US $ 1.000 se não 
colocarem os avisos. Depois 
da quarta violação em 12 me-
ses a multa pode chegar a 
US$5 mil.  Com informações 
do Miami Herald. 
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A US-1, a I-95 e a I-75 são as estradas com o maior número de mortes da Flórida

Três das 10 estradas mais perigosas nos Estados 
Unidos estão na Flórida, diz estudo 

Na Flórida, dirigir sem-
pre é um desafio, 
principalmente nos 

meses com maior movimen-
to das estradas durante a alta 
temporada de turismo.

A ASecureLife, uma pla-
taforma on-line que forne-
ce análises dos sistemas de 
segurança residencial, fez 
um estudo sobre os riscos 
de dirigir durante o verão. 
De acordo com o estudo, a 
Flórida tem três dos dez tre-
chos mais perigosos de rodo-
vias do país.

Para aumentar a cons-
cientização sobre o assun-
to, o ASecureLife analisou 
três anos de dados, de 2015 
a 2017, para descobrir quais 
estradas tiveram o maior nú-
mero de acidentes de carro 
fatais entre maio e setembro.

A rodovia mais mortal da 
Flórida foi a US-1, onde ocor-
reram 160 mortes nos meses 
de verão entre 2015 e 2017. 
Depois da US-1 vem a I-95, 
com 158 fatalidades, seguida 
pela I-75, com 122 fatalida-
des. A I-95 está entre as três 
estradas mais mortais em oi-

to diferentes estados.
Para realizar o estudo, o 

site de segurança usou dados 
do Sistema de Análise de Fa-
talidades do National High-
way Traffic Safety Adminis-
tration.

Obviamente, o inverno 
pode ser um período perigo-
so para os motoristas com es-
tradas escorregadias e fortes 
nevascas, mas dirigir duran-
te o verão tem seus próprios 
riscos. “Com motoristas ado-
lescentes em férias de verão, 
famílias em viagens longas e 
divertidas, como churrascos 
e viagens à praia, as estradas 
podem ser agitadas e lota-
das”, disse ASecureLife.

Veja as 10 estradas 
mais mortais durante o 
verão nos EUA: 

1. Califórnia: I-5, com 192 
mortes

2. Flórida: US-1, com 160 
mortes

3. Flórida: I-95, com 158 
mortes

4. Texas: I-10, com 154 
mortes

5. Texas: I-20, com 151 
mortes

6. Califórnia: US-101, 
com 139 mortes

7. Texas: I-35, com 139 
mortes

8. Flórida: I-75, com 122 
mortes

9. Geórgia: 1-75, com 111 
mortes

10. Califórnia: SR-99, com 
110 mortes.

“Geralmente, o número 
de mortes no trânsito reflete 
o tamanho do estado”, disse 
o ASecureLife. “Mas a Flóri-
da é uma exceção notável. É 
muito menor que a Califór-
nia ou o Texas, mas os três 
estados têm o mesmo núme-
ro de mortes”.

A Administração Nacio-
nal de Segurança no Trânsito 
nas Rodovias sugere manu-
tenção regular para garan-
tir que o veículo esteja em 
perfeitas condições: pneus, 
faróis, sistema de refrigera-
ção, níveis de fluidos, cintas, 
mangueiras, limpadores de 
pára-brisa, ar condicionado, 
tapetes.

Sistema de estradas 
da Flórida está em 40° 
lugar nos EUA

A US-1 teve 160 mortes de 2015 a 2017. 

Flickr.

A Flórida gasta mais por 
milha em estradas estaduais 
do que a maioria dos outros 
estados. Mesmo assim, as es-
tradas do estado estão entre 
as piores do país.

Um relatório lançado no 
mês passado pela Reason 
Foundation, classificou cada 
estado com base em vários fa-

tores, incluindo o valor gas-
to por milha, condições dos 
asfaltos e pontes, congestio-
namento e índice de fatali-
dades.

A Flórida ficou em 40° lu-
gar em relação a performan-
ce de estradas e otimização 
de gastos.

De acordo com o re-

latório, o estado gastou 
US$241.100 por milha em 
2016, ficando apenas de-
pois de New Jersey. A Flóri-
da perdeu pontos em rela-
ção ao total de desembolso 
por milha e pontes. Mas fi-
cou melhor na categoria das 
condições dos asfaltos urba-
nos e rurais.
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Menino de 6 anos morre afogado 
em piscina em Dania Beach

U
m garoto de 6 anos 
morreu após se afogar 
durante um encontro 

familiar na área de lazer de 
um complexo de apartamen-
tos de Dania Beach, na noite 
de domingo, dia 16, de acor-
do com o Broward Sheriff’s 
Office (BSO). 

Segundo o BSO, inúmeros 
adultos estavam reunidos em 
um encontro familiar em vol-
ta da piscina no Beach Walk, 
nos apartamentos Sheridan, 
localizado no bloco 300 da 
East Sheridan Street, enquan-
to as crianças brincavam na 
água. 

O menino, que era de 

Miami, pulou na parte mais 
funda da piscina e, por não 
saber nadar, acabou se afo-
gando, segundo Keyla Con-
cepcion, porta-voz do BSO. 

O nome do garoto não ti-
nha sido divulgado até o fe-
chamento desta edição.

Um adulto pulou quando 
viu o garoto no fundo da pis-
cina, puxou-o da água e come-
çou a fazer os procedimentos 
de primeiros socorros. 

O garoto chegou a ser so-
corrido por equipe de resga-
te e levado ao hospital, mas 
morreu cerca de sete horas 
depois. Com informações do 
Sun Sentinel.

O menino chegou a ser resgatado, mas morreu no hospital horas 

Flickr.

Um juiz do condado de Hillsborough decidiu que o menino está “em 

perigo iminente de negligência” se ficar sob os cuidados dos pais

Juiz tira a guarda de pais que querem 
tratamento natural para o câncer do filho

U
m juiz da Flórida de-
cidiu que um menino 
de 4 anos está em pe-

rigo iminente de negligên-
cia se ficar com os pais. Eles 
querem tratar a leucemia do 
filho com remédios naturais 
em vez de quimioterapia.

Joshua McAdams e Taylor 
Bland-Ball perderam a guar-
da de Noah McAdams, agora 
com 4 anos.

O juiz disse que Noah de-
ve ficar com seus avós mater-
nos. McAdams e Bland-Ball 
terão a chance de recuperar 
a custódia trabalhando com 
serviços de proteção infan-
til e obedecendo a todos os 
requisitos estabelecidos pe-
lo juiz.

Tudo começou quando 
Joshua McAdams e Taylor 
Bland-Ball desapareceram do 
condado de Hillsborough, dia 
29 de abril, com seu filho, 
que tem leucemia.

Os policiais de Hillsbo-
rough disseram que McA-
dams e Bland-Ball não o le-
varam a um procedimento 

hospitalar clinicamente ne-
cessário e se recusaram a dar 
seguimento a cuidados médi-
cos adicionais necessários. A 
Divisão de Investigações de 
Proteção à Criança do Con-
dado de Hillsborough obteve 
uma “ordem de custódia” au-
torizada pelo tribunal. Quan-
do foram servir a ordem, a 
criança e os pais não foram 
encontrados.

As autoridades emitiram 
alertas urgentes para Noah, 
dizendo que o menino pre-
cisava de “cuidados médicos 
que salvam vidas”.

A criança já havia rece-
bido dois tratamentos de 
quimioterapia no Hospital 
Johns Hopkins All Children, 
de acordo com membros da 
família. Os pais e o menino 
foram encontrados em Ken-
tucky e perderam a guarda 
do filho. De acordo com os 
pais de Noah, a quimiotera-
pia seria muito dura para o 
corpo do menino.

Em 2 de maio, um juiz 
permitiu que os avós mater-

Os pais de Noah dizem que a quimi será muito dura para Noah.

Arquivo pessoal.

nos de Noah assumissem a 
custódia. Ele foi submetido 
a quimioterapia por 28 dias. 
Um julgamento para deter-
minar se o casal poderia re-
cuperar a custódia de Noah 
começou em 19 de agosto. 

Quando o juiz Thomas 
Palermo tomou sua deci-
são final, ele expressou que 
“Noah McAdams corre um 
risco substancial de morte 
iminente se ficar com seus 
pais”.

Em depoimento, um mé-
dico disse que a quimiote-

rapia necessária para o cân-
cer de Noah tem “uma taxa 
de sucesso de 90 a 95% com 
um protocolo usado há meio 
século”. Ao mesmo tempo, 
o tratamento desejado pe-
los pais não tinha nenhuma 
comprovação de cura.

“O tribunal está conven-
cido de que, se for dada uma 
oportunidade, os pais fugirão 
novamente com Noah McA-
dams e se recusarão a forne-
cer-lhe os tratamentos médi-
cos necessários”, finalizou o 
juiz. NBC.
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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

OPÇÕES DE VISTO
Sally Sthefany Marques de andrade  - Dois irmãos 

do esposo moram em LAX; sua irmã é casada com 

americano e já tirou o green card; seu irmão mora 

lá e está em processo de adquirir também o green 

card. Ela já vive lá a cerca de 10 anos, mais sempre 

de forma regular. Começou com visto de estudante 

e agora possui visto de trabalho. Tenho visto de tu-

rista, gostaria de saber se isso me ajudaria em algo 

para conseguir um outro visto que me ajudasse a 

morar uma temporada lá com minha esposa e filha. 

Quais os caminhos a seguir? 

Advogada Ingrid Domingues: Como todo imigrante, para 

você conseguir morar legalmente nos EUA, você terá que buscar 

um visto/processo para o qual  você possa se qualificar. Um 

visto de trabalho ou de investidor. Procure um advogado de 

imigração que possa esclarecer suas dúvidas e lhe dar todas as 

possíveis alternativas.

VISTO K1
Vinicius Suffi -  Se eu dei entrada e já enviei todos os 

documentos para o visto K1, posso ao mesmo tempo 

pedir também o visto de turista?

Advogada Ingrid Domingues: Não aconselhamos nossos 

clientes a pedirem um visto de turismo se estão com um visto 

K1 pendente.

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.

Redes sociais serão checadas para concessão de cidadania. 

Pixabay

O
s imigrantes que solici-
tam certos cidadania, 
asilo ou outros benefí-

cios imigratórios podem em 
breve ser obrigados a fornecer 
links de mídia social como par-
te do processo de inscrição, se-
gundo proposta do Department 
of Homeland Security a ser ava-
liada por outros órgãos do go-
verno e pelo público em geral. 

Por meio da proposta, o 
DHS quer poder checar as 
informações publicadas nas 
mídias sociais nos últimos 
cinco anos por imigrantes 
que solicitam nove tipos de 
benefícios - incluindo a cida-
dania por naturalização, asi-
lo e mudanças na residência 
permanente por meio do ca-
samento - de acordo com um 
aviso publicado no Federal 

DHS quer rastrear 
mídias sociais antes de 
conceder cidadania
Perguntas sobre 

redes sociais 

serão colocadas 

em diferentes 

formulários

Register na semana passada. 
“Os departamentos e 

agências governamentais en-
volvidos na triagem e veri-
ficação, para incluir o DHS, 
identificaram a coleção de 
identificações de usuários 
de mídias sociais (também 
conhecidas como nomes de 
usuário ou ‘identificadores’) 
e plataformas de mídias so-

ciais associadas publicamen-
te disponíveis, usadas pelo 
candidato durante os últimos 
cinco anos, tão importantes 
para verificação de identida-
de, imigração e verificação 
de segurança nacional “, afir-
ma o aviso do DHS. 

Assim, o DHS vai aceitar 
comentários do público em 
geral até 4 de novembro. Se 

aprovado, o DHS adicionará 
perguntas sobre redes sociais 
a vários formulários usados 
pelos Serviços de Cidadania 
e Imigração dos EUA (USCIS) 
e pela agência de Alfândega 
e Proteção de Fronteiras dos 
EUA (CBP).

As mudanças propostas 
são similares ao plano do 
Departamento de Estado de 
perguntar aos estrangeiros 
que aplicarem para vistos de 
visitante sobre as contas uti-
lizadas nas redes sociais nos 
últimos cinco anos, numa 
tentativa de endurecer o pro-
cesso de vistoria.

As 19 redes sociais de in-
teresse do USCIS e do CBP 
incluem Facebook, Twitter, 
Instagram, Flickr, LinkedIn, 
YouTube, Reddit, Tumbler e 
Pinterest.

“As plataformas selecio-
nadas representam aquelas 
que estão entre as mais popu-
lares em nível global”, obser-
vou o anúncio do DHS.

Os agentes do DHS já 
usam algumas informações 
disponíveis publicamente 
nas mídias sociais para de-
terminar a elegibilidade dos 
candidatos a um benefício 
de imigração, mas até ago-
ra a agência não havia soli-
citado aos imigrantes direta-
mente suas informações de 
mídia social no processo de 
inscrição.
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Segundo o CBP, todos os quatro entraram legalmente no país com vistos de turista

Agentes da Patrulha da Fronteira 
prendem quatro brasileiros no Maine

Quatro brasileiros fo-
ram detidos por agen-
tes da Patrulha de 

Fronteira de Rangeley, no 
estado do Maine, na sema-
na passada. Dois estariam 
trabalhando ilegalmente e 
outros dois estavam em um 
hotel – todos entraram co-
mo turista nos Estados Uni-
dos e estavam com o prazo 
de permanência legal venci-
do, segundo comunicado da 
agência.

As prisões aconteceram 
depois de uma denúncia, se-
gundo o CBP. Os agentes res-
ponderam a um chamado na 

área de Farmington, após um 
relatório de atividades sus-
peitas perto do WalMart lo-
cal. Enquanto investigavam, 
os agentes da Patrulha de 
Fronteira identificaram dois 
homens brasileiros residen-
tes nos Estados Unidos ile-
galmente.

Após uma breve entrevis-
ta, ambos os homens foram 
presos e levados a um ho-
tel local para recuperar seus 
bens pessoais. Em seguida, 
os agentes encontraram os 
outros dois brasileiros.

Os quatro brasileiros fo-
ram transportados para a es-

tação de patrulha de frontei-
ra de Rangeley para posterior 
processo de deportação. Se-
gundo o CBP, todos os qua-
tro entraram legalmente nos 
Estados Unidos com vistos 
de turista B1 / B2 entre 2007 
e 2018.

Além disso, todos os 
quatro também admitiram 
ter trabalhado ilegalmen-
te enquanto estavam nos 
Estados Unidos. Eles foram 
transferidos para a custó-
dia do Escritório de Opera-
ções de Imposição e Remo-
ção (ERO) da Imigração e 
Alfândega (ICE).Os brasileiros admitiram ter trabalhado ilegalmente.

CBP

Supremo autoriza que EUA neguem pedido de asilo de centro-americanos

Após a decisão da Su-
prema Corte de per-
mitir que o governo 

Trump avance com sua polí-
tica de asilo, na qual limita-
rá os pedidos de imigrantes 
na fronteira com o México.

A decisão suspende uma 
medida anterior de um juiz 
da Califórnia que havia blo-

queado a medida em todo 
o país. 

A nova política, anuncia-
da em 15 de julho, proíbe 
a concessão de asilo a qual-
quer estrangeiro que tenha 
passado por outro país antes 
de chegar aos Estados Unidos 
sem ter solicitado ali o refú-
gio – o que abrange a maior 

parte dos centro-americanos 
que fazem a migração atra-
vés do México.

Dessa forma, as autori-
dades poderão negar o pedi-
do aos imigrantes que chega-
ram aos EUA em 16 de julho 
ou depois, se não puderem 
provar que pediram asilo em 
outro lugar.

Para aqueles que seguem 
por terra a partir de El Sal-
vador, Guatemala ou Hon-
duras, isso em geral signi-
fica pedir asilo no México. 
Já os imigrantes mexicanos 
não são afetados pela nova 
política.

Atualmente, a maioria 
dos pedidos iniciais de asilo 

é aceita, mas depois negada 
por um juiz. Há um acúmulo 
de mais de 400.000 pedidos 
de asilo em tribunais. Mui-
tos requerentes de asilo vi-
vem nos Estados Unidos por 
anos antes da data do tribu-
nal ou não comparecem à 
audiência, vivendo de forma 
ilegal no país.

O Departamento de Se-
gurança Interna dos 
Estados Unidos diz 

que uma regra que nega o 
direito de trabalhar aos por-
tadores do visto H-4 deve ser 
oficializada ainda na prima-
vera. O visto H-4 é concedido 
aos cônjuges dos portadores 
de visto H-1B.

A mudança já havia sido 
anunciada pelo DHS (Home-
land Security Departament) 
em 2017. Pela nova regra os 
cônjuges de portadores de 
H-1B não terão direito à auto-
rização de trabalho. O argu-
mento do governo é de que 
os detentores de H-4 compe-
tem contra os trabalhadores 
da tecnologia no mercado de 
trabalho.

Estima-se que 100 mil es-
trangeiros, a maioria mulhe-
res da Índia, serão afetados 
pela proibição. Muitos por-
tadores de H-4 vivem e tra-
balham no Bay Area.

A autorização de traba-
lho havia sido concedida aos 
cônjuges de H-1B em 2015, 
pelo ex-presidente Barack 
Obama.

DHS deve 
oficializar fim 
da autorização 
de trabalho para 
o visto H-4
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A taxa oficial de pobre-
za caiu 0,5 pontos per-
centuais, de 12,3% para 

11,8% em 2018, informou no 
início deste mês o US Census 
Bureau em seu relatório anual 
Renda e Pobreza nos Estados 
Unidos. Isso equivale a 1,4 mi-
lhão a menos de pessoas na po-
breza com uma grande parte 
desse declínio sendo atribuída 
a famílias sustentadas por mu-
lheres sem o cônjuge, segundo 
dados do censo. 

Programas de combate 
à pobreza e a recuperação 
econômica iniciada há uma 
década são listados como fa-
tores para a diminuição do 
nível geral de pobreza no 
país, apontam os dados do 
censo. Como áreas de pro-
gresso estão salários um pou-
co mais altos para mulheres 
(embora ainda haja diferença 
salarial entre homens e mu-
lheres - elas recebem U$ 0,82 

por cada U$1 ganho pelos ho-
mens entre os trabalhadores 
em período integral) e uma 
taxa de pobreza recorde bai-
xa de 26,8% para as famílias 
lideradas por uma mulher.

Em 2018, famílias sus-
tentadas por mulheres re-
presentavam 17,8% da popu-
lação (46,7 milhões de 262 
milhões). Dessas, em 83,9% 
houve diminuição da pobre-
za. “As taxas de pobreza pa-
ra todas as pessoas em todas 
as famílias chefiadas por mu-
lheres caíram 1,7 ponto per-
centual, para 26,8%, a taxa 
mais baixa já registrada para 
esse grupo”, informa o censo.  

Em 2018, a maior parte 
das trabalhadoras que sus-
tentam sozinhas suas famí-
lias trabalhou em período 
integral, durante todo o ano. 
As famílias sustentadas por 
mulheres foram o único dos 
*três tipos de famílias classi-
ficados pelo Censo a experi-

Taxa de pobreza diminui 
em famílias sustentadas 
por mulheres nos EUA
De três tipos, somente as famílias chefiadas por 

mulheres viram diminuição significativa da pobreza 

entre 2017 e 2018, segundo dados do Censo

Viviane Leite sustenta sozinha seus filhos de 13 e 9 anos e o caçula de 13 meses em Ocean Township, NJ. 

Arquivo Pessoal/Viviane Leite

Mulheres que sustentam sozinhas a família trabalham em tempo integral. 

Pixabay

mentarem uma diminuição 
estatisticamente significati-
va da pobreza entre 2017 e 
2018, segundo os dados.

Independência 
Dessa forma, não é di-

fícil encontrar esse tipo de 
família. Com três filhos pe-
quenos, essa é a realidade 
de Viviane Leite, 32 anos, mi-
neira, que mora em Ocean 
Township, New Jersey. Tra-
balhando como faxineira e 
fazendo bicos como maquia-
dora aos finais de semana, 
hoje ela conta que está me-
lhor financeiramente do há 
alguns anos e faz de tudo pa-
ra não faltar nada para Ch-
ristian, 11 anos, Gabriel, 9, e 
Fernando, de 13 meses, que 
cria sozinha. 

“Ganho o suficiente pra 
nos manter e não faltar o 

que eles precisam. Graças a 
Deus, melhorou sim. Antes 
eu era ajudante, tinha algu-
mas casinhas só pra um dia 
da semana e hoje não pre-
ciso mais trabalhar para os 
outros, tenho minhas casas. 
Não muitas, mas dá pra nos 
manter”, relata.

Com despesas que cal-
cula ficar em torno de 
US$3.500, 00 por mês, Vivia-
ne diz que, apesar de man-
ter a família sozinha, conse-
gue pagar as contas. “Pago 
em torno de US$1.200,00 de 
aluguel e energia elétrica, 
tem a babá do menor, comi-
da, telefone, internet, carro, 
seguro de carro. Nunca parei 
para fazer conta exata, mas 
é isso. O essencial não falta, 
graças a Deus”. 

Com uma história que 
mistura violência doméstica 
e sequestro dos filhos pelo 
ex-marido que chegou a levá-
-los para o Brasil, Viviane diz 

que as lembranças de tudo o 
que passou até conseguir ter 
os filhos de volta, faz a bata-
lha do dia a dia ser menor.  

“Às vezes acho que não 
vou conseguir. Já tive sim, 
medo de não conseguir pa-
gar minhas contas e não con-
seguir manter meus filhos, 
mas, hoje eu sou o que eu 
nunca imaginei que conse-
guiria ser um dia, INDEPEN-
DENTE, pois era o que eu 
ouvia e quase cheguei a acre-
ditar nisso!”, finaliza. 

Emprego e menos 
crianças na pobreza
Mais pessoas de famílias 

chefiadas por mulheres tam-
bém encontraram emprego 
em período integral em to-
do o ano em 2018 do que em 
2017, indica o censo.

Ainda, as crianças, cujas 
famílias são chefiadas por 
mulheres, viram sua taxa de 
pobreza diminuir em 2,5% 
em 2018, representando 
649.000 menos crianças em 
situação de pobreza. 

Ainda é menor 
Porém, apesar da ligei-

ra melhora, a realidade das 
mulheres que sustentam so-
zinhas a casa ainda está lon-
ge de ser igual aos outros 
dois tipos de famílias: a ren-
da mediana dos domicílios 
mantidos por mulheres (US 
$ 45.128) foi inferior à das 
famílias chefiadas por casais 
(US $ 93.654) e a das manti-
dos somente pelos homens 
(US $ 61.518) em 2018.

*O U.S. Census Bureau 
classifica os domicílios fami-
liares (duas ou mais pessoas 
que vivem juntas por nasci-
mento, casamento ou adoção 
e um deles é o provedor) em 
três grupos: casal, mulher 
sem nenhum cônjuge e che-
fe de família do sexo mascu-
lino sem cônjuge.

“As taxas de pobreza 

para as pessoas em 

famílias sustentadas 

por mulheres caíram 

para 26,8% - mais baixa 

já registrada”.

83,9%
das famílias sustentadas 

por mulheres viram 

redução da pobreza 

no ano de 2018

“Seis em cada 10 americanos não têm US $ 1.000 em economia”, diz fundação

Apesar da diminuição 
da pobreza relatada, 
dezenas de milhões 

de americanos permanecem 
pobres pelos padrões oficiais, 
fato que os defensores da po-
pulação pobre em todo o país 
estão trabalhando para com-
bater por meio da organiza-
ção comunitária, construção 
de movimentos e políticas 

aprimoradas. 
Esse fato é apontado pe-

la Fundação Marguerite Ca-
sey, que ajuda famílias de 
baixa renda por todo o país. 
Segundo a Fundação, um es-
tudo recente mostrou que 
“seis em cada 10 americanos 
não têm US $ 1.000 em eco-
nomia, portanto uma emer-
gência financeira pode levar 

a dívidas, instabilidade ou 
pobreza”. 

Ainda, o Institute for 
Policy Studies, um “think 
tank” em Washington, D.C., 
se baseou em critérios revi-
sados de pobreza para esti-
mar que no ano de 2018 o 
número real de americanos 
pobres poderia chegar a 140 
milhões de pessoas. Isso se 

traduz em uma taxa de po-
breza de até 43%.

Renda familiar e 
seguro-saúde 
Os dados oficiais de po-

breza relativos a 2018 in-
dicam que há motivo de 
preocupação, apesar da re-
cuperação relatada. A ren-
da média familiar foi de US 
$ 63.179, estatisticamente a 

mesma de 2017. Ou seja, não 
houve ganho considerado. 

Além disso, na saúde 
- um dos pontos que mais 
preocupa quem vive nos EUA 
- o número de americanos 
sem seguro-saúde somavam 
27,5 milhões de pessoas em 
2018, um aumento de quase 
8% em relação a 2017, segun-
do a fundação.

Arlaine Castro
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Em que áreas você acha 
que pode começar a 
gastar menos?

A
cordar alguns minutos 
mais cedo para preparar 
seu próprio café ou dor-

mir um pouco mais tarde e de-
pois passar  pelo drive-thru pa-
ra seu “pick-up” da manhã? A 
maioria das pessoas escolhe o 
segundo cenário.

Quando a cafeína atinge a 
sua corrente sanguínea e você 
relaxa, tomando o seu café gos-
toso, você pode até não pensar 
no que está gastando.

Mas, da próxima vez que vo-
cê passar por aquela xícara de 
café, imagine sua estratégia fi-
nanceira gritando e agitando 
seus braços metafóricos para 
chamar a sua atenção.

Por quê? Toda vez que você 
se entrega a um “luxo” que tem 
uma alternativa mais barata, vo-
cê está potencialmente adiando 
sua independência financeira.

Aqui estão três maneiras de 
mudar da indulgência para a in-
dependência:

1. Faça café em casa

Reduzir suas despesas pode 
começar de maneira tão simples 
quanto preparar seu café da ma-
nhã em casa. E talvez você nem 
precise se levantar mais cedo 
para fazê-lo. Por que não inves-
tir em uma cafeteira com uma 
função de infusão automática? 
Ele começará a ser preparado na 
hora que você definir, e qual é 
o melhor despertador do que o 
aroma de café fresco saindo da 
cozinha? Ou da sua mesa de ca-
beceira… (Esta é uma zona livre 
de julgamento aqui - faça o que 

você precisa fazer para acordar 
na hora da manhã.)

2. Malhar  em casa
Algumas perguntas a serem 

feitas:
1) Uma mensalidade cara à 

academia cabe no seu orçamen-
to mensal? 

2) Com que frequência vo-
cê foi à academia nos últimos 
meses?

Se suas respostas estão entre 
“Não” e “Prefiro não dizer”, tal-
vez seja hora de abandonar esta 
mensalidade em favor de come-

çar a malhar em casa. Ou talvez 
você seja um rato de academia 
certificado que retira fielmente 
cada dólar de sua academia to-
dos os meses. Então, pergunte 
a si mesmo se você realmente 
precisa de todos os sinos e asso-
bios que uma academia cara po-
de oferecer. Elípticas, halteres 
e máquinas com instruções cla-
ras impressas? Sim, claro. Mas 
uma banheira de hidromassa-
gem, sauna e um bar de sucos 
acessível? Talvez não. Se você 
puder fazer um treino sólido 
sem alguns desses extras caros, 
seu corpo e sua carteira agra-
decerão.

3. Cancele  a TV a cabo
Sugiro que você cancele o 

‘cable’ e use um serviço de strea-
ming de vídeo. A TV a cabo po-
de oferecer acesso a mais canais 
e programas do que nunca, mas 
vamos ser honestos: Quem tem 
tempo para assistir 80 horas dos 
melhores momentos do esporte, 
todas as semanas? 

Perguntar a si mesmo se 
você poderia cortar o cable e 
esperar um pouco mais para 
que seus programas favoritos 

fiquem disponíveis em um ser-
viço de streaming pode não ser 
uma má ideia. 

Além disso, quem não gos-
ta de usar um fim de semana de 
três dias para assistir a uma sé-
rie inteira, de vez em quando? 

Há também o bônus de co-
mo é fácil cancelar/reativar um 
serviço de streaming. Com o ca-
bo, você pode ficar preso a um 
contrato de vários anos, a insta-
lação pode ser um aborrecimen-
to (e eles podem adicionar uma 
taxa extra de instalação) e você 
pode esquecer de saber quando 
o cara do cabo realmente apa-
recerá.

Dedicar tempo para lidar 
com os luxos que você pode vi-
ver sem (ou desfrutar com me-
nos frequência) tem o potencial 
de causar um enorme impac-
to em sua jornada para a inde-
pendência financeira. Reduzir 
um pouquinho aqui e ali faz 
uma diferença incrível, e tudo 
isso soma.

Em que áreas você acha que 
pode começar a gastar menos?

Uma semana superproduti-
va para todos!

POR CLAUDIA FEHRIBACH

Carioca, 

formada em 

Artes pela 

Universida-

de do Rio 

de Janeiro. 

Conselheira 

financeira 

especialista 

em orçamen-

to, aconse-

lhamento de 

crédito pes-

soal e hipote-

cas reversas. 

Atualmente é 

National Vice 

President da 

Five Rings 

Financial.

Envie sua dú-

vida por email 

para claudia@

fiveringsfi-

nancial.com 

ou ligue (561) 

472-8013.

Escolhas financeiras: A qual cenário você pertence?

saudefinanceira@gazetanews.comSAÚDE FINANCEIRA

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.

Sucumbir a certos luxos pode adiar sua independência financeira.
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Oportunidade para investir no Brasil

Como um país 
emergente, a especula-
ção fi nanceira em volta 
da economia brasileira 
torna o país sensível às 
oscilações do mercado 
e a cada pequeno ris-
co de crise faz com que 
a cotação do dólar au-
mente. Por isso uma fa-
la controversa de Bol-
sonaro tem o poder de 
elevar a cotação da moe-
da americana, embora 
outras causas como a 

questão da oferta e da 
demanda, défi cit na ba-
lança comercial brasilei-
ra e alta dos juros nos 
Estados Unidos - já que 
muitos investidores ten-
dem a tirar o dinheiro 
do Brasil para aplicar 
em um mercado mais 
estável - sejam fatores 
que infl uenciam direta-
mente na desvaloriza-
ção do real.

O cenário hoje é 
bem diferente de 2008, 

quando a crise que se 
abateu nos Estados Uni-
dos fez com que mui-
tos brasileiros residen-
tes nos Estados Unidos 
voltassem para o Brasil. 
Agora, com a economia 
americana indo de ven-
to em popa e o cenário 
pessimista na economia 
brasileira, os expatria-
dos têm bons motivos 
para comemorar.  In-
cluindo o dólar vendi-
do a mais de R$ 4.

Alta cotação é bom negócio para quem vive 

nos Estados Unidos.

Arquivo GN

No início de setembro, o dólar atingiu R$ 4,19 – a maior cotação deste ano. 

Pixabay

A 
alta da moeda ame-
ricana pode ser uma 
péssima notícia para 

os brasileiros que moram no 
Brasil, mas para quem vive 
e ganha dinheiro no exte-
rior, as oscilações positivas 
do dólar trazem um cenário 
bastante promissor. Tanto é 
assim que em momentos de 
alta, também sobem consi-
deravelmente as remessas de 
dinheiro enviadas para fami-
liares no Brasil por expatria-
dos (brasileiros que vivem no 
exterior). 

Também pode ser um 
bom momento para investir 
no Brasil, já que o poder de 
compra aumenta considera-
velmente com a alta da moe-
da americana.

MAIOR COTAÇÃO 
DO ANO
No início de setembro, 

o dólar atingiu R$ 4,19 – a 
maior cotação deste ano. No 
cenário local, a reprovação 

Trump ou Bolsonaro? Quem mais 
influencia na variação do dólar? 
Entenda as 

oscilações do 

preço do dólar

do governo Jair Bolsonaro, 
as incertezas quanto às re-
formas propostas pelo presi-
dente e as polêmicas sobre a 
Floresta Amazônica, que re-
sultaram em atritos com o 
presidente da França Emma-
nuel Macron,  infl uenciaram 
nessa alta. 

O cenário acima exempli-
fi ca como assuntos relevan-
tes na política interferem di-
retamente no valor do dólar. 
Isso pode ser observado nas 
altas que ocorrem em dias 
de deliberação no Congresso 
sobre temas importantes, co-
mo recentemente a reforma 
da previdência, ou de grande 
repercussão mundial, como 
as queimadas na Amazônia. 
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A maioria das bactérias 
está resistente à limpeza diá-
ria e o celular é uma das prin-
cipais fontes de contamina-
ção em Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI´s) – essas fo-
ram as conclusões que um 
mapeamento realizado na 
Unidade de Terapia Intensi-
va (UTI) do Hospital das Clíni-
cas da USP em Ribeirão Preto 
(SP) identificou.

Os resultados do estudo 
foram publicados em artigo 
na revista inglesa “Fronteiras 
na Saúde Pública”, em agos-
to deste ano. Segundo o pes-
quisador Lucas Ferreira Ri-
beiro, o objetivo do grupo é 
alertar profissionais da saúde 
sobre a importância da revi-
são constante dos protocolos 
de higiene.

“Às vezes, o contato com 
determinado paciente e o to-
que em outras superfícies 
dentro da própria UTI, vo-
cê pode criar contaminações 
cruzadas dentro deste am-
biente. Então, há a neces-
sidade de estar vigilante e 
comprometido com a higie-
nização adequada”, diz. Leia 
mais sobre o estudo na maté-
ria no site Gazeta News. 

Estudo da USP 
confirma celulares 
como fonte de 
bactérias em UTI´s

O presidente Donald 
Trump anunciou Robert 
O’Brien, renomado negocia-
dor de reféns, como o substi-
tuto de John Bolton no posto 
de conselheiro de segurança 
nacional - a quarta pessoa a 
ocupar o cargo na atual ges-
tão.

“Estou contente por 
anunciar que eu vou nomear 
Robert C. O’Brien, que atual-
mente serve como o muito 
bem-sucedido enviado espe-
cial da presidência para te-
mas de reféns no Departa-
mento de Estado, como o 
novo conselheiro de segu-
rança nacional. Eu trabalhei 
bastante e por muito tem-
po com Robert. Ele fará um 
ótimo trabalho!”, publicou 
Trump no Twitter na quar-
ta-feira, 18. 

John Bolton, o terceiro, 
havia assumido o posto em 
março do ano passado, e foi 
demitido na semana passa-
da por “discordâncias fun-
damentais” sobre como li-
dar com políticas externas 
em relação ao Irã, Coreia do 
Norte e Afeganistão. Com in-
formações do jornal The New 
York Times.

Trump nomeia 
novo conselheiro 
de segurança 
nacional

Em documento divulgado pela ONG Ceres, sediada em Boston (MA), 

investidores e ambientalistas cobram ações de empresas e governo 

Grupo de investidores dos EUA cobra 
ação contra queimadas na Amazônia 

Um grupo de 230 inves-
tidores institucionais, 
responsáveis pela ges-

tão de US$ 16,2 trilhões, es-
tá pedindo às empresas que 
ajam contra o desmatamento 
e as queimadas que vêm atin-
gindo a floresta amazônica. 
O documento foi divulgado 
pela ONG Ceres, sediada em 
Boston, Massachusetts, que 
reúne investidores e ambien-
talistas na promoção da sus-
tentabilidade da economia.

“É com grande preocu-
pação que acompanhamos 
a crescente crise do desma-
tamento e dos incêndios flo-
restais no Brasil e na Bolí-

ços dos ecossistemas”, apon-
ta o grupo.

No texto, os signatários 
se dizem preocupados com 
os impactos financeiros que 
o desmatamento pode ter 
nas companhias em que in-
vestem, por poderem aumen-
tar os riscos de reputação, 
operacionais e regulatórios.

“Estamos preocupados 
que empresas expostas ao 
potencial desmatamento em 
suas operações no Brasil e em 
suas cadeias de suprimen-
to vão enfrentar dificuldades 
crescentes de acessar os mer-
cados internacionais”, diz o 
documento. 

Focos de incêndio são registrados em imagem de satélite pela NASA. 

NASA

via. Como investidores, que 
têm o dever fiduciário de 
agir no melhor interesse de 
longo prazo de nossos be-
neficiários, reconhecemos o 

papel crucial que as flores-
tas tropicais têm no comba-
te às mudanças climáticas, 
na proteção da biodiversi-
dade e na garantia dos servi-

Polícia investiga serviços ilegais de streaming pela Europa
Polícias de vários países 

da Europa deflagraram ope-
rações contra plataformas 
ilegais de serviços de strea-
ming, informou a polícia ita-
liana em um comunicado na 
quarta-feira, 18.

Coordenadas pelas agên-

cias Europol e Eurojust, da 
União Europeia, as ações fo-
ram deflagradas na França, 
Alemanha, Itália, Holanda, 
Grécia e Bulgária, em um 
esforço conjunto para con-
ter um mercado ilegal que 
ameaça os negócios de assi-

natura de grupos de mídia, 
como pay-per-view e vídeos 
sob demanda.

A polícia italiana disse ter 
localizado centros que pira-
tearam e distribuíram con-
teúdo pago de televisão ile-
galmente em plataformas de 

streaming em toda a Europa.
Em um comunicado se-

parado, a polícia fiscal ita-
liana disse que fechou uma 
plataforma ilegal, chamada 
de Xtream Codes, que tinha 
mais de 700 mil usuários.
Com informações da Reuters.
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Jogador Stephen Curry deve ser presença 
confirmada nas Olimpíadas do Japão

JOGADOR ESTÁ NA EXPECTATIVA

Astro do Golden State Warriors, que nunca parti-
cipou da equipe olímpica dos Estado Unidos, deseja 
acrescentar a medalha de ouro ao seu currículo, que 
seria a quarta consecutiva do país.

“Definitivamente, eu quero ir [para os Jogos Olím-
picos de Tóquio, em 2020]. Eu nunca estive no time 
olímpico. Já estive em duas equipes campeãs da Co-
pa do Mundo. Mas as Olimpíadas são uma experiên-

cia que eu quero ter. Espero que aconteça no próximo 
ano, esse é o plano. Obviamente, vamos bater na ma-
deira, não queremos lesões nem nada do tipo”, disse 
o camisa 30 dos Warriors.

Na Copa do Mundo da China, a seleção dos Estados 
Unidos sentiu falta de craques como Curry e amargou 
o pior resultado da história em mundiais, apenas a sé-
tima colocação. Com informações do globoesporte.com Curry: “As Olimpíadas são uma experiência que eu quero ter. Espero que aconteça”

Divulgação

Valor é referente ao atraso de 6 parcelas de financiamento do estádio em 2019

Caixa cobra multa de R$48.7 milhões do Corinthians

A 
Caixa Econômica Fe-
deral cobra uma mul-
ta de R$ 48,7 milhões 

do Corinthians pelo atraso 
nos pagamentos das parce-
las referentes à dívida da 
Arena. 

De acordo com docu-
mentos apresentados pela 
Caixa à Justiça no processo 
de execução da dívida pelo 
financiamento do estádio, 
o clube deve seis parcelas 
deste ano – recentemente, 
o presidente do Corinthians, 
Andrés Sanchez, afirmou 
que entendia que apenas 
duas estavam atrasadas. 

Nos documentos apre-

sentados pelo banco, cons-
ta todo o fluxo de pagamen-
to de 2019. Nele, constam os 
pagamentos das parcelas de 
janeiro e de fevereiro (dívi-
das quitadas em maio e agos-
to, respectivamente). Outras 
seis parcelas, referentes aos 
meses de março, abril, maio, 
junho, julho e agosto, estão 
atrasadas.

A parcela de janeiro foi 
de R$ 6.442.357,31 e a de fe-
vereiro de R$ 6.565.312,96. 
Somadas, totalizam um va-
lor de R$ 13.007.670,30. O 
valor em aberto é de R$ 
33.789.494,81, descontado o 
que já foi pago do montan- A Arena foi construida para Copa de 2014.

Divulgação

acordo com o clube, é de R$ 
487 milhões. Já nas contas do 
banco estatal, o montante su-
pera R$ 520 milhões. O valor 
da execução pedido pelo ban-
co, já somado com a multa, é 
de R$ 536.092.853,27.

Presidente do Conselho 
Deliberativo, Antônio Gou-
lart convocou uma reunião 
extraordinária no próximo 
dia 30 de setembro, confor-
me revelado primeiro pelo 
Blog do Perrone. 

A intenção é que San-
chez possa prestar esclare-
cimentos e sanar todas as 
dúvidas a respeito do tema 
da Arena.

te total de R$ 46.797.165,08. 
Recentemente, a Caixa 

enviou ao clube uma notifi-
cação extrajudicial para avi-
sar sobre a execução da dívi-
da. De acordo com Andrés, 
havia um acordo não docu-
mentado entre o fundo que 
gere a Arena e a Caixa. Em 
nota, o clube considerou a 
atitude do banco “intem-
pestiva”.

A Caixa emprestou R$ 
400 milhões para a constru-
ção do estádio. Já foram pa-
gos R$ 170 milhões, de acor-
do com o Corinthians. Por 
conta de juros e correções, 
o valor da dívida, ainda de 
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N
o próximo dia 27 de se-
tembro RecordTV cele-
bra o seu 66° aniver-

sário com um coquetel em 
Pompano Beach, na Flórida. 
A ocasião marca também a 
inauguração dos novos estú-
dios e escritórios da emissora 
no estado.

Conduzido pela apresenta-
dora de TV, Ana Hickmann, o 
evento contará com centenas 

de convidados VIP, incluindo  
diplomatas, políticos e cele-
bridades do Brasil e dos Esta-
dos Unidos.

Fundada há quase duas dé-
cadas nos Estados Unidos, a Re-
cordTV foi a primeira TV bra-
sileira a transmitir em Alta 
Definição (HD) em todo o ter-
ritório americano. 

Com programação de en-
tretenimento, séries, docu-

mentários, eventos esportivos, 
notícias ao vivo e de última ho-
ra, e é claro suas novelas, a Re-
cordTV está ainda mais próxi-
ma das comunidades de língua 
portuguesa.

História
Fundada em 1953, a Re-

cordTV completa 66 anos de 
transmissão contínua. Somen-
te no Brasil, a emissora man-
tém 108 emissoras de TV pa-

Evento contará com rodadas de negócios que acontecerão simultaneamente à feira 

Brazil Expo Florida - o maior evento 
brasileiro de empreendedorismo na Flórida

U
m dos maiores even-
tos de empreendedo-
rismo promovido pe-

la comunidade brasileira no 
sul da Flórida – a Brazil Expo 
Florida (BEF) – será realizada 
no dia 28 de setembro, no 
Broward County Convention 
Center, em Fort Lauderdale. 
A expectativa é que mais de 
cinco mil pessoas passem pe-
lo evento.

Estão confirmados no-
mes de peso no mercado 
como a XP Investimentos, 
Spoleto, TOTVS, Instituto 
Neymar e a Câmara de Co-

mércio de Orlando, que pa-
trocinará o VIP Lounge e a 
Prefeitura de Pompano Bea-
ch, como apoio institucional.

A Brazil Expo Florida é 
organizada pelo Centro Co-
munitário Brasileiro, tem 
apoio do Consulado Geral 
do Brasil em Miami, do Con-
selho de Cidadãos da Flórida, 
If You Foundation, BraveU 
Foundation, Family Foun-
dation, Florida Cup, Rotary 
Club West Boca Raton.

Entre as autoridades já 
confirmadas estão o Senador 
Luis Girão, o Cônsul-Geral do 

Brasil em Miami, Embaixa-
dor João Mendes Pereira, La-
mar Fisher, o Commissioner 
do Condado de Broward, e o 
Prefeito de Pompano Beach, 
Rex Hardin.

Fomento a negócios
brasileiros
Uma das principais ca-

racterísticas do evento é fo-
mentar a economia brasilei-
ra local, reunindo empresas 
fundadas por brasileiros. 

Outra grande atração se-
rão as rodadas de negócios, 
que acontecerão simultanea-
mente à feira, em um espaço Mais de 20 painéis estão na programação do evento, este ano.

Bill Paparazzi

RecordTV celebra 66° aniversário e lança novos estúdios e escritórios no sul da Flórida

Ana Hickmann vai conduzir o evento em Lighthouse Point, dia 27.

Divulgação/RecordTV

exclusivo. 
A Brazil Expo Florida pro-

põe-se também a oferecer 
informação e conhecimento 
aos participantes, sendo as-
sim, os Painéis de Discussão 
têm papel fundamental na 
agenda da feira. Serão mais 
de 20 painéis de discussão 
com mais de 50 palestrantes 
abordando temas importan-
tes como tecnologia, varejo, 
internacionalização de negó-
cios, finanças, marketing mí-
dias sociais, projetos sociais, 
imigração, entre outros.

BRAZIL EXPO 
Data: 28 de Setembro
Horário: 9am às 6pm
Local: Broward County 

Convention Center - 1950 Ei-
senhower Blvd, Fort Lauder-
dale, FL 33316

Mais detalhes pelo site 
brazilexpoflorida.com.

ra cobrir o vasto território. O 
grupo também conta com vá-
rias estações de rádio FM em 
todo o mundo.

Nos Estados Unidos, a Re-
cordTV desempenha um papel 
central na vida da comunida-
de, mantendo um contato pró-
ximo com a língua nativa e, ao 
mesmo tempo, possibilitando 
o conhecimento e a integra-
ção com a cultura Americana.
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V
ocê chegou a uma certa 
idade e está cansada. Já 
lutou e trabalhou muito. 
Ganhou sua vida, talvez 

como imigrante ou não. 
A vida de imigrante acrescen-

ta mais luta. 
Você agora está precisando de 

um pouco de paz. Não só isso; vo-
cê precisa também de diversão, 
precisa passear, precisa de alguém 
que tenha iniciativa para sugerir 
um restaurante ou um filme! 

Você está cansada de ser a cui-
dadora, a mãe, a empregada. Você 
quer receber. Quer que algo seja 
feito para você.

Acontece de você estar há 
anos já em um relacionamento. 
Relacionamento que surgiu quan-
do você não estava ainda tão can-
sada. Emergiu como uma nova 
possibilidade, uma esperança de 
vida melhor, de mais alegria e 
amor. 

Os anos se passaram e você 
percebe que nada de fato mudou.

O padrão de serviço no qual vi-
veu a vida toda continua. Ele não 
faz nada sem você. 

Ele pergunta tudo para você. 

Ele espera você chegar em casa 
depois de um dia de trabalho pa-
ra você replantar aquela planta 
que foi comprada uma semana an-
tes, ou preparar o jantar, ou mes-
mo esquentar o jantar que já está 
pronto dentro da geladeira.

Quando em casa, ele mantém 
a televisão ligada. 

O barulho é constante. Sem-
pre ocupado com as coisas dele, 
ele te chama a toda hora para sa-
ber onde está, o que faz, por que 
faz o que faz. Ele dá palpites. Ele 

precisa da sua atenção. Ele fala 
muito. 

E ele não fala nada do que vo-
cê quer ouvir, precisa ouvir, ado-
raria ouvir.

Ele fala “te amo”. Você ouve 
“te amo”, mas vê, sente, vive, per-
cebe na pele outra mensagem. 

No começo fica confusa, de-
mora para você se dar conta, ter 
a coragem para se dar conta. Vo-
cê cresceu numa família patriar-
cal tradicional, trabalhou desde 
criança em casa. Sua mãe era rígi-

da. Você foi disciplinada. Apren-
deu a ser responsável e batalha-
dora. Não recebeu nada de graça, 
nunca. Ao contrário, sempre deu, 
sempre doou, sempre ajudou. 

E muitos já se aproveitaram 
de você, de sua paciência, coração 
e dinheiro.

E agora ele lhe pede dinhei-
ro... Você não quer dar, titubeia, 
mas... acha que é sua obrigação, 
como “esposa”. Cabe-lhe sua par-
te...

Aí eu preciso voltar no tempo 
com você e relembrar como ocor-
rem as coisas.

Tudo começa assim: duas pes-
soas se gostam, sentem-se atraí-
das uma pela outra, passam tem-
po juntas. 

A cada encontro se sentem 
melhor. Tem aí esse elemento: se 
sentir melhor. Sentem-se amadas, 
e, por causa do estar juntos, pa-
rece que se abre um novo espaço 
no mundo. O jeito de uma fertili-
za a outra, seu modo de ser e vi-
são de vida.

Duas pessoas têm gostos em 
comum. Sobretudo, valores em co-
mum. Valores: prioridades na vi-

da, coisas importantes, coisas que 
envolvem coração e mente. Valo-
res! Com base nisso, têm ativida-
des em comum. Gostam de fazer 
coisas juntas, seu ser se expande.

Expandir o ser: ganhar cons-
ciência, plenitude, liberdade de 
ser. 

Agora, voltemos ao ponto de 
partida. Você está cansada, fatiga-
da. Precisa então ser prática e uti-
litarista. 

Se aquele amor-expansão não 
é possível ou mesmo não existe 
amor, há de existir uma troca de 
interesses. Sem moralismos e hi-
pocrisia.

Deve ser agradável estar com a 
outra pessoa. 

Você deve receber algo que 
precisa (viagens, distração, dinhei-
ro, respeito, paz... o que for).

Sem isso, está na hora de jun-
tar as forças restantes e dar o sal-
to para a vida solo. Ah, pois é! Vo-
cê gosta de ficar sozinha! 

Mas então, por que insistir 
com um homem que polui seus 
dias? 

Quem sabe não seja essa a 
mensagem final: criar uma vida 
harmoniosa, gostosa, saudável in-
dependentemente de home. Exis-
te vida fora do casamento!

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.

Mulheres em relacionamentos após os 50 

adriana@gazetanews.comPor ADRIANA TANESE NOGUEIRA
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T
omar antidepressivo pode 
consertar uma coisa e es-
tragar outra

Depressão é uma das 
enfermidades mais presentes no 
mundo, e está crescendo. Como 
sempre, no início pouco se sa-
be sobre a enfermidade e mui-
tos enganos acontecem; não tem 
como evitar. Nesse sentindo, al-
guns estudos estão trazendo mais 
informações sobre o uso de anti-
depressivos, especificamente os 
inibidores da recaptação de sero-
tonina. 

Explicando um pouco melhor 
o que isso quer dizer, a serotonina 
é liberada no nosso sistema nervo-
so central e nos leva a sentir pra-
zer e satisfação. Claro que isso nos 
faz mais feliz. 

Os antidepressivos aos quais 
estou me referindo impedem que 
a serotonina liberada seja retirada 
e transportada para outro local, 
prolongando o tempo de satisfa-
ção, prazer e claro felicidade. 

Tudo muito lindo, tudo mara-
vilhoso, e por isso essas drogas fo-
ram apelidadas de pílula da feli-
cidade.

Mas, como somos seres com-
plexo e não máquinas, algumas 
descobertas recentes têm mostra-
do que pode não ser tão bom as-
sim. Os estudos são iniciais ainda 
mas sinalizam que devemos to-
mar muito cuidado e não achar 
que podemos simplesmente ser-
mos felizes apenas tomando uma 
pílula por dia. A vida é mais com-
plexa que isso e nosso corpo tam-
bém.

Junto com todas essas in-
formações, sabemos hoje que a 
maior parte da serotonina é pro-
duzida nos intestinos. Assim sur-
giu a pergunta: o que essas drogas 
que inibem o transporte da sero-
tonina causam nos intestinos? A 
resposta parece não ser muito po-
sitiva.

Como todos sabem no intes-
tino vivem milhões de bactérias 
muito importantes para nossa 
saúde. Importante na produção 
de vitaminas, de prebióticos, au-
xiliam na digestão, sinalizam efei-
tos muito importantes para o cé-
rebro entre outras coisas. Nos 
intestinos existem também bacté-
rias que produzem, usam e trans-

portam a serotonina. 
Os experimentos mostraram 

que o remédio tomado para de-
pressão diminuiu a produção e 
transporte de serotonina no intes-
tino. Além disso o número de bac-
térias importantes para nossa saú-
de também diminuiu.

Essas informações são impor-
tantes em vários aspectos. O pri-
meiro é que sempre temos que fi-
car atentos aos “novos” sintomas 
que podem aparecer com o uso de 
qualquer medicamento, isso ajuda 
o médico a entender se podemos 
ou não continuar a tomar o remé-

dio, ou se seria melhor mudar o 
medicamento. 

Outro ponto e este, a meu ver, 
mais importante, é tentar tratar 
a depressão. Sim, você não leu er-
rado; eu disse tratar a depressão. 
Porque esses antidepressivos são 
sintomáticos, isso quer dizer que 
tratam os sintomas e não a causa 
da depressão. Apenas o uso de me-
dicamentos sem um acompanha-
mento com terapia não vai tra-
tar, vai empurrar o problema para 
frente e vai piorar a situação.

Caso você ainda não saiba, se 
você já tinha problema em ter 
pouca serotonina ou em manter 
a serotonina, depois do uso des-
ses medicamentos o problema po-
de se agravar e os sintomas sem a 
medicação pode ficar ainda pior. 

Então, vamos estar sempre 
atentos e tentar buscar a solu-
ção para as enfermidades, buscar 
a cura. 

A medicina mais moderna está 
mais atenta às causas das doenças 
e assim os medicamentos podem 
ser utilizados para aliviar os sinto-
mas até que a causa seja descober-
ta e, realmente, tratada.

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

Tomar antidepressivo pode consertar uma coisa e estragar outra

ivani@gazetanews.comPor DRA. IVANI MANZO

Descobertas recentes têm posto em xeque os antidepressivos.

Pixabay
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C
hegou às plataformas digi-
tais o novo single de Gabriel 
O Pensador. Intitulada “So-
brevivente”, a faixa traz for-

tes rimas em forma de protesto e 
conta com produção do cantor, com-
positor, produtor e multi-instrumen-
tista Duani – que, aliás, assina a fai-
xa ao lado do rapper. 

Acompanhada de vídeo filma-
do em São Paulo e em Brumadinho, 
com direção de Rafael Almeida e 
Cristiano Garcia, a canção retrata os 
tempos atuais e a relação das pessoas 
com a tecnologia e a informação, nu-
ma reflexão sobre a falta de empa-
tia e solidariedade em contraste com 
um desejo forte de retomada da es-
perança. 

A composição tem no refrão ver-
sos como “Se a vida é um sopro eu 
abro as janelas/ Se o mar é de lama 

eu iço as minhas velas/ E busco a 
luz no fim da escuridão”, aborda 
tragédias recentes e relata uma ce-
na de indiferença perante uma pes-
soa prestes a suicidar-se. Relembra 
o ataque à escola de Suzano e a la-
ma de Brumadinho e é, segundo 
Gabriel, uma homenagem aos pro-
fessores e aos bombeiros.

 “Eles mostram que todas as vi-
das são iguais, todos nós somos im-
portantes e o respeito e o amor à 
vida deveriam ser superiores a to-
dos os outros pensamentos e valo-
res”, diz. 

O vídeo conta com cenas de Ga-
briel na cidade de São Paulo, em 
meio à desastres ambientais e o co-
tidiano nas periferias da capital. 
As imagens de Brumadinho são do 
documentarista João Paulo Kraje-
wiski.

U
m filme que traz os 
bastidores da última 
turnê da cantora Sha-
kira, “El Dorado”, será 

lançado mundialmente, no mês 
de novembro. A estréia está 
marcada para o dia 13, em mais 
de 60 países. 

Em suas páginas sociais, a 
estrela latina divulgou o trailer 
do longa, anunciou a data da 
première mundial e afirmou: “É 
incrível saber que Islândia, Bolí-
via, Grécia, Paquistão e dezenas 
de outros países acompanharão 
simultaneamente o filme. Aqui vai o trailer. 
Espero que gostem”.

Depois de 20 anos de carreira, sempre 
mantendo-se como um dos maiores nomes 
da música internacional, nada mais justo pa-
ra a cantora e compositora colombiana do 
que brindar os fãs com um documentário 
como “Shakira In Concert: El Dorado World 

Tour”. 
O filme traz imagens do palco e de bas-

tidores de inúmeros espetáculos da turnê, 
mas a maior parte da produção é baseada na 
épica apresentação no Fórum, em Los An-
geles. O longa traz ainda entrevistas com a 
cantora e vários profissionais que trabalha-
ram durante a turnê.

A produção mostra também 
momentos angustiantes da ar-
tista, que teve um sério proble-
ma na voz um ano antes da “El 
Dorado Tour”, mas conseguiu 
dar a volta por cima. 

“Esta foi uma das mais me-
moráveis turnês de minha car-
reira. Depois de recuperar a 
voz, me inspirei na força passa-
da pelos fãs durante aquela fase 
difícil. É sensacional poder re-
tribuir esse carinho agora, divi-
dindo com todos eles, em cine-
mas de mais de 60 países, um 

pouquinho das emoções desses shows”, re-
velou a cantora, durante uma coletiva de im-
prensa para a divulgação do projeto. 

A “El Dorado Tour” passou por mais de 
22 países, incluindo o Brasil, e foi vista por 
mais de um milhão de pessoas. O giro foi en-
cerrado no país da cantora, num show reali-
zado em 3 de novembro do ano passado.

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.

Gabriel o Pensador lança “Sobrevivente”

Filme sobre turnê de Shakira estreia em novembro

planetamusica@gazetanews.com

Por EQUIPE GAZETA

Por GENE DE SOUZA

BAILE DA 
OUSADIA – 
ESQUENTA DO 
SAFADÃO
20/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, dessa 
vez em clima de “Safadão”. É o esquenta 
para o show de Wesley Safadão. O cantor 
Deyr Donatti e os DJs Mazinho e Flexinha 
comandarão a festa. Entrada e prosecco 
free para mulheres até 10:30pm. Infor-
mações pelo telefone (561) 251-7352.

TRILOGIA
21/SET/2019
Local: El After at The Locale - 499 South 
Federal Hwy, Boca Raton, Florida 33432
Horário: 10 PM
Info: O sábado é de Trilogia no The Loca-
le, com Johnny, Tiaguinho  e Deyr Donat-
ti no dividindo o mesmo palco.  Entrada 
free para mulheres, até 10:30pm.

Café Logosófico 
21/SET/2019
Local: 1720 Harrison St. Suite 1805 – 
Hollywood, FL 33020
Horário: 5 PM
Info: O domínio do tempo e o conhe-
cimento: Bases para uma vida melhor. 
Saiba mais sobre o assunto nesse Café 
Logosófico que acontece neste sábado. A 
entrada é gratuita. Mais informações pelo 
telefone 954-701-5604. Outras informa-
ções no site logosophy.info.

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 
mais de 300 expositores.

AGENDA
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Rambo: Last Blood

Lionsgate

Estreia na próxi-
ma sexta-feira, 
dia 20 de setem-
bro, Rambo: Last 
Bloob, com o ator 
Sylvester Stallone. 
Dessa vez, Rambo 
precisa confrontar 
seu passado. O 

tempo passou para Rambo, agora ele vive 
recluso e trabalha em um rancho que fi ca 
na fronteira entre os Estados Unidos e o 
México. Sua vida antiga marcada por lutas 
violentas, mas quase sempre vitoriosas, 
fi cou no passado. No entanto, quando a 
fi lha de um amigo é sequestrada, Rambo 
não consegue controlar seu ímpeto por 
justiça e resolve enfrentar um dos mais 
perigosos cartéis do México.  Além de Stal-
lone, também estão no elenco Paz Vega, 
Adriana Barraza, Yvette Monreal, Louis 
Mandylor, Óscar Jaenada, entre outros. A 
direção fi cou a cargo de Adrian Grunberg. 
O roteiro foi escrito pelo próprio Stallone, 
Matthew Cirulnick e Dan Gordon. No site 
do Gazeta News, você pode conferir a 
entrevista de vídeo em inglês com a atriz 
Yvette Monreal. #RamboLastBlood

Ad Astra

20th Century Fox

O drama de fi cção científi ca Ad Astra 
também entra em cartaz no cinemas na 
próxima sexta-feira, dia 20 de setem-
bro. Roy McBride, interpretado por 
Brad Pitt, é um engenheiro espacial, 
que decide empreender a maior jor-
nada de sua vida: viajar para o espaço, 

cruzar a galáxia e tentar descobrir o que aconteceu com 
seu pai, um astronauta que se perdeu há trinta anos atrás 
no caminho para Netuno. Além de Brad Piott, também 
estão no elenco Liv Tyler, Tommy Lee Jones, Ruth Negga, 
Donald Sutherland, John Ortiz, entre outros. A direção é de 
James Gray que também escreveu o roteiro a lado de Ethan 
Gross. O longa foi um dos selecionados para o Festival de 
Veneza deste ano. #AdAstra

Downton Abbey

Focus Features

O drama Downton Abbey estreia na 
próxima quarta-feira, dia 20 de se-
tembro. Baseada na série da televisão 
homônima, a adaptação conta a his-
tória da trajetória da família Crawley, 
proprietária de um vasto território na 
Inglaterra rural no início do século XX. 

A direção fi cou por conta de Michael ENgler. O roteiro foi 
escrito por Julian Fellowes. No elenco estão Maggie Smith, 

Hugh Bonneville, Laura Carmi-
chael, Imelda Staunton, Tuppence 
Middleton, Matthew Goode, Michel-
le Dockery, entre outros. #Downto-
nAbbeyTheFilm

Running with 

The Devil

Quiver 
Distribution

O suspense 
Running with 
The Devil entra 
em cartaz em 
algumas salas 

de cinema e fi ca disponível nos 
serviços de vídeo on demand a par-
tir do dia 20 de setembro. Quando 
um carregamento de cocaína é 
detido para o desânimo do chefão 
de um cartel de drogas, conhecido 
simplesmente como The Boss, ele 
ordena ao seu capanga de confi an-
ça, The Cook, e seu parceiro, outro 
trafi cante de drogas conhecido 
como The Man, uma auditória na 
rede de suprimentos da “empresa”. 
Enquanto as drogas fazem sua 
perigosa jornada pelas fronteiras 
internacionais, antigos trafi cantes 

e agentes federais estão de olho 
na mercadoria. No elenco estão 
Nicolas Cage, Laurence Fishburne, 
Leslie Bibb, Cole Hauser, Clifton 
Collins Jr., Barry Pepper, entre 
outros. A direção é de Jason Cabell 
que também escreveu o roteiro. 
#RunningWithTheDevil

Tall Girl

Netfl ix

Já disponível 
desde o dia 13 
de setembro no 
serviço de strea-
ming Netfl ix, a 
comédia român-
tica Tall Girl. O 

longa conta a história de Jodi, uma 
garota que se sente excluída na 
escola por conta de sua altura. No 
elenco estão Ava Michelle, Sabrina 
Carpenter, Luke Eisner, Griffi n 
Gluck, Angela Kinsey, entre outros. 
A direção é de Nzingha Stewart. O 
roteiro foi escrito por Sam Wolf-
son. No site do Gazeta News, você 
pode conferir a entrevista exclusiva 
em inglês com o elenco. #TallGirl 
#StandTall

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

Stallone está de volta com “Rambo: Last Blood”

cinema@gazetanews.comPor JANA NASCIMENTO NAGASE

Lionsgate 20th Century Fox

Focus Features

Quiver Distribution

Netfl ix
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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

Connie Rocha Célia Santos Divulgação

Arilda Costa

Divulgação

A colunista com Heloísa Schurmann.

A  baiana sacudiu o Sony Hall. Daniela recebe casal Douglas-Zeta Jones em camarim, em NY.

Carlos Borges, Mila Burns e Silvio de Abreu. A cantora foi destaque do The New York Times.

Destaques do 

Focus Brasil NY 

2019

Daniela Mercury faz show em NY 

e recebe celebridades no camarim

A 
estreia do Focus Brasil 
New York – Encontro 
de Escritores Brasilei-

ros nos EUA foi um grande 
sucesso e reuniu mais de 70 
escritores brasileiros na sede 
do Consulado Geral do Brasil 
em NY,  entre os dias 13 e 14 
de setembro, em Manhattan. 
Destaque para meu encon-
tro com a escritora e nave-
gadora Heloísa Schurmann, 
que foi uma das palestran-
tes do evento e falou sobre 
o seu livro “Pequeno Segre-
do”. Destaque também para 
a presença do autor de nove-
las Silvio de Abreu, que con-
versou com o público e re-
cebeu uma homenagem do 
Focus Brasil NY.  

O Focus Brasil NY abor-
dou diversos temas sobre li-
teratura brasileira nos EUA e 
realizou uma Book Fair para 
mostrar a grande diversida-
de de obras de autores brasi-
leiros atuantes nos EUA.  

A 
cantora Daniela Mercury está fazendo uma mega turnê 
pelos EUA neste mês de setembro e foi destaque no The 
New York Times, que contou detalhes sobre a trajetória 

de sucesso da baiana e seu posicionamento político na luta pe-
los direitos humanos. No show em Nova York, dia 17, Daniela 
lotou o Sony Hall, e atraiu famosos como o casal  de atores Mi-
chael Douglas e Catherine Zeta-Jones, que soube do show pe-
la matéria do NYT e foram até o camarim conhecer a canto-
ra. Catherine postou vários Stories no seu perfil do Instagram, 
durante o show, com a música “Swing da Cor”.

E a rainha do axé estava irradiante com a reportagem do 
prestigiado jornal americano e o sucesso dos shows que foram 
realizados nas cidades de Boston, Atlanta, Los Angeles, San 
Francisco, San Diego e New York.

Fotos: Célia Santos 



SOCIALGazeta Brazilian News · Semana de 19 a 25 de Setembro de 2019 29

1 ano da “Back to the 80s”

A 
festa “Back to the 80s” completou um ano 
de sucesso, no The Locale em Boca Raton, 
no dia 14 de setembro. Comandada pelo 

músico e cantor Johnny e banda Mandrax, a festa 
atraiu centenas de pessoas que apreciam o melhor 
do rock brasileiro. 

E para comemorar este grande sucesso a Bra-
zjet realizou promoções na abertura do evento, 
com sua roleta da sorte. Vários participantes saí-
ram com dinheiro no bolso.

Fotos: Nathalia Shumacher

Fotos: Nathalia Shumacher

Cecilia, Neise, Karlla, Fernanda, Simoni, Claudia, Cidinha e Gilda. Johnny levantou a galera.

Paulo faturou na roleta da Brazjet. Thais, Rovana e Rubens. Alana e Roberta. Priscilla e Stella.

Milena,Fabiane, Gabriela e Bianca. Tamara, Jan, Andre e Cristiane. Giovane, Glaucia, Danielle e Cleberson.

Cantando e Contando o 

Nordeste em Pompano Beach

C
om o objetivo de homenagear e valorizar a vas-
ta cultura brasileira, a Giovanini Productions 
promoveu no sábado, 14, o Projeto Cultural 

“Cantando e Contando o Nordeste”, no restaurante 
Feijão com Arroz, em Pompano Beach.

Em sua primeira edição o evento reuniu músicos, 
literários, poetas e dançarinos em uma noite de arte e 
cultura da região nordestina brasileira. 

Fotos: Guto Lordello

Fotos: Guto Lordello

Sirlene Torres.Lanny Mottta.

Andreia Araújo. Vinicius.

Viviane  Saide e Fatima Giovanini (idealizadora do 

projeto). Karol Torres, Ricardo Perez e Fatima Giovanini.

Fatinha e banda. Grupo de forró Cravo & Canela. Fabiana Covar e amigos.
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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.


