
O maior jornal brasileiro na Flórida

Atuando de forma pioneira na área de negócios, telefonia e TV por 
assinatura, a ViVi Holdings atua no gerenciamento de suas finanças 

e no processamento de pagamentos. Também desenvolve serviços na 
área social, através da Vivi Foundation.
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Flórida tem a segunda maior parcela de 
imigrantes com mais de 65 anos no país 

Saiba como a ViVi Holdings vem 

auxiliando imigrantes nos EUA

C
om um clima mais quente e uma boa quali-
dade de vida, a Flórida vem se tornando cada 
vez mais lar de imigrantes com 65 anos ou 

mais. Contando toda a população, um em cada cin-
co residentes estavam nessa faixa etária em 2018 

- uma porcentagem maior do que qualquer outro 
estado e a segunda maior de imigrantes, segundo 
dados do US Census Bureau. Brasileiros contam 
como é viver aqui a chamada “terceira idade”. 
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A Flórida tem pouco mais de 800.000 imigrantes com mais de 65 anos, atrás apenas dos 1,6 milhões da Califórnia. 

Holding também presta serviços sociais.
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Há uma grande dife-
rença entre falar e ter 
um comportamento 

voltado ao “Desenvolvimen-
to Sustentável” .  Meio am-
biente, poluição ambiental, 
mudança climática, preser-
vação da biodiversidade. To-
dos esses temas estão na pon-
ta da língua de milhares de 
pessoas ao redor do mundo. 
Estamos cercados: de um la-
do, um ar poluído; de ou-
tro, águas imundas que não 

podem ser consumidas; ani-
mais e pessoas morrendo. 

Tudo isso é uma reação 
do próprio planeta ao con-
sumo exagerado de material 
plástico - lixo que não se de-
sintegra, mas que mesmo as-
sim acaba jogado em rios e 
mares. E tudo isso é conse-
quência da ação do homem  
no planeta. Nada mais que 
isso. 

O planeta está mais quen-
te?

O gelo das regiões gela-
das, como o Ártico por exem-
plo, estão derretendo a um 
ritmo nunca antes registra-
do e, em consequência, o ní-
vel dos oceanos está elevan-
do pondo em causa a vida de 
mais de milhões de pessoas, 
advertiram os cientistas no 
Painel Intergovernamental 
sobre as Alterações Climáti-
cas (IPCC), criado pelas Na-
ções Unidas (ONU), apresen-
tado na  quarta-feira, 25. 

É um relatório de-
dicado aos efeitos das 
alterações climáticas 
nos oceanos e nas 
massas de gelo per-
manentes da Terra.  
Durante este sécu-
lo, os oceanos pode-
rão sofrer alterações 
“sem precedentes”, 

com temperaturas mais al-
tas, água mais ácida, menos 
oxigênio e condições altera-
das de produção de recursos.

Mas afi nal, voltando ao 
tema: o que é ter um com-
portamento voltado ao “De-
senvolvimento Sustentável”? 

Uma coisa é falar que se 
é contra a poluição do ar e a 
devastação da Amazônia, por 
exemplo. Outra é não mudar 
certos hábitos que são a mola 
propulsora para que o meio 

ambiente seja devastado pela 
ação humana. Comprar pro-
dutos em embalagens plásti-
cas, usar canudo de plástico, 
não reutilizar material que 
pode ser reutilizado porque 
é “fácil comprar outro no-
vo”- esses são apenas alguns 
exemplos que o ser huma-
no pode e deve adotar caso 
realmente queira preservar 
o meio ambiente. 

É fácil falar, mas mudar 
o hábito quando se vai ao su-
permercado, é também? A fa-
cilidade de colocar no carri-
nho uma embalagem nova 
sabendo que aquele líquido 
em breve será consumido e 
a embalagem seguirá nova-
mente para o lixo. 

É um ciclo vicioso. Vicio-
síssimo. Os oceanos estão lo-
tados de lixo plástico des-
cartados pelas nossas mãos. 
Nossas sim. Porque ainda é 
muito difícil achar alguém 
que realmente vive sem pro-
duzir lixo plástico para o 
meio ambiente. Estão come-
çando e tomara que essa uto-
pia vire realidade. O mun-
do precisa. Os fi lhos e netos 
precisarão mais do que tudo. 

O mundo se reúne na 
ONU  

Com a presença de qua-
se 200 países discutindo so-

bre pobreza, educação e in-
clusão social, incitados pelo 
tema “Reunir esforços multi-
laterais para erradicação da 
pobreza, educação de quali-
dade, ações climáticas e in-
clusão”, desde a terça-feira, 
24 e até o dia 30, diversos 
líderes e representantes de 
193 países sentam à mesa pa-
ra discutir os principais pro-
blemas do mundo durante a 
Assembleia Geral das Orga-
nizações das Nações Unidas 
(ONU) em Nova York.   

A compreensão da crise 
climática baseada na ciên-
cia e a falta de respostas da 
sociedade e dos políticos a 
este tema levaram a jovem 
Greta Thunberg, 16 anos, a 
dedicar-se à causa e a recla-
mar atos contra a mudança 
climática. Passou a cobrar de 
governantes em todo o mun-
do que realmente façam al-
guma coisa. 

Diante de tudo isso, o 
que percebemos é que, ter 
um comportamento que real-
mente fará a diferença pa-
ra o meio ambiente começa 
em casa, reutilizando as sa-
colinhas ‘ziplocs’ e evitando 
comprar material “descartá-
vel”. Resolve mais do que re-
clamar e compartilhar vídeos 
e textões na internet. 
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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.

“Durante este século, os 

oceanos poderão sofrer 

alterações ‘sem precedentes’, 

com temperaturas mais altas, 

água mais ácida, menos 

oxigênio”, cita a ONU. 

Pensamento x comportamento sustentável 
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A demissão foi anunciada na segunda-feira após a repercussão negativa do caso

Polícia de Orlando demite oficial que 
algemou e prendeu crianças de seis anos

D
epois de ser suspenso, 
o policial escolar que 
prendeu duas crianças 

de seis anos em uma escola 
charter na semana passada, em 
Orlando, foi demitido. A demis-
são foi informada pelo chefe da 
polícia de Orlando, Orlando Ro-
lon, na segunda-feira, 23.

“Quando eu fiquei saben-
do do caso, fiquei chocado”, 
comentou o chefe da polícia 
em entrevista coletiva. Ele dis-
se que não poderia imaginar 
a cena de duas crianças assus-
tadas sendo colocadas em um 
carro de polícia. 

Na quinta-feira passada, o 
oficial do Departamento de Po-
lícia de Orlando, Dennis Tur-
ner, prendeu dois alunos de 6 
anos em uma escola charter. 
A informação é de que houve 
uma briga entre a menina Kaia 
Rolle, de seis anos, e um me-
nino na sala de aula, na quin-
ta-feira. A menina teria dado 
chutes no menino e o oficial 
foi chamado. Ele então teria le-
vado as duas crianças, algema-
das, em um carro da polícia até 
um centro de correção juvenil.

As notícias das prisões re-
percutiram nacionalmente de-

pois que a avó da menina, Me-
ralyn Kirkland, falou indignada 
ao WKMG-Channel 6. As crian-
ças cursam a primeira série 
na Lucious and Emma Nixon 
Academy.

Christian Minor, diretor 
executivo da Associação de Jus-
tiça Juvenil da Flórida, disse 
que explosões ou questões dis-
ciplinares acontecem nas esco-
las, mas existem técnicas que 
oficiais e educadores podem 
usar sem envolver o sistema 
de justiça criminal.

Com informações  do 
Sun Sentinel e CBS Miami.Dennis Turner prendeu os dois alunos, de 6 anos, que estariam brigando.

Orlando County Sherrif Office

Conselho de Cidadãos promove IV Feira de Educação em Boca Raton

A 
fim de auxiliar a comu-
nidade brasileira nas 
questões relacionadas 

à educação, o Conselho de Ci-
dadãos da Flórida organiza a 
Feira de Educação, que já está 
em sua quarta edição. O even-
to deste ano conta com repre-
sentantes de universidades e 
instituições da Flórida apre-
sentando seus programas de 
ensino. A novidade este ano 

é uma feira de livros com as 
escritoras Nereide Santa Ro-
sa, Andrea Skromovas e Cyn-
thia Magnani. 

A Feira deste ano conta 
com representantes de uni-
versidades e instituições da 
Flórida apresentando seus 
programas de ensino e com-
partilhando informações e re-
cursos disponíveis às famílias. 

O evento reúne especialis-

tas em educação: Virginia En-
gestrom, conselheira em esco-
la pública e consultora; Pedro 
Valente, educador e professor 
de artes marciais; Monica Gas-
paretto, responsável pelo pro-
grama de ESOL (English for 
Speakers of Other Languages) 
no distrito escolar de Broward 
e Nereide Santa Rosa, escrito-
ra e editora.

A Feira de Educação é um 

evento gratuito e tem apoio 
do Consulado Geral do Brasil 
em Miami, Olympus Interna-
tional Academy, If You Foun-
dation e Guia Brasil América.

FEIRA DE EDUCAÇÃO
Data: 5 de outubro
Horário: 9hs-13hs
Local: Olympus Interna-

tional Academy
8411 W Palmetto Park 

Road - Boca Raton, FL, 33433.A Feira de Educação é gratuita.

Divulgação

A busca por um garoto de 
2 anos acabou com a desco-
berta da criança caída em um 
canal, atrás da própria casa, 
em Pompano Beach, na quin-
ta-feira, 18. Ele foi encontra-
do ainda vivo, mas morreu 
horas depois no hospital.

O desaparecimento ha-
via sido comunicado à po-
lícia por volta das 19h, na 
quinta-feira. O garoto foi en-
contrado logo depois, e so-
corrido. Dois vizinhos – um 
pediatra e um paramédico – 
juntamente com policiais de 
Broward realizaram os pri-
meiros socorros até os bom-
beiros chegarem à 340 SE Si-
xth Ave., em Garden Isles.

A criança foi levada ao 
Hospital Imperial Point, 
mas estava em estado críti-
co quando foi transferida pa-
ra o Broward Health Medical 
Center, em Fort Lauderdale. 
Ela foi declarado morta na 
manhã seguinte.

A família tem outros dois 
filhos de 1 e 3 anos. Nenhu-
ma acusação criminal foi 
registrada, mas o caso per-
manece aberto e a polícia 
continua investigando.

Menino de 2 anos 
se afoga após 
cair em canal em 
Pompano Beach
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As outras cidades da Flórida que entraram na lista foram Riverview, 
Wesley, ambas em Tampa Bay, e  Wellington, no condado de Palm Beach

Winter Garden está entre os top 
10 lugares para morar nos EUA

A 
cidade de Winter Gar-
den está entre qua-
tro cidades na Flóri-

da que entraram na lista dos 
100 melhores lugares para 
se viver nos Estados Unidos 
da Money Magazine. Essa 
lista é publicada anualmen-
te há 30 anos e a cidade que 
ficou em primeiro lugar em 
2019 foi Clarksville, no Ten-
nessee. 

A lista leva em consi-
deração a saúde econômi-
ca de cada cidade, custo de 

vida, diversidade, educação 
pública, renda, criminali-
dade, comodidades, entre 
outros dados. A lista inicial 
contava com 1.796 cidades 
foi reduzida a 100 cidades 
e bairros.

Outras cidades
As outras cidades da Fló-

rida que entraram na lista 
foram Riverview (na posi-
ção 33), Wesley (56), e  Wel-
lington (78), no condado de 
Palm Beach.

As restrições para a lis-

ta das 100 principais cida-
des incluíam não mais que 
quatro cidades por estado, 
não mais que uma cidade 
por município e nenhuma 
cidade incluída na lista do 
ano passado. 

“Um americano irá se 
mudar em média 12 vezes 
durante sua vida. Essa lis-
ta dá a indivíduos e famí-
lias um guia para tomar de-
cisões informadas de onde 
terão a melhor experiência 
de viver no país”.

Veja os 10 primeiros 
na lista:
1. Clarksville, Tennessee
2. Round Rock, Texas
3. Fishers, Indiana
4. Fulton River, Chicago, 

Illinois
5. Country Club Heights, 

Charlotte, North Carolina
6. Draper, Utah
7. Bentonville, Arkansas
8. Madison, Wisconsin
9. Meridian, Idaho
10. Winter Garden, Flo-

rida A cidade de Winter Garden está na 10ª posição do ranking.

Flickr.

Órgãos de jovem que morreu jogando futebol serão doados

A 
família de um jogador 
de futebol americano 
do ensino médio da 

Flórida que desmaiou duran-
te um jogo na semana passa-
da decidiu doar seus órgãos.

Jacquez Welch, de 17 
anos, caiu e não retornou a 
si durante um jogo na sex-
ta-feira (20), da Northeast 
High School, em Saint Pe-
tersburg. 

Paramédicos chegaram 
para o resgate e ele foi leva-
do para o hospital. 

Os médicos então desco-
briram uma condição cere-
bral, preexistente, que a fa-
mília de Welch desconhecia.

Welch nasceu com mal-
formação arteriovenosa, uma 
conexão anormal entre as ar-
térias e veias no cérebro.

Marcia Nelson, mãe de 

Welch, disse na segunda-fei-
ra (23), que seu filho teve 
morte cerebral declarada e 
que seus órgãos seriam doa-
dos e salvariam a vida de se-
te pessoas.

Sua mãe também disse 
que a morte do filho não tem 
nada a ver com o esporte, 
mas sim com uma condição 
de saúde dele que a família 
desconhecia. “Eu não quero 

que ninguém tenha medo de 
esportes”, disse Nelson. “Isso 
aconteceu com ele ainda jo-
vem, mas ele estava fazendo 
o que amava”. 

Um estudante com um 
GPA 4.0, Welch tinha acaba-
do de receber uma bolsa de 
estudos completa na Univer-
sidade de Concordia. 

Com informações de ABC 
News.Jacquez Welch, de 17 anos, era de Saint Petersburg.

Facebook.
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Depois do sul da Flórida, vem a área metropolitana de Nova York, seguida por McAllen, Texas, em terceiro

Sul da Flórida lidera em casos de fraudes 
hipotecárias nos Estados Unidos

O 
sul da Flórida é a capi-
tal do país em fraudes 
hipotecárias, afirma a 

empresa de dados imobiliá-
rios CoreLogic. 

Em um relatório divulga-
do no começo de setembro, 
a CoreLogic informou que a 
área metropolitana dos con-
dados de Miami-Dade, Bro-
ward e Palm Beach apresen-
tou os níveis mais altos de 
fraude de empréstimos imo-
biliários no país durante o 
segundo trimestre de 2019.

A área metropolitana de 
Nova York ficou em segundo 
lugar nacional, seguida por 
McAllen, Texas, em terceiro, 
Los Angeles em quarto e Day-
tona Beach em quinto.

A fraude hipotecária foi 
desenfreada no sul da Flórida 
durante a bolha imobiliária 
de 2005 a 2007. Embora essa 
marca de esquemas tenha de-
saparecido, os solicitantes de 
empréstimos no sul da Fló-
rida continuam muito mais 
propensos a falsificar os nú-
meros do que os devedores 
em qualquer outro lugar do 
país, concluiu a CoreLogic.

“A Flórida é conhecida por 
longos períodos de fechamen-
tos de vendas, portanto o es-
paço de tempo para fraudes 
motivadas por angústia é mais 
longo do que na maioria dos 
outros estados”, disse Bridget 
Berg, diretora da Fraud Solu-
tions Strategy da empresa Co-
reLogic. “Isso também atra-
sa o início da recuperação de 
crédito para o consumidor, o 
que pode estimular mais frau-
des relacionadas à ocultação 
de créditos depreciativos pas-
sados para se qualificar para 
uma casa no futuro”.

Os mutuários do sul da 
Flórida falsificam seus pedi-
dos de empréstimos para au-
mentar os níveis de renda e A dificuldade de recuperação de crédito pode estimular mais fraudes.

Flickr.

Polícia encontra “skimmers” em posto de Miami
A polícia de Miami está in-

vestigando depois que dois dis-
positivos de clonagem de cartão 
de crédito foram encontrados na 
manhã de segunda-feira (23), em 
um posto de gasolina no bairro 
de Flagami, em Miami.

A polícia disse que os “skim-

mers” foram encontrados em 
duas bombas de gasolina em um 
posto de gasolina da Chevron na 
Northwest 42nd Avenue perto da 
Northwest 11th Street.

Técnicos da polícia fotogra-
faram a cena do crime, incluin-
do o interior das bombas de ga-

solina, procurando pistas que os 
levassem ao ladrão de cartões de 
crédito.

O Federal Trade Commission 
oferece algumas dicas para aju-
dá-lo a evitar que seu cartão seja 
clonado:  Verifique se o adesivo 
na bomba de gasolina está dani-

ficado. Se apresentar a palavra 
“void”, a bomba pode ter sido 
violada; Se você usar o cartão de 
débito na bomba de gasolina, se-
lecione a opção “crédito” para no 
precisar usar sua senha. 

Veja mais dicas e a reporta-
gem no gazetanews.com.

“Com longos períodos 

de fechamento, o 

espaço de tempo para 

fraudes motivadas por 

angústias é mais longa”, 

disse Bridget Berg

Polícia alerta contra a clonagem de cartão.

Miami Sherrif Office County

ocultar outras dívidas imobi-
liárias, disse Berg. Embora o 
mesmo ocorra em outras par-
tes dos Estados Unidos, na Fló-
rida a incidência é maior.

Em uma descoberta intri-
gante, o CoreLogic relata que 
iBuyers - Zillow Offers, Open-
door, Offerpad e outras em-
presas que fazem ofertas ins-
tantâneas para residências 
- ajudaram a reduzir o risco 
de fraude. A nova geração de 
compradores, que não usa hi-
potecas, foi responsável por 
mais de 1% de todas as ven-
das de imóveis em 2018.

A Zillow Offers começou 
recentemente a trabalhar no 
sul da Flórida. Com informa-
ções do Palm Beach Post.
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A área metropolitana de Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach ocupa a terceira posição com imigrantes idosos nos EUA

Flórida tem a segunda maior parcela de imigrantes 
com 65 anos ou mais dos Estados Unidos

C
om um clima mais 
quente e uma boa qua-
lidade de vida, a Flóri-

da vem se tornando cada vez 
mais lar de imigrantes com 
65 anos ou mais. Contando 
toda a população, um em ca-
da cinco residentes estava 
nessa faixa etária em 2018 - 
uma porcentagem maior do 
que qualquer outro estado, 
de acordo com dados divulga-
dos recentemente em um re-
latório do US Census Bureau. 

Nos três condados mais 
populosos do sul da Flórida - 
Miami-Dade, Broward e Palm 
Beach - o número de residen-
tes com 75 anos ou mais atin-
giu cerca de meio milhão de 
pessoas, diz o censo. Não é 
difícil encontrar quem já te-
nha passado dos 60 anos e es-
colheu a Flórida para morar, 
neste caso, grande parte tam-
bém de imigrantes. 

Segundo o relatório, 
21,2% da população de 65 
anos ou mais da Flórida é 
nascida no exterior, um nú-
mero significativamente 
maior que a média de 13,1% 
dos EUA. Com pouco mais de 
800.000, sendo 90.000 indo-
cumentados, indicam os da-
dos, o número total de imi-
grantes com mais de 65 anos 
na Flórida fica atrás apenas 
dos 1,6 milhões da Califór-
nia. 

Segundo o relatório, a 
maioria dos residentes es-
trangeiros mais velhos vive 
nas grandes cidades e nos 
arredores. A área metropo-
litana de Miami-Fort Lauder-
dale-West Palm Beach ocu-
pa a terceira posição no país, 
atrás das áreas de Nova York 
e Los Angeles, com quase 
475.000 idosos nascidos no 
exterior. Também dentro das 
25 principais áreas metropo-
litanas estão a região de Tam-
pa Bay (76.517 idosos nasci-
dos no exterior) e a área de 
Orlando (60.732).

Prestes a completar 66 
anos de uma forma bem ati-
va, a brasileira Silvia Talpo 
mora em Lantana, cidade no 
condado de Palm Beach e 
conta que trabalha por con-
ta própria com limpeza de 
casas. Gosta de ser indepen-
dente e no dia que parar, vai 
adoecer. “Trabalho porque 
gosto e, por ser independen-
te, não quero ainda a ajuda fi-
nanceira de meus dois filhos. 
Tenho minhas contas e gosto 
de ganhar com meu trabalho 
para pagá-las. Me sinto feliz 
assim. Dirijo todos os dias 25, 

até 40 milhas para cada casa 
que vou e me sinto autossu-
ficiente, se parar de traba-
lhar acho que vou adoecer”, 
menciona. 

Apesar de já ser aposen-
tada no Brasil, Talpo enfati-
za que quer continuar traba-
lhando e ainda não pensou 
sobre aposentadoria aqui nos 
EUA. “Quero seguir traba-
lhando no que sei e gosto de 
fazer. Não pensei ainda em 
me aposentar aqui, sou apo-
sentada no Brasil com um 
salário mínimo e aqui, en-
quanto tiver energia, sigo tra-
balhando”, destaca.

Pobreza e força 
de trabalho
De acordo com o estudo, 

os idosos nascidos no exte-
rior também têm maior pro-
babilidade de viver na pobre-
za do que os idosos nascidos 
nos EUA, embora ambos os 
grupos tenham taxas de par-
ticipação semelhantes na for-
ça de trabalho.

Grande parte dos idosos 
imigrantes permanece traba-
lhando até o fim da vida ou 
até quando a saúde lhes per-
mite. Assim é para a enge-
nheira mecânica aposentada 
Edina Makinodam, 64 anos, 
que mora há 4 anos em Pom-
pano Beach e vive uma roti-
na ativa de muito trabalho. 
“De segunda a sábado, traba-
lho na cozinha de um restau-
rante grego e após o horário, 
atuo como cabeleireira em 
casa.  Ah, também faço repa-
ros em roupas”, detalha. 

Descendente de japone-
ses, Makinodam morava em 
São Paulo, mas por causa do 
filho, decidiu vir para a Flóri-
da.  “Hoje estou aqui na Amé-
rica pelo meu filho, o futuro 
agora é dele, ele é game mas-
ter, já trabalha, mas prefiro 
ficar perto”, conta.

Saúde e cuidados - 
idosos imigrantes 
mais vulneráveis 
A diferença cultural in-

fluencia no cuidado dos imi-
grantes com a saúde, princi-
palmente na terceira idade. 
São mais desafios que a po-
pulação imigrante mais ve-
lha enfrenta, como a barreira 
imposta pela língua diferen-

te e a falta de conhecimento 
sobre como funciona o siste-
ma de saúde. 

“Eu acho que eles têm 
muitas desvantagens. Exis-
te a barreira do idioma, mas 
também o fato de eles não 
saberem como navegar no 
sistema. Eles não sabem que 
recursos existem, que opor-
tunidades existem “, disse 
Leyanee Perez, nutricionis-
ta, que participa de feiras de 
saúde para idosos imigrantes 
como a do Santuário de Nos-
sa Senhora da Caridade (ou 
a Ermita de la Caridad, co-
mo é mais comum em espa-
nhol, em Miami-Dade. “Eles 
são mais vulneráveis do que 
outras pessoas americanas”.

Os hispânicos represen-
tam cerca de dois terços dos 
idosos do condado de Miami-
-Dade, segundo o censo. Com 
o costume de cuidados em 
casa pela própria família nos 
países latino-americanos, o 
fato de idosos irem para cen-
tros específicos de cuidados 
para essa população, assusta 
um pouco. 

“Adoro trabalhar. Sempre 
fui muito ativa, praticante de 
karatê por seis anos e acade-
mia. Para a saúde, nessa ida-
de, morar em um país de pri-
meiro mundo é bem melhor”, 
finaliza Makinodam. 

A Flórida tem pouco mais de 800.000 imigrantes com mais de 65 anos, atrás apenas dos 1,6 milhões da Califórnia. 

Pixabay 

21,2% da população de 65 

anos ou mais da Flórida 

é nascida no exterior. 

Maior que a média de 

13,1% dos EUA, aponta o 

U.S. Census Bureau. 

Prestes a completar 66 anos, a brasileira Silvia Talpo mantém uma vida bem ativa em Lantana, Palm Beach. 

Arquivo Pessoal

Arlaine Castro
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Governo Trump encerra prática de “catch and release”
Pegar e Soltar

O governo Trump efetivamente encerrará a prática de 
“pegar e soltar” (catch and release) dentro da imigração, na 
próxima semana, anunciou o secretário interino do Departa-
mento de Segurança Interna (DHS), Kevin McAleenan.

A agência disse que uma nova política será instituída co-
mo resultado do “impacto combinado” das iniciativas exis-

tentes que encerrarão a prática de deter famílias migran-
tes antes de liberá-las enquanto aguardam uma audiência 
de imigração. Sob os novos procedimentos, se uma família 
não alegar medo de retornar ao seu país de origem, ela será 
deportada para esse país. Se a família alegar medo de retor-
no, será devolvida ao México. Com informações do The Hill. Se a família alegar medo de retorno, ela será devolvida ao México.

Flickr.

Um total de 4.458 vistos foram emitidos a brasileiros em 2018, 

representando um aumento de 27,3% em relação a 2017

Número de vistos de imigrantes 
para brasileiros aumenta 27,3%

E
m 2018, um total de 
4.458 vistos de imigran-
te foram emitidos a bra-

sileiros que decidiram morar 
nos Estados Unidos, seja a tra-
balho ou estudos. Isso repre-
senta um aumento de 27,3% 
em comparação ao total de 
2017, com 3.502 vistos. O au-
mento é ainda maior em re-
lação aos últimos 5 anos: em 
2014, 1.605 vistos de imigran-
te foram concedidos a brasi-
leiros, representando um au-
mento de 177,8%. 

Os dados são do Departa-
mento de Estado dos Estados 
Unidos e não incluem vistos 
não-imigratórios e/ou de tu-
rismo.

De acordo com o escritó-
rio de advogados especializa-
dos em imigração Hayman-
-Woodward, o aumento se 

dá devido ao número de pro-
fissionais com graduação e 
currículo extenso em suas 
áreas de atuação que deci-

dem emigrar para os Esta-
dos Unidos, passando por to-
dos os ritos legais para viver 
o sonho americano.

“Aumenta a quantidade 
de profissionais liberais já 
estabelecidos no Brasil e de 
executivos com experiências 
em grandes empresas que 
querem a segurança públi-
ca e a boa educação para os 
filhos disponíveis nos Esta-
dos Unidos”, disse Leonar-
do Freitas, especialista em 
imigração do Hayman-Wood-
ward, que fica localizado em 
Washington, D.C.

Com base na análise dos 
dados oficiais do governo 
americano, o Hayman-Woo-
dward publicou uma pesqui-
sa recentemente que mostra 
o perfil dos brasileiros que 
receberam o visto de perma-

nência no ano passado. 
A maior parte, 89%, tem 

no mínimo graduação, e 66% 
estão na faixa entre 30 e 49 
anos.

A partir do histórico de 
dados dos seus clientes, o 
Hayman-Woodward estima 
que a renda média do brasi-
leiro que emigra para os EUA 
é de US$ 55 mil ao ano, pouco 
acima da renda média do ame-
ricano, que é de US$ 53 mil.

São muitas as categorias 
de visto para pessoas que 
querem se mudar para os 
EUA, mas os mais pedidos 
atualmente são baseados em 
habilidades extraordinárias 
-ou visto O1-, de acordo com 
Hayman-Woodward. 

Vistos de imigrante para 
brasileiros:

2014: 1,605 
2015: 2,479
2016: 3,287 
2017: 3,502 
2018: 4,458 
Com informações do De-

partment of State e OSul.

Aumento se dá devido a maior pedido de profissionais.

Flickr.

“Aumenta a quantidade 

de profissionais com 

experiências buscando 

segurança e boa 

educação”

Leonardo Freitas



IMIGRAÇÃO Gazeta Brazilian News · Semana de 26 de Setembro a 2 de Outubro de 201912

Governo quer aumentar para $975 taxa de casos de deportação
EM CASOS DE APELAÇÃO

O governo federal lançou uma proposta para aumentar 
as taxas para os imigrantes que apelam de casos de deporta-
ção, ou tentam legalmente fazer com que os juízes reconsi-
derem suas reivindicações no tribunal. Pela proposta, as ta-
xas aumentariam em quase dez vezes o valor para apelação 
em casos de deportação já decididos por um juiz. Aumenta-
ria de $110 para $975, o custo de apelação de uma decisão 

de um juiz, e passaria a custar $895 uma solicitação a rea-
bertura de casos.

O governo alega que essas taxas são as mesmas desde 
1986. O número de apelações em casos de deportação au-
mentou em 30 mil no ano fiscal de 2018.

A proposta está aberta para comentário público por 60 
dias e só depois desse período deverá ser promulgada.

Mineiro morre ao tentar 
atravessar ilegalmente 
a fronteira do México

O Itamaraty confirmou 
que está apurando 
junto às autoridades 

norte-americanas a morte do 
mineiro Ivandro Ramos San-
tiago, de 38 anos, na frontei-
ra entre os Estados Unidos 
e México. A informação foi 
confirmada à rádio Itatiaia, 
de Minas Gerais.

Santiago era produtor ru-
ral e morava na cidade de 
Itaipê, zona rural do Vale do 
Mucuri, leste de Minas Ge-
rais, com a esposa e o ne-
to dela.

No dia 24 de agosto, ele 
teria tentado a travessia, mas 
bateu a cabeça em uma pedra 
e caiu em um rio. O corpo foi 
levado pela correnteza e en-

contrado logo depois. A famí-
lia foi informada da morte na 
semana passada.

Ainda não se sabe a cau-
sa da morte. Amigos estão fa-
zendo uma campanha com o 
objetivo de arrecadar dinhei-
ro para levar o corpo de volta 
ao Brasil. O translado estaria 
orçado em U$ 10 mil. Interes-
sados em ajudar podem fa-
zer um depósito na conta de 
Maria Elza Dias dos Santos, 
no banco Itaú, agência 5564, 
conta corrente 13.576-1.

Só em 2018, os números 
oficiais do U. S United Sta-
tes Border Patrol indicam que 
283 pessoas de diversas nacio-
nalidades morreram na tra-
vessia da fronteira do México. 

Ivandro Santiago era produtor rural da cidade de Itaipê, Minas Gerais, 

Arquivo Pessoal

Proprietária terá que pagar 17 mil dólares em multas

Juiz condena mulher por ameaçar 
inquilina de chamar a imigração

Um juiz de Nova York 
no início deste mês 
recomendou que uma 

proprietária pagasse US $ 17 
mil em multas por ameaçar 
ligar para as autoridades de 
imigração para uma inquili-
na sem documentos.

Holly Ondaan, a inquili-
na e uma imigrante sem do-
cumentos no momento em 
que o caso foi iniciado, dis-
se que se tornou “um de-
sastre emocional” quando a 
proprietária do local onde 
ela morava, Dianna Lysius, 
ameaçou ligar para o ICE e 
enviou mensagens de texto 
humilhantes porque ela não 
podia pagar aluguel.

A Comissão de Direitos 

Ameaças foram consideradas discriminatórias.

CBP

Humanos da cidade, que re-
presentou Ondaan neste ca-
so, apresentou uma queixa 
em seu nome em janeiro de 
2018, detalhando a alegada 
discriminação.

O juiz John B. Spooner re-
comendou, dia 12 de setem-

bro, que Lysius pagasse uma 
multa civil de US $ 5.000, US 
$ 12.000 em indenização por 
danos emocionais, além de 
completar 50 horas de servi-
ço comunitário.

Ondaan, que recebeu 
seu green card em julho de 

2018, morou no apartamen-
to do Queens de setembro 
de 2011 a setembro de 2018. 
Em 2017, ela prestou quei-
xa contra Lysius, que estaria 
enviando mensagens de tex-
to ameaçadoras.  

Segundo o processo, algu-
mas das mensagens de texto 
incluíam: “MEU DINHEIRO 
OU CHAMANDO ICE [sic]” e 
“EU DENUNCIEI VOCE PA-
RA A IMIGRAÇÃO BOO QUE 
ELES SABEM QUE EU SOU O 
LANDLORD E POSSO FORNE-
CER AS CHAVES CHEGAM 
DIRETAMENTE A VOCÊ”.

O juiz considerou que a 
proprietária “levantou acu-
sações improváveis contra” 
a inquilina.
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A transcrição da ligação foi divulgada pelo Departamento de Estado.

ReproduçãoCasa Branca

U
m dia depois de a Câ-
mara dos EUA pedir 
a abertura do proces-

so de impeachment contra 
o presidente Donald Trump, 
o Departamento de Justi-
ça divulgou, por ordem do 
presidente, a transcrição da 
conversa entre Trump e o 
presidente da Ucrânia, Volo-
dymyr Zelensky. 

Trump é acusado de ter 
pressionado o governo ucra-
niano para investigar Hunter 
Biden, filho do democrata Joe 
Biden — ex-vice-presidente 
dos EUA e um dos pré-candi-
datos do Partido Democrata 
na corrida pela Casa Branca 
em 2020 –, que fez parte do 
conselho de uma empresa de 
gás ucraniana.

O documento mostra que 

Áudio confirma que Trump 
pediu à Ucrânia investigação 
sobre Joe Biden
A divulgação 

da conversa 

foi autorizada 

por ambos os 

presidentes 

Trump pediu por oito vezes 
ao presidente da Ucrânia pa-
ra se esforçar pelo andamen-
to da investigação. Era para 
saber se o ex-vice-presiden-
te Joe Biden encerrou uma 
investigação sobre uma em-
presa onde seu filho, Hun-
ter Biden, trabalhava. Trump 
também pediu ao líder euro-
peu que atuasse no assunto 

com Rudy Giuliani, ex-pre-
feito de Nova York e seu ad-
vogado, e o procurador-geral 
William Barr.

Um alto funcionário da 
Casa Branca disse à CNN 
que a transcrição da ligação, 
ocorrida em 25 de julho, 
vem de um software de re-
conhecimento de voz. Além 
de Trump, o presidente Ze-

lensky também deu sua per-
missão para a divulgação da 
transcrição.

“Fala-se muito sobre o fi-
lho de Biden, que Biden in-
terrompeu a investigação e 
muitas pessoas querem des-
cobrir isso, então o que quer 
que você possa fazer com 
o procurador-geral seria óti-
mo”, disse Trump durante a 
ligação. 

“Biden saiu por aí se van-
gloriando de ter impedido a 
investigação, então, se você 
puder conferir isso... Parece 
horrível para mim”, disse o 
presidente.

O documento contém 
uma observação: o texto não 
é a transcrição exata de uma 
discussão, e sim um “me-
morando de conversa telefô-
nica”. Isso significa que ele 
“registra as anotações e lem-
branças” de funcionários de-
signados para ouvir e regis-
trar a conversa por escrito 
enquanto ela acontece. Vá-
rios fatores podem afetar 
a precisão do registro – in-
cluindo conexões precárias 
e variações de sotaque ou in-
terpretação, segundo a obser-
vação contida no documento.

O telefonema aconte-
ceu depois de Trump orde-
nar ao governo norte-ame-
ricano que congelasse quase 
US$ 400 milhões de ajuda dos 
EUA à Ucrânia.

Morre brasileiro que atirou na 
esposa em Boynton Beach

O brasileiro Rodrigo Oli-
veira, de 44 anos, que atirou 
contra a esposa Tereza Cris-
tina Dias e contra si mesmo 
na semana passada em Boyn-
ton Beach (FL), morreu no 
hospital, segundo a polícia 
de Palm Beach.

Oliveira teve complicações 
decorridos dos ferimentos na 
face e morreu na tarde de do-
mingo, 22, segundo a polícia. 
A esposa permanece internada 
no Delray Medical Center em 
coma induzido. Seu quadro de 

saúde ainda é crítico, segundo 
os médicos.

“Se ela sobreviver, prova-
velmente terá sequelas dura-
douras do tiro na cabeça. Ela foi 
lá, pediu ajuda, ninguém aju-
dou. Ela chega em casa e fica 
lá com seus filhos e então isso 
acontece”, disse a amiga Cassia 
Cohen na segunda-feira, 23, ao 
The Palm Beach Post. 

Com medo, a esposa teria 
pedido ordem de restrição con-
tra o marido no dia anterior.
Leia a matéria completa no site. 

Câmara abre processo de 
impeachment contra Trump

A presidente da Câmara 
de Representantes dos EUA, 
Nancy Pelosi, anunciou na ter-
ça-feira, 24, a abertura de um 
processo formal de impeach-
ment contra o presidente Do-
nald Trump.

A acusação é justamente 
sobre uma possível violação 
da lei por Trump ao tentar re-
crutar um poder estrangeiro 
para interferir a seu favor na 
eleição de 2020. “O Presiden-
te deve ser responsabilizado. 
Ninguém está acima da lei”, 
afirmou Pelosi.

Nancy Pelosi, presidente da Câmara 

Mandel NganAFP

“Em um dia tão importan-
te nas Nações Unidas, tanto 
trabalho e tanto sucesso, e os 
democratas propositalmente 
tinham de arruinar e degradar 
com mais notícias do lixo da 
caça às bruxas. Péssimo para 
nosso país!”, rebateu Trump. 



EUA Gazeta Brazilian News · Semana de 26 de Setembro a 2 de Outubro de 201914

A 
conversa desta semana 
faz parte de alguns dos 
e-mails que recebi suge-

rindo assuntos de interesse da 
comunidade.

Como você guarda seus do-
cumentos e recibos? Você tem 
um sistema? Como esse sistema 
está funcionando para você? Es-
sa mesma pilha de papel desor-
ganizado está pulando de um 
canto da sua mesa para a parte 
superior do seu arquivo, e vice-
-versa? Por que não tentar o mé-
todo a seguir? 

Aqui está uma lista do prazo 
de validade de alguns registros 
financeiros importantes para vo-
cê começar a reduzir o empi-
lhamento e, realmente, manter 
somente o necessário. (E lem-
bre-se, ao descartar registros fi-
nanceiros, destrua tudo - não jo-
gue no lixo).

1. Mantenha estes 
recibos para SEMPRE:
Hipotecas, empréstimos es-

tudantis, empréstimos para car-
ros, etc.

Esses registros devem ser 
mantidos até que você os pa-
gue completamente. No entan-

to, manter esses registros inde-
finidamente (por segurança) é 
uma boa ideia. Se surgirem dú-
vidas ou disputas relacionadas 
ao empréstimo ou ao pagamen-
to do empréstimo, você esta-
rá coberto. Rotule os registros 
com clareza e fique à vontade 
para colocá-los na parte de trás 
do seu arquivo. Eles podem es-
tar fora de vista, mas verifique 
se ainda estão em sua posse se 
essas informações precisarem 
vir à sua mente.

2. Sete anos: registros 
relacionados a impostos
Esses registros incluem 

suas declarações fiscais e reci-

bos/comprovantes de qualquer 
item que você possa reivindicar 
como dedução. Você precisará 
manter seus documentos fiscais, 
incluindo comprovante de dedu-
ções, por sete anos. Ponto final. 
Por quê? Nos EUA, se o IRS achar 
que você pode ter subnotificado 
sua receita bruta em 25%, eles te-
rão 6 anos inteiros para contes-
tar seu imposto. Sem mencionar 
que eles têm três anos para au-
ditar você, se acharem que po-
de haver erros em declarações 
de imposto anteriores. (Obser-
vação: verifique com a adminis-
tração tributária do estado para 
saber quanto tempo você deve 

manter seus registros fiscais es-
taduais.) Também é importante 
ter em mente: Alguns dos itens 
incluídos nas declarações fiscais 
também podem ser retirados de 
outras categorias nesta lista; cer-
tifique-se de examinar cuidado-
samente seus registros e guar-
de tudo o que achar necessário.

3. Seis anos: Registros 
de Propriedade
Este vai para você, proprietá-

rio. Enquanto você mora em sua 
casa, mantenha todos e quais-
quer documentos, desde a com-
pra da casa até a reforma ou 
adições que você fez. Depois 
de vender a casa, mantenha es-
ses documentos por pelo menos 
mais 6 anos.

4. Fácil de lembrar: 
Documentos de Aluguel
Se você alugar um imóvel, 

guarde todos os documentos fi-
nanceiros e contratos de alu-
guel até sair e receber seu de-
pósito de segurança de volta do 
proprietário. 

5. Destrua em 3,2,1...
recibos/extratos e 
faturas de cartão
Verifique o extrato do seu 

cartão de crédito em relação aos 
recibos físicos e registros bancá-
rios desse mês. Idealmente, isso 
deve ser feito online, diariamen-
te, ou pelo menos semanalmen-
te, para capturar qualquer coisa 
suspeita o mais rápido possível. 
Se tudo der certo e não houver 
“bandeiras vermelhas”, rasgue! 
(Observação: planejando reivin-
dicar qualquer coisa em seu ex-
trato como dedução de imposto? 
Consulte o item 2.) 

Quanto às contas, você po-
de destruí-las assim que seu pa-
gamento for liberado - com uma 
ressalva: cobranças de qualquer 
valor alto são os itens que você 
pode precisar solicitar posterior-
mente (pense em um sistema de 
som caro, pulseira de diaman-
tes, sofá de couro com poltronas 
reclináveis) e devem ser man-
tidos indefinidamente (ou pelo 
menos enquanto você for o pro-
prietário).

E é vital ter em mente as in-
formações acima quando você 
estiver pensando em o que man-
ter, e por quanto tempo.

Uma excelente semana pa-
ra todos!

POR CLAUDIA FEHRIBACH
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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.

Você guarda documentos e recibos por quanto tempo? 

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.

O prazo para guardar seus recibos depende dos tipos de bens ou serviços.

Pixabay



EUAGazeta Brazilian News · Semana de 26 de Setembro a 2 de Outubro de 2019 15

A oitava pessoa morreu na quinta-feira, 19, de doença pulmonar relacionada a vaping, segundo autoridades do Missouri. 

Após mortes relacionadas, Walmart anuncia que 
vai parar de vender cigarros eletrônicos

O Walmart disse que vai 
parar de vender cigar-
ros eletrônicos à me-

dida que o número de mor-
tes ligadas ao vaping cresce 
e as autoridades públicas re-
primem o setor.

A decisão do maior vare-
jista dos Estados Unidos foi 
anunciada na sexta-feira, 20, 
e pode infl uenciar outras lo-
jas, marcando outro revés pa-
ra o setor de vaping. 

O Walmart disse que es-
tá parando a venda por causa 
do fl uxo regulatório. A CBS, 

a Viacom e a controladora 
da CNN, WarnerMedia, tam-
bém anunciaram nesta se-
mana que proibiriam anún-
cios de cigarro eletrônico em 
suas redes.

“Dada a crescente comple-
xidade regulatória federal, esta-
dual e local e as incertezas em 
relação aos cigarros eletrônicos, 
planejamos interromper a ven-
da de produtos de entrega de ni-
cotina eletrônica em todas as 
unidades do Walmart e Sam´s 
Club nos EUA”, informou a em-
presa em comunicado. A decisão da maior varejista dos Estados Unidos pode infl uenciar outras lojas. 

Pixabay. 

Uma oitava pessoa mor-
reu de doença pulmonar 
relacionada ao vaping na 
quinta-feira (19), segundo au-
toridades de saúde do Mis-
souri. 

“Planejamos encerrar a 
venda de produtos de 
nicotina eletrônica em 
todas as unidades do 

Walmart e Sam´s Club nos 
EUA”, disse a Walmart. 

Submarino com US$ 165 milhões em cocaína é capturado pela Guarda Costeira 
Um submarino semi-sub-

mersível autopropulsado (SPSS) 
com pouco mais de 5,4 tonela-
das de cocaína, avaliadas em 
mais de US$ 165 milhões, foi 
apreendido pela Guarda Costei-
ra da Flórida, no início do mês 
de setembro. Quatro contraban-
distas que estavam dentro fo-
ram detidos. As informações 
foram divulgadas pelas autori-
dades na terça-feira, 24. 

Durante uma patrulha 

de rotina em águas interna-
cionais, a tripulação Valiant 
Cutter com base em Miami 
interceptou a embarcação 
de 40 pés no Pacífi co Leste e 
apreendeu quatro suspeitos 
por contrabando. Aproxima-
damente 500 quilos da droga 
foram recuperados e apreen-
didos durante as operações. 
O restante não pôde ser ex-
traído com segurança devi-
do a preocupações de estabi-

lidade do navio. 
O semi-submersível foi 

originalmente detectado e 
monitorado por aeronaves 
de patrulha marítima (MPA), 
e a tripulação foi avisada pe-
la Força-Tarefa Conjunta In-
teragências Sul (JIATF-S) para 
interditá-lo. Foram lançados 
dois pequenos barcos com 
equipes compostas por mem-
bros da Valiant e da Equipe 
Tática da Polícia da Guarda 

Costeira do Pacífi co, com a 
ajuda de ativos navais co-
lombianos.

“Em um período de 24 
horas, a tripulação atraves-
sou o equador e interceptou 
um embarcação semi-sub-
mersível carregada de dro-
gas. É um evento importante 
na carreira de todos”, acres-
centou o comandante de Va-
liant,  Matthew Waldron. 

O submarino foi interceptado em trabalho conjunto dos EUA e 

Luke Clayton/Guarda Costeira dos EUA/Divulgação
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Em forma de estrela do mar, o novo aeroporto poderá receber até 100 milhões de passageiros.

China inaugura o maior e ultramoderno 
terminal aéreo do mundo

A China inaugurou  na 
quarta-feira, 25, o ae-
roporto internacional 

de Daxing, em Pequim - em 
formato de estrela do mar, 
que fica 46 km ao sul da capi-
tal e que pretende operar em 
plena capacidade em 2025, 
com 72 milhões de passagei-
ros anuais previstos, o que se-
ria um recorde mundial para 
um único terminal. 

O presidente chinês, Xi 
Jinping, inaugurou o aero-
porto coincidindo com as co-
memorações na próxima se-
mana do 70º aniversário da 

criação do regime comunista. 
O primeiro avião comercial, 
um Airbus A380 da compa-
nhia China Southern Airlines 
com destino a Guangzhou 
(sul), decolou poucas horas 
depois da cerimônia.

A inauguração da infraes-
trutura com ares futuristas é 
parte do projeto do “sonho 
chinês” de Xi Jinping e acon-
teceu a poucos dias da festa 
nacional de 1°. de outubro, 
que será marcada por um 
grande desfile civil e militar 
no centro de Pequim.

O novo aeroporto inter-

nacional operará em plena 
capacidade em 2025. O novo 
edifício de 700.000 metros 
quadrados é, segundo seus 
criadores, o maior terminal 
aéreo do mundo.

Em 2040, a infraestrutu-
ra terá oito pistas, uma para 
uso militar, e poderá receber 
até 100 milhões de passagei-
ros, o que o transformará no 
maior aeroporto do mundo 
em capacidade de recepção 
de viajantes.

As novas instalações servi-
rão para evitar a saturação do 
atual aeroporto internacional Em 2025, 72 milhões de passageiros passarão anualmente pelo terminal.

AFP

Com discurso de líderes, Assembleia Geral da ONU foca na questão ambiental
Com a presença de qua-

se 200 países e liderada pelo 
nigeriano Tijjani Muhamma-
d-Bande, que estabeleceu co-
mo prioridades do encontro 
as discussões sobre pobreza, 
educação e inclusão social, 
diversos líderes já discursa-
ram na plenária da Assem-
bleia Geral das Organizações 
das Nações Unidas (ONU) em 
Nova York. 

Com o tema “Reunir es-
forços multilaterais para er-
radicação da pobreza, edu-
cação de qualidade, ações 
climáticas e inclusão”, des-
de a terça-feira, 24 e até o 
dia 30, diversos líderes e re-
presentantes de 193 países 
sentam à mesa para discu-
tir os principais problemas 
do mundo.  

Em sua estreia na Assem-

bleia-Geral da ONU, o presi-
dente Jair Bolsonaro fez um 
discurso desafiador e reite-
rou conceitos do “bolsona-
rismo” ao atacar o socialismo 
e o que ele classificou como 
“ambientalismo radical” e 
“indigenismo ultrapassado”. 
O presidente brasileiro fez 
menção direta à França, país 
que esteve na linha de frente 
das críticas ao Brasil na  ques-

tão da Amazônia. 
O presidente da França, 

Emmanuel Macron, mencio-
nou a Amazônia como par-
te de uma “batalha essencial 
para reduzir a emissão de 
carbono”. No discurso, Ma-
cron destacou a Amazônia e 
as florestas da Bacia do Con-
go, na África, como exemplos 
da “luta contra o aquecimen-
to e pela biodiversidade”. Bolsonaro na Assembleia da ONU. 

Reuters/Lucas Jackson

O Painel Intergoverna-
mental sobre as Alterações 
Climáticas (IPCC), criado pe-
las Nações Unidas (ONU), 
apresentou na quarta-feira, 
25, um relatório dedicado 
aos efeitos das alterações cli-
máticas nos oceanos e nas 
massas de gelo permanen-
tes da Terra. A devastação 
dos mares e das regiões gela-
das devido às alterações cli-
máticas é o grande proble-
ma apontado no documento.

É urgente priorizar 
“ações oportunas, ambicio-
sas e coordenadas” de forma 
a enfrentar estas mudanças 
“sem precedentes e duradou-
ras” nos oceanos e na crios-
fera – regiões cobertas por 
gelo e neve permanentes e 
que constituem 10% da su-
perfície do planeta –, alerta 
o relatório.

Durante este século, os 
oceanos poderão sofrer al-
terações “sem precedentes”, 
com temperaturas mais al-
tas, água mais ácida, menos 
oxigênio e condições altera-
das de produção de recursos, 
advertem os cientistas no do-
cumento.

ONU prevê 
oceanos com 
temperaturas 
mais altas 
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Figueirense ameaça abandonar Série B do Brasileiro
CASO SERÁ ENVIADO AO STJD

O Figueirense comunicou oficialmente à CBF que decidiu 
abandonar a Série B do campeonato Brasileiro. A formaliza-
ção foi feita no último fim de semana, pelo presidente da Ele-
phant, Cláudio Honigman, empresa que administra o clube 
desde 2017. A entidade avalia a eficácia da decisão, uma vez 
que na última quinta-feira, o Conselho Deliberativo do clu-
be divulgou documento informando que o contrato mantido 
entre o clube e a empresa teria sido desfeito.

A CBF vai enviar o comunicado ao STJD para que o caso 
seja analisado. Se o documento for considerado válido, o Fi-
gueirense estará sujeito ao regulamento do campeonato que 
prevê a suspensão automática do clube de todas as compe-
tições organizadas pela CBF (incluindo profissional e base). 
Com isso, o clube só poderia voltar a atuar na Série D, após 
a suspensão.

Fonte:www.globoesporte.com Torcida marcou presença no primeiro jogo após anúncio da decisão.

Divulgação

Craque argentino ultrapassa Cristiano Ronaldo, que permanece com cinco

Lionel Messi é eleito melhor 
jogador do mundo pela sexta vez

P
ela sexta vez, o mun-
do está aos pés de Lio-
nel Messi. O craque do 

Barcelona superou Virgil van 
Dijk, do Liverpool, e Cris-
tiano Ronaldo, da Juventus, 
e conquistou o prêmio “Fi-
fa The Best” de melhor jo-
gador do mundo da tempo-
rada 2018/19. O camisa 10 
argentino agora é o maior 
vencedor da premiação no 
futebol masculino, com seis 
troféus, uma a mais que CR7. 
Ele iguala Marta, que tam-
bém tem seis conquistas no 
feminino.

Embora não tenha con-
quistado a Liga dos Cam-

peões da Europa, Lionel Mes-
si se credenciou ao prêmio 
com números expressivos. 
Ninguém na última tempo-
rada fez tantos gols ou parti-
cipou de tantos gols quanto 
ele. O argentino balançou as 
redes 54 vezes em 56 jogos 
e ainda deu 19 assistências 
por Barcelona e Argentina 
no período. 

“PRÊMIO INDIVIDUAL

É SECUNDÁRIO”

“Na verdade, eu sempre 
digo que o prêmio indivi-
dual é secundário, o mais 
importante é o coletivo. 
Mas hoje é especial para 
mim, tive a oportunidade 

de estar ao lado da minha 
mulher e de dois dos meus 
três filhos. O Thiago já veio 
aqui, mas era muito peque-
no, hoje vê-los ali não tem 
preço. São dois apaixona-
dos por futebol, e estão ado-
rando ver tantos jogadores 
aqui, não sabem se pedem 
autógrafos, estão tímidos”, 
disse Messi.

ARTILHEIRO

Messi conquistou o Cam-
peonato Espanhol pelo Bar-
celona e foi o Chuteira de 
Ouro da Europa com seus 36 
gols no torneio. Na Liga dos 
Campeões, marcou 12 vezes 
e também foi o artilheiro da 

competição. Ele volta a ser 
eleito o melhor do mundo 
após quatro anos. O argenti-
no esteve no topo em 2009, 
2010, 2011, 2012, 2015 e, 
agora, em 2019.

O camisa 10 do Barcelo-
na desbancou o favorito ao 
prêmio, Van Dijk, que foi 
eleito o melhor jogador da 
Europa na cerimônia orga-
nizada pela Uefa e era enca-
rado como principal candi-
dato a conquistar também 
o prêmio da Fifa. Com isso, 
o italiano Fabio Cannavaro, 
em 2006, continua como o 
único defensor a conquistar 
a honraria.Messi e Marta são os maiores vencedores do prêmio.

CBF



PUBLICIDADEGazeta Brazilian News · Semana de 26 de Setembro a 2 de Outubro de 2019 19



ENTRETENIMENTO Gazeta Brazilian News · Semana de 26 de Setembro a 2 de Outubro de 201920

O que é a ViVi Holdings
Uma companhia 

de tecnologia que vi-
sa trazer soluções financei-
ras reais aos clientes , assim 
se apresenta no mercado a 
Vivi Holdings. Uma empresa 
que nasceu na Flórida, desen-
volvendo tecnologia bancá-
ria e de adquirência, ofere-
cendo facilidade aos meios 
de pagamentos e desburo-
cratizando tarefas financei-
ras diárias dos clientes. A Vi-
Vi Holdings cresceu de forma 
orgânica através de aquisi-
ções no Brasil e no México. 
Hoje, mantém operações nes-
ses três países.

Como a tendência mun-
dial é de se viver em um 
ambiente cada vez mais di-
gitalizado, diferente das ins-
tituições financeiras tradi-
cionais, a ideia é trazer a 
solução para transações mais 
comuns, mas, que acabam 
sendo um problema para 
muitas pessoas, como por 
exemplo: pagamento ou de-
pósito de cheque, solicitar 
cartão de débito, etc. “Este 
é o nosso diferencial. Mui-
tas vezes é complicado e do-
loroso para o cliente reali-
zar certas transações, então 
criamos um meio que facili-
ta, para que essas pessoas te-
nham uma vida mais digna e 
mais inclusiva”, aponta Mar-
co Scabia, presidente da Vivi 
Pay - um dos braços da Vivi 
Holdings.

Atuando de forma pionei-
ra com serviços financeiros, 
soluções para empresas e ins-
tituições, consultoria avan-
çada de negócios, telefonia 
e TV por assinatura, a ViVi 
Holdings fornece produtos 
práticos e sob demanda que 
facilitam a comunicação en-
tre empresas e consumido-
res, alem do gerenciamento 
de suas finanças e o processa-

Saiba como a ViVi Holdings vem 
facilitando transações bancárias e 
inserindo clientes no mercado financeiro 
Com amplos 

serviços digitais, 

o Grupo ViVi 

Holdings atua 

na inclusão 

financeira de 

brasileiros, 

hispânicos e 

americanos, 

que são 

desbancarizados, 

ou pouco 

bancarizados.

Assistência humanitária e social são outros pilares da Vivi Holding, além da inclusão financeira.

Divulgação

A Vivi Pay é uma fintech que tem como foco o público imigrante.

Divulgação mento de pagamentos.
“Somos movidos por for-

tes princípios de melhoria 
contínua, investindo cons-
tantemente em pesquisa e 
desenvolvimento para criar 
novas soluções poderosas 
para atender às necessida-
des desafiadoras do merca-
do atual”, define a empresa.

Envolvendo o segmento 
bancário, a Vivi Holdings foi 
criada a partir do momen-
to que se observou o movi-
mento de fintechs no Brasil, 
nos EUA e no resto do mun-
do. “Somos empresas que es-
tão inovando no segmento 
bancário e tentando fazer as 
mesmas coisas que antigas 

empresas do setor financei-
ro faziam, mas que era de 
forma mais cara, menos ami-
gável e ainda de maneira que 
hoje já é um pouco ultrapas-
sada”, esclarece Scabia.

Aberto e focado em opor-
tunidades, o grupo Vivi Hol-
dings vem ajudando a criar 
novos conceitos no mercado 
por meio de produtos extre-
mamente acessíveis, fáceis 
de serem utilizados, desburo-
cratizando todo o movimen-
to de abertura de uma conta 
corrente, disponibilização de 
cartão de débito/crédito, e tu-
do o que envolve a rotina fi-
nanceira de um indivíduo.

A ViVi Holdings possui 
alguns “braços” como: Vivi 
Tech /Vivi Pay / Vivi Church 
/ Vivi TV / Vivi Foundation/ 
Vivi Mobile.

Vivi Tech
E uma desenvolvedora 

de Tecnologia da Informa-
ção (TI); a Vivi Pay - fintech 
que opera não só no Brasil, 
mas também nos EUA e que 
foi lançada aqui em agosto 
e no Brasil existe desde ou-
tubro de 2018; além da Vivi 
TV, Vivi Church e Vivi Foun-
dation. Todos os serviços po-
dem ser acessados via apli-
cativos.

Vivi Pay
A Vivi Pay é uma fintech 

que tem como foco o público 
imigrante e o americano em 
geral, que têm mais dificulda-
des em abrir uma conta cor-
rente. É uma conta digital dis-
ponível para qualquer pessoa. 

Com uma visão estratégi-
ca de aproximação do merca-
do latino e do público hispâ-
nico e brasileiro, os serviços 
são elaborados para atender 
todos esses públicos em dife-
rentes idiomas: espanhol, in-
glês e português.

Leia matéria completa no 
gazetanews.com.

Vivi TV – Live Streaming TV e Vivi Foundation

Com o intuito de criar 
serviços e produtos 
que sejam inclusivos, 

acessíveis e facilmente uti-
lizáveis, que possam ser ma-
nipulados pelo celular, a Vi-
Vi Holding também acaba 
de lançar a Vivi TV - um ser-
viço de streaming, onde o 
cliente pode fazer uso em até 
seis aparelhos diferentes, se-
ja computador, celular, ta-
blet, para assistir a mais de 
120 canais.

Por 35 dólares, a Vivi TV 
inclui ainda uma conta cor-
rente e um cartão de débito. 
“Então, oferecemos o servi-
ço de streaming com servi-
ços financeiros a um preço 
extremamente competitivo. 
São 120 canais que incluem, 
HBO, pacotes com produtos 

Para fazer o down-
load dos aplicativos, 
basta procurar nos apa-
relhos IOS ou Android 
por Vivi-Pay ou Vivi- 
church. E para a Vivi 
TV, dentro do domínio 
getviviTV.com.

hispânicos ou em português, 
como: GLOBO e SBT. Tem o 
perfil para cada tipo de clien-
te”, detalha Scabia.

Vivi Church
Pelo aplicativo da Vi-

vi Church, mais focado pa-
ra pastores e membros das 
congregações, é possível ob-
ter uma carteira e conta di-
gital, e também uma série 
de meios que possibilitam 
interações entre o membro 
e o pastor. “Pode fazer ‘live 
streaming’ dos encontros, se-
jam dominicais ou durante a 
semana, podendo comparti-
lhar o momento. É uma série 
de produtos e serviços volta-
dos à comunidade religiosa”.

Scabia aponta que o co-
mando do aplicativo fica com 
o padre/pastor, que possui 

acesso a serviços financei-
ros e pode realizar as tran-
sações de doações e dízimos 
sem precisar de descontos 
de taxas para o cartão de cré-
dito, por exemplo. “É uma 
diferença de 3% quando se 
compara às transações feitas 
com cartões e isso é um va-
lor considerável ao longo de 
um ano, por exemplo”, sa-
lienta Scabia.

A Vivi Church traz também 
a bíblia online - uma forma rá-
pida e fácil de encontrar os ver-
sículos e capítulos que estão 
sendo lidos e discutidos nos en-
contros, cultos e missas. “É um 
produto customizado que tam-
bém agrega serviços”, aponta.

Vivi Foundation
Fazer a diferença no mer-

cado tecnológico, mas crian-

do um forte laço com a co-
munidade e participando de 
projetos sociais. Com essa de-
finição, praticamente junto 
com a ViVi Holdings, foi cria-
da a Vivi Foundation.

Com obras sociais na 
África e Brasil a Vivi Foun-
dation já levou médicos e 
dentistas em quatro ou cin-
co missões.

Parcerias
Comparada com outras 

empresas que prestam o mes-
mo tipo de serviço, a ViVi 
Holdings não atua somente 
buscando o cliente final, mas 
trabalha com ações em par-
ceria com igrejas, empresas, 
marketing multinível, em-
presas de venda direta, alem 
de grandes estruturas que 
utilizam “CNPJ”. “Usamos a 

marca do parceiro para aces-
sar grandes bases de clientes, 
como por exemplo, uma rede 
de 40 mil igreja hispanas, es-
palhadas pelos EUA. No Bra-
sil temos hoje 25 aplicativos 
exportados no Apple Store 
e Android por meio de em-
presas que trazem seus con-
sumidores e através desses 
consumidores, a gente divi-
de a receita que é gerada no 
projeto”, detalha.

A conta digital e os servi-
ços financeiros são o “amál-
gama” para interligar os pro-
dutos de saúde, produtos de 
telecomunicação e de entre-
tenimento que a ViVi Hol-
dings oferece.

Inclusão
Pela Vivi Holdings, é pos-

sível que uma pessoa que não 

possui o SOCIAL SECURITY 
ou ITIN NUMBER - documen-
to muitas vezes solicitado pa-
ra transações financeiras, por 
exemplo, abra e movimente 
uma conta corrente.

Saúde
Por meio de parcerias 

com empresas que oferecem 
serviços médicos, a ViVi Hol-
dings também oferece servi-
ços de saúde como prescrição 
de remédios, descontos em 
farmácias e uma série de pro-
dutos e serviços para quem 
precisa desse tipo de solução.
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C
omunicar-se não é sim-
plesmente falar-ouvir-fa-
lar. É mais do que isso.

Somos animais sociais, 
e a comunicação é parte das ativi-
dades humanas. Comunicando-se, 
você transmite idéias, faz solicita-
ções, cria realidades, inventa pos-
sibilidades e, principalmente, é 
capaz de coordenar ações no sen-
tido de que o todo possa ser maior 
que a soma das partes.

Como toda ferramenta pode-
rosa, a comunicação efi caz ocorre 
por meio do uso de técnicas espe-
cífi cas, que você vai conhecer nes-
te capítulo.

Aperfeiçoando a arte
da comunicação
A comunicação é uma arte, 

mas não é como as pessoas costu-
mam dizer: “Fulano tem o dom 
da comunicação.” Ela é uma arte 
porque constitui uma ferramen-
ta com a qual o ser humano pode 
manifestar idéias, sensações e sen-
timentos com vista a um resulta-
do. E também porque, para essa 
manifestação, podemos dispor de 
técnicas específi cas, passíveis de 
aperfeiçoamento. 

É evidente que existem pes-
soas mais comunicativas do que 
outras, mas isso não determina 
um dom especial para uma comu-
nicação efetiva. É, sim, decorrên-
cia de fatores como introversão e 
extroversão, que nada têm a ver 
com a comunicação em si. Uma 
pessoa introvertida pode, perfeita-

mente, comunicar-se bem em um 
meio onde se sinta à vontade, e 
uma extrovertida, não ne-cessaria-
mente, será capaz de fazê-lo, ape-
sar de sentir-se sempre à vontade.

Como eu disse, comunicação 
não se resume a falar-ouvir-fa-
lar. Vai muito além disso. Profi s-
sionalmente, a comunicação efi -

caz constitui uma das ferramentas 
mais poderosas de que você dis-
põe. Basta aprender a usá-la!

Ao pé da letra
Comunicação é o processo de 

transmitir e receber mensagens 
por intermédio da linguagem, fa-
lada ou escrita, ou de outros si-
nais e símbolos, que podem ser vi-
suais ou sonoros. Comunicação é 
a capacidade de trocar ou discutir 
idéias, de dialogar e de conversar 
com vista ao bom entendimento 
entre pessoas. 

Mas a comunicação, que visa 
prioritariamente ao entendimen-
to e que pode gerar uma ação co-
mum, também pode ser utilizada 
para manipular pessoas. Quando 
isso acontece, ela é capaz de des-
truir indivíduos, organizações e 
nações, em um efeito semelhante 
ao da falta de comunicação, que 
tem o poder de desagregar valo-
res.

Sempre que alguém está-se 
comunicando efetivamente, es-
tá criando do nada uma realidade 
antes inexistente. A comunicação, 
com o uso da linguagem, permite-
-nos inventar possibilidades.

Para saber viver profi ssional-
mente, considere todas as formas 
de comunicação, mas concentre-
-se principalmente na linguagem 
verbal e na não-verbal. É esse tipo 
de comunicação que predomina 
no relacionamento humano.

Os tipos de relacionamento
É no processo de comunicação 

entre as pessoas que podemos ob-
servar a ocorrência de relaciona-
mentos interativos ou manipulati-
vos. Enquanto os relacionamentos 
interativos são altamente produ-
tivos, os manipulativos são alta-
mente destrutivos. 

Quando um dos interlocuto-
res se considera uma pessoa e vê 
o outro como objeto, ou vice-ver-
sa, acontece a manipulação. E 
quando ambos os interlocutores 
se vêem e vêem o outro como pes-
soas, acontece a interação.

Mesmo quando uma comuni-
cação se inicia de forma interati-
va, ela tanto pode manter-se as-
sim, como pode deteriorar-se para 
a manipulação. E uma relação in-
terativa se torna manipulativa 
quando o coração quer uma coisa 
e a razão quer outra. 

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.

O poder da comunicação
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N
os anos 1960 o aparecimen-
to da pílula anticoncepcional 
revolucionou a vida das mu-
lheres. É verdade que já exis-

tiram inúmeras modificações na sua 
formulação. 

As primeiras a serem lançadas ti-
nham doses de hormônios muito 
maiores que as atuais. Mas, seria ilu-
são imaginar que o uso de anticoncep-
cional hormonal não traz efeitos cola-
terais. Sem dúvida é uma das formas 
mais fáceis de evitar uma gestação 
e justamente por isso, muitas vezes 
os efeitos colaterais são desprezados, 
diante da facilidade, outros métodos 
são descartados. Outras situações tam-
bém levam ao uso dos anticoncepcio-
nais hormonais, como tratamento de 
acne, cólicas ou mesmo evitar o san-
gramento. 

Acontece que a puberdade é um 
momento muito sensível do corpo da 
menina e o uso de hormônios sexuais 
pode afetar o desenvolvimento cere-
bral. Isso já foi demonstrado em ex-
perimentos feitos com animais, o que 
significa que pode acontecer com hu-
manos também. 

Um recente estudo (1) mostrou 
que há uma correlação com o uso de 

anticoncepcional na adolescência e o 
aparecimento do estado de depressão 
na fase adulta. Algumas pessoas con-
trapõem esses dados citando outros 
estudos que não mostram tais efeitos. 
Na realidade os estudos que não mos-
tram esses efeitos são feitos por um 
período menos de tempo. 

EFEITOS COLATERAIS
A maioria dos estudos que avalia 

os efeitos colaterais de medicamentos 
o faz em apenas alguns meses de uso 
no máximo um ou dois anos. Este es-
tudo que eu citei analisa o que aconte-
ceu depois de mais de 20 anos de uso 
de anticoncepcional hormonal. E, logi-
camente, depois de tantos anos usan-
do o hormônio não seria fácil a asso-
ciação com a presença da depressão. 
O pior dessa informação é que parece 
que mesmo que o uso seja interrom-
pido, apenas o fato de ter usado na 
adolescência já é suficiente para au-
mentar a possibilidade de desenvolver 
depressão quando adulta.

Acha tudo isso difícil de acreditar? 
Então pense: tomar sol um ou dois ve-
rões pode causar câncer de pele? Ou 
seria preciso tomar muito sol e con-
tinuamente por anos para que o cân-
cer de pele se desenvolva? E nem to-

das as pessoas que tomam muito sol 
desenvolvem câncer de pele. Em ou-
tras palavras, muitas mulheres não 
terão depressão devido ao uso de an-
ticoncepcionais hormonais, mas mui-
tas terão.

Se você faz uma campanha para 
diminuir a incidência de câncer de pe-
le, você irá dizer que o sol pode não 
causar câncer de pele em todas as pes-
soas, ou você irá dizer para todas as 
pessoas diminuírem a exposição ao sol 
e usar protetor solar, para diminuir a 
chance de ter câncer de pele?

EFEITO A CURTO E

LONGO PRAZO

O raciocínio é o mesmo aqui. 
Se sabemos que o uso de anticon-

cepcionais hormonais na adolescên-
cia, pode levar ao desenvolvimento 
de depressão na fase adulta da vida, 
vamos indicar esses hormônios para 
tratar acne? Para interromper o san-
gramento? Ou vamos cobrar mais se-
riedade da classe médica, para que 
nos informem dos efeitos colaterais 
em curto e em longo prazo?

1.https://jamanetwork.com/
journals/jamapsychiatry/fullarti-
cle/2552796

SAÚDE & BEM-ESTAR
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Anticoncepcional na adolescência - Uso pode aumentar o risco de depressão
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Estudo recente mostra a correlação.

Flickr



ENTRETENIMENTOGazeta Brazilian News · Semana de 26 de Setembro a 2 de Outubro de 2019 23

T
odos amamos nossas 
mães, mesmo quando elas 
não são as mães que gos-
taríamos de ter. Mas acon-

tece algo em nossa psique que vai 
além de as amarmos ou não. Uma 
mãe permanece uma autorida-
de na vida do filho que mesmo os 
mais intelectualmente desenvolvi-
dos podem não perceber. 

A mãe coloca um freio. Sem-
pre e de alguma forma. Um freio 
do qual, geralmente, precisamos 
uma hora nos livrar. Se não for 
um freio, será algum tipo de limi-
tação. Há quem, na tentativa in-
consciente de se libertar, assuma 
os valores contrários aos da mãe, 
mas isso não quebra seu feitiço. 
Vejamos o que acontece.

Uma mãe é em primeiro lu-
gar uma mulher. Ela era uma sim-
ples mulher antes de “a conhe-
cermos”, com sua vida, escolhas e 
valores. Encontrou o homem que 
chamamos de pai. Os dois namo-
raram, fizeram sexo, partilharam 
risos e choros. Viviam por eles 
mesmos, sem ter que cuidar de 
ninguém.

Aí um dia ela engravida. E um 

dia ela tem um bebê. E a criatura 
só conhece essa mulher no papel 
de Mãe. Mãe é mais e é menos de 
uma mulher. Queiramos ou não, 
saibamos ou não, Mãe significa al-
go de puro e intocável. Mexer com 
mãe é quase que insuportável. 

Com os anos, podemos ques-
tionar a mãe, criticá-la e desapro-
vá-la. Mas quantas das “verdades” 
que sabemos continuam caladas 
em nosso peito? Quantas pala-

vras que comunicamos a amigos 
ou diários foram verbalizadas pa-
ra a Mãe? 

A faca é de dois gumes.
Mães e filhos, encarnam, uns 

para os outros, arquétipos, ou 
seja, figuras transpessoais, tan-
to imanentes como transcenden-
tes, muito além da mera realidade 
particular das criaturas em jogo.

Por um lado, a Mãe se esque-
ce com triste frequência que ela 

é uma pessoa, um simples indiví-
duo que faz o seu melhor e que 
tem uma história de vida, uma 
cultura de origem, crenças e ine-
vitáveis limitações que os filhos 
não precisam necessariamente en-
golir. 

Enquanto se percebem, sem 
perceber, como potências incan-
sáveis que tendem à perfeição não 
importa o custo, veem sua cria co-
mo um vaso de cristal chinês que 
vai quebrar ao mínimo desvio de 
nosso precioso e divino cuidado. A 
cria precisaria de constante orien-
tação e proteção, sendo mantida 
na cúpula sagrada de nosso amor 
– que muitas vezes resulta claus-
trofóbico. 

Por outro lado, o filho nasce 
de uma mulher que, pelas carac-
terísticas que a Natureza essa sim 
perfeita, gerou se apresenta a ele 
como divina. Um ser que provê 
proteção, nutrição, cuidados, ca-
lor, embalo. Um ser que está sem-
pre disponível, um ser que enten-
de o que precisamos quando nós 
mesmos não saberíamos dizer. 
Um ser que não entendendo o que 
precisamos não abre mão de nós 

e continua tentando até acertar... 
Mãe é Deusa!

Crescemos com a Deusa, a 
mãe e a mulher. E confundimos 
as três, assim como ela se confun-
de entre as três. Não é de se es-
pantar que quando é hora de se 
distinguir da totalidade divina 
da qual viemos nos encontramos 
num labirinto sem o fio de Ariad-
ne para nos guiar porque nele 
nascemos. Sair é o primeiro ato de 
independência, o grito de liberda-
de que, porém, nos custa perder 
a Deusa.

Aceitar o sacrifício da Deu-
sa-Mãe significa aprender a ver 
e sentir, sobretudo sentir, a mãe 
como uma mulher-mãe. Isso nos 
causa um profundo sentimento de 
culpa. E então descobrimos que 
por trás da Deusa-Mãe há uma 
mulher-mãe que usou a capa de 
Deusa para talvez elevar sua au-
toestima... Nos descobrimos não 
queremos que ela descubra suas 
limitações. Tememos que no mo-
mento em que ela perceber que 
nossas ideias são o fruto do indiví-
duo adulto ela caia espatifada no 
chão tendo perdido sua função...

VIVER BEM
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V
inha guardando essa per-
gunta há anos. Era um con-
juntinho de palavras difícil 
danado de sair pela boca. 

Uma fala que morava somente na 
cabeça de Daniel, e que, por um 
tanto de tempo, sobreviveu sem 
destinatário certeiro. Primeiro, a 
gente se dá conta de que está pela 
metade; só depois pensa em alguém 
para reparar a incompletude.

Até que conheceu a gerente no-
va do banco. Foi chamado numa 
terça-feira, fim do expediente, pa-
ra falar sobre sua posição de caixa. 
“Você consegue seguir no FGTS?”, 
ela perguntou assim, meio no au-
tomático, meio com dó do menino 
que, àquela altura, já contava qua-
tro anos na mesma. E se tem uma 
coisa que você precisa saber sobre 
bancos, é que ninguém suporta a 
salinha do FGTS. É ali que as notí-
cias difíceis são dadas de um lado 
do balcão – Não tem depósito feito 
nessa conta, senhora – e os comen-
tários duros escorregam do outro – 
Moço, o senhor tá entendendo que 
eu nunca mais vou encontrar outro 
emprego?. Isso nos dias bons, claro. 

Dos cinco guichês da salinha, 

somente a cadeira de Daniel fica 
ocupada de segunda à sexta, das 
10h às 16h. Mais ou menos, porque 
tem a Cecília do segundo guichê, 
mas como ela fala, e sorri demais, 
cheia de perfume, quase não atende 
ninguém, não conta. Tem a Karen 
também, acontece que, pelo menos 
uma vez por semana, ela está de 
atestado. Quando não arruma uma 
conjuntivite, um cisto no ovário, 
uma dengue para ficar de atesta-
do a semana inteira. No quarto gui-
chê, senta o Arthur, só que ele es-

tá cobrindo licença maternidade na 
agência do shopping. A criança pro-
vavelmente já cursa o ensino fun-
damental. Arthur é safo que só ele. 
E tinha Guilherme, é mesmo, Gui-
lherme. Acredita que ninguém sabe 
o que aconteceu com Guilherme? 

Pois bem, é Daniel quem escu-
ta a reclamação da demora da fila, 
que demora mesmo, dia sim outro 
também, sozinho – tá bom, quase 
sozinho – esse tempo todo. Cada ge-
rente que chega é uma oportunida-
de de mudança, se alguém quisesse 

trocar, claro. E ninguém quer. Deus 
o livre. Depois, Daniel acha tão bo-
nito dizer que tudo bem, que ele 
espera uma próxima, sem proble-
mas, que dá conta sim, tá tranqui-
lo. Ê Daniel.  

E aí já viu, né? Do banco pra 
casa, de casa pro banco, dor de ca-
beça, dor nas costas, meia hora de 
almoço, com a fila toda chiando 
quando ele levanta e maldizendo 
quando ele se senta de volta. A úni-
ca alegria do menino – que já vai 
para uns 45, roupa amassada, ca-
belo oleoso, pele cansada, barriga 
que nunca viu um abdominal na vi-
da, com carinha de 50, portanto – é 
jantar, tomar banho e deitar, plane-
jando o sonho que terá com a ge-
rente. E é cada sonho. Se um dia, 
pelo menos ele tivesse coragem de 
dizer... Nossa! Desde aquela terça de 
2015, é a gerente, mas já foi a den-
tista, já foi a moça do Ipê Amarelo, 
o self-service do lado do banco, já 
foi a estagiária da fisioterapia. 

Sexta, na volta do almoço, Da-
niel viu um post-it grudado no mo-
nitor: Happy hour no Ipê, despedi-
da da gerente, quer ir? Era a letra 
de Cecília, tinha esperado um si-

nal dele, como as senhorinhas que 
seguram forte no papel com o nú-
mero da senha, por horas, até que 
tomam coragem de levantar e per-
guntar se ainda demora muito, sa-
be? Aquele último movimento an-
tes de desistir e se convencer que 
melhor voltar amanhã, pra não vol-
tar mais? Então, Cecília tinha deci-
dido pela aposentadoria. Já não po-
dia conviver por mais nenhum dia 
com o desprezo de Daniel. Organi-
zou sozinha a despedida da geren-
te, com quem nunca tinha trocado 
palavra, só para tornar possível a 
cerveja, que nem gostava de beber, 
com o colega. Chance final antes de 
aposentar também o desejo de ser 
dupla. E uma ajudinha etílica sem-
pre pode dar coragem, não acha? 

E ele, engasgado que esta-
va com a decepção da partida da 
gerente – mais uma –, nem pa-
ra entender o que se passava no 
guichê do lado. Alegou dor de 
barriga, virou a plaquinha de di-
rija-se ao próximo caixa e seguiu 
para o estacionamento. Já no car-
ro, tudo que pode fazer para ali-
viar o não dito foi parar no pos-
to. Estacionou perto do primeiro 
frentista que viu e disparou de 
um fôlego só: “Tem álcool? Você 
me completa, por favor?”

MATERNIDADE
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A
driana Calcanhot-
to é uma das com-
positoras e canto-
ras mais aclamadas 

e premiadas da música bra-
sileira. Duas vezes vencedo-
ra do Latin GRAMMY, Calca-
nhotto começou sua carreira 
em meados dos anos 80 e 
lançou mais de 20 álbuns, al-
cançando vendas multipla-
tina.

Nas últimas três décadas, 
suas músicas se tornaram a 
trilha sonora de milhões de 
fãs por meio de sucessos nas 
rádios, videoclipes hipnotizantes e com te-
mas para os principais programas de TV. 

Seu novo álbum, Margem, a terceira 
parte de uma trilogia inspirada no mar, ini-
ciada em Marítimo (1998), seguida por Ma-
ré (2008), apresenta suas melodias encan-

tadoras e seus videoclipes artísticos com 
músicas como a faixa principal “Margem”, 
e “Ogunté”. 

Nesse show Calcanhotto também apre-
sentará clássicos como “Devolva-me”, “Es-
quadros”, “Mais Feliz”, e muitos outros que 

a tornaram uma artista tão uni-
versalmente adorada. Esta é uma 
rara oportunidade de assistir 
Adriana Calcanhotto ao vivo nos 
Estados Unidos. Em 2009, ela rea-
lizou dois shows esgotados, um 
em Nova York e outro em Miami. 

Agora, em 2019, a Brazi-
lian Nites vai trazer a artista pa-
ra uma turnê com apresenta-
ções em Miami Beach, Orlando, 
Boston, Nova York, São Francis-
co e Los Angeles. A cantora se-
rá acompanhada por Bem Gil na 
guitarra, Bruno Di Lullo no baixo 
e Rafael Rocha na bateria. 

O show em Miami Beach será o primei-
ro da turnê, dia 22 de outubro no Faena 
Theater, seguido de Orlando dia 24 de outu-
bro como parte do evento Focus Brasil. In-
gressos para todos os shows da turnê já es-
tão a venda pelo site BrazilianNites.com

A 
Academia Latina da Grava-
ção anunciou os indicados 
à vigésima edição do La-
tin GRAMMY, mais impor-

tante premiação da música latina. 
Entre os brasileiros, destaque para 
Tiago Iorc e Anitta, que concorrem 
em categorias gerais importantes. 

O cantor e compositor foi lem-
brado por “Descontrução”, indica-
da à “Canção do Ano”. Iorc com-
pete com nomes consagrados, tais 
como Pedro Capó, Rubén Blades, 
Juan Luis Guerra, Kani Garcia, Fon-
seca e o supracitado Alejandro 
Sanz. 

Já Anitta teve seu mais recen-
te disco, “Kisses” (Warner), indica-
do na categoria “Melhor Álbum de 
Música Urbana”. A brasileira con-
corre com Bad Bunny, De La Ghet-
to, Feid e Sech. 

O Brasil teve outros nomes indi-

cados nas chamadas categorias “ge-
rais” (incluindo gravações e discos 
em português e espanhol): os clipes 
de “Boca de Lobo”, do cantor Crio-
lo, e “Me Solta”, de Nego do Borel, 
foram indicados a “Melhor Vídeo 
Musical Versão Curta”; Edu Ribeiro, 
Fábio Peron e Toninho Ferragutti 
concorrem com “Folia de Treis” ao 
prêmio de “Melhor Álbum Instru-
mental”, enquanto André Marques 
foi lembrado por “Rio-São Paulo” 
na categoria “Melhor Álbum de Ja-
zz Latino”. Estes dois últimos traba-
lhos foram lançados pela gravadora 
Blaxtream.

A votação final para a seleção 
dos ganhadores do GRAMMY Lati-
no terá início no dia 3 de outubro. 
Já a cerimônia de premiação será 
realizada no dia 14 de novembro, 
no MGM Grand Garden Arena, em 
Las Vegas.

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.

Adriana Calcanhotto em sua primeira turnê nos EUA

Anitta e Tiago Iorc são indicados ao Latin GRAMMY

planetamusica@gazetanews.com

Por EQUIPE GAZETA

Por GENE DE SOUZA

Wesley Safadão 
na FL
27/SET/2019
Local: DS Sports 
Plex - 3650 South-
west 10th Street, 
Deerfield Beach, 
FL 33442
Horário: 9 PM
Info: O cantor 
Wesley Safadão 

está de volta à Flórida, onde inicia sua 
turnê pelos Estados Unidos. Os fãs do 
cantor podem esperar um show eletri-
zante. Da Flórida, Safadão segue para 
shows em Newark (NJ) e Brockton (MA). 
Informações: floripaproduction.com.

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

BAILE DA OUSADIA
04/OUT/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. Shot de tequila e entrada free para 
mulheres até 10:30pm. Informações pelo 
telefone (561) 251-7352.

SERTANEJO VIP
05/OUT/2019
Local: El After at The Locale - 499 South 
Federal Hwy, Boca Raton, Florida 33432
Horário: 10 PM
Info: O próximo sábado será de Sertanejo 
VIP com Deyr Donatti & Marcus Lucas. 
Participação de DJ Flexinha. Entrada 
e prosecco free para mulheres até 
10:30pm. (561) 251-7352.

AGENDA
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Abominable

DreamWorks Animation 

Estreia na próxima 
sexta-feira, dia 27 
de setembro, a nova 
animação dos estúdios 
DreamWorks, Abomi-
nable. O longa acom-
panha a adolescente Yi 

que, certo dia, descobre que um yeti está 
no telhado do prédio em que ela mora, na 
cidade de Xangai. Ela acaba criando uma 
amizade bem bacana com o animal e passa 
a chamar a criatura mística de “Everest”, 
já que ele vem de lá. Decidida, ela e seus 
amiguinhos resolvem levar Everest até o 
topo do planeta, ao monte Everest. Mas, os 
três amigos terão que conseguir despistar o 
ganancioso Burnish e a zoóloga Dra. Zara, 
que querem pegar o yeti a qualquer custo. 
No elenco de vozes estão Chloe Bennet, 
Albert Tsai, Tenzing Norgay Trainor, Eddie 
Izzard, Sarah Paulson, Joseph Izzo, entre 
outros. A animação foi escrita por Jill Cul-
ton que também assina a direção ao lado 
de Todd Wilderman. Vale a pena assistir! 
No site do Gazeta News, você pode conferir 
as entrevistas com o elenco e a diretora. 
#Abominable. 

 Judy

Roadside Attractions 

O drama biográfi co 
Judy também entra 
em cartaz na próxi-
ma sexta-feira, dia 27 
de setembro. Com a 
carreira em baixa, a 
cantora Judy Garland 

aceita estrelar uma turnê em Londres 
durante o inverno de 1968, por mais que 
tal trabalho a mantenha afastada dos fi lhos 
menores. Ao chegar ela enfrenta a solidão 
e os conhecidos problemas com álcool e 
remédios, compensando o que deu errado 
em sua vida pessoal com a dedicação no 
palco. No elenco estão Renée Zellweger, 
Jessie Buckley, Finn Wittrock, Rufus Sewell, 
Darci Shaw, entre outros. A direção fi cou 
a cargo de Rupert Gold. Baseado na peça 
teatral End of the Rainbow, de Peter Wilter, 
o roteiro adaptado foi escrito por Tom Edge. 
O longa tem interpretações impecáveis 
das atrizes Renée, Jessie e Darci Shaw, que 
interpreta Judy na adolescência. Para quem 
não se lembra da atriz, Judy foi uma das 
principais atrizes cantoras da era de ouro de 
Hollywood e morreu com apenas 47 anos, 
deixando 2 fi lhas e 1 fi lho. A cantora e atriz 
Liza Minnelli é uma das duas fi lhas. #Judy 

The Day Shall Come

IFC Films 

A comédia The Day Shall 
Come também entra em 
cartaz na sexta-feira, dia 
27 de setembro. Quan-
do um padre, que leva 
esperança e alegria para 
sua comunidade empo-

brecida com projetos na cidade de Miami, é 
ameaçado de ser expulso com a família de 
sua casa, ele parece ter encontrado a solução 
ao receber uma oferta em dinheiro. O que 
ele não sabe é que seu “patrocinador” na 
verdade trabalha para o FBI e planeja levá-lo 
para o mundo do crime. No elenco estão 
Anna Kendrick, Marchánt Davis, Danielle 
Brooks, Denis O’Hare, Jim Gaffi gan, Adam 
David Thompson, entre outros. A direção fi -
cou a cargo de Christopher Morris. O roteiro 
foi escrito por Jesse Armstrong, Sean Grace e 
Tony Roche. #TheDayShallCome 

Loro

IFC Films 

O drama biográfi co Loro, do cineasta Pao-
lo Sorrentino, entra em cartaz em algu-
mas salas do país na sexta-feira, dia 27 de 
setembro. Loro analisa a meteórica

ascensão  ao poder e o 
governo do ex-primei-
ro ministro italiano e 
magnata da comunica-
ção, Silvio Berlusconi. 
Bilionário, empresário, 
Berlusconi modifi cou 
seu país ainda na déca-
da de 1980, vulgarizan-
do o conteúdo televi-

sivo e criando uma paixão desenfreada 
dos telespectadores pelas telinhas. Ex-pre-
sidente do Milan e associado à máfi a, o 
italiano também fi cou conhecido por ter 
participado de orgias regadas a drogas e 
garotas de programas e ser envolvido em 
grandes escândalos políticos enquanto 
ocupava o cargo mais alto do poder execu-
tivo italiano. No elenco estão Toni Servillo, 
Elena Sofi a Ricci, Riccardo Scamarcio, Fa-
brizio Bentivoglio, entre outros. Essa não 
é a primeira vez que Sorrentino e o ator 
Toni Servillo trabalham juntos: os dois são 
responsáveis por aclamados longas como 
Il Divo (O Divo, título no Brasil) de 2008 e 
La Grande Bellezza (A Grande Beleza, títu-
lo no Brasil) de 2013. As fi lmagens supera-
ram a expectativa do diretor e o material 
foi dividido em duas partes. A segunda 
parte ainda não tem data de estreia por 
aqui. #Loro

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

Confira as estreias da semana nos cinemas

cinema@gazetanews.comPor JANA NASCIMENTO NAGASE

DreamWorks Animation Roadside Attractions IFC Films IFC Films
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Um Happy Birthday muito es-
pecial do Gazeta News para o em-
presário Breno Gomes, presiden-
te da Tax House, que comemorou 
aniversário no dia 23 de setembro 
e ganhou uma festa surpresa no 
escritorio. Nas fotos, Breno com o 
ex- prefeito de Pompano Beach, o 
“commissioner” Lamar Fisher, na 
redação do Gazeta News e também 
com familiares e amigos. Parabéns 
Breno Gomes! 

Breno com o ex- prefeito de Pompano 

Beach, Lamar Fisher.

Happy Birthday 

para Breno Gomes! 

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

Divulgação

GN

Nathalia Schumacher

Connie Rocha e Malu Mader.

Wesley Safadão

Breno com familiares e amigos.

Johnny

Wesley Safadão, dia 27, em Deerfi eld Beach

Encontro de estrelas no BRAFF 2019

Johnny celebra 

aniversário 

fazendo show! 

O fenômeno do Brasil,  Wesley Safadão volta aos palcos do sul da 
Flórida para fazer um megashow para os fãs brasileiros, em Deerfi eld 
Beach, nesta sexta-feira, 27 de setembro. Safadão vai cantar seus gran-
des sucessos e novas canções do DVD “WS Mais uma Vez”. O show, no 
DS Sports Plex, em Deerfi eld,  também vai contar com a presença de di-
versos artistas locais. Ingressos e informações no site fl oripaproducões.
com. Mais uma promoção Rádio Gazeta News. 

E outro momento especial foi  a noite de pre-
miação da 23å edição do BRAFF 2019, que aconte-
ceu no último dia 21 de setembro, em South Beach. 
O Festival de Cinema Brasileiro de Miami reuniu 
grandes talentos do cinema brasileiro entre atores, 
produtores, diretores e muitos cinéfi los. O grande 
vencedor da noite foi o fi lme Simonal, que levou 
o troféu Lente de Cristal. Destaque especial para o 
meu encontro com a atriz Malu Mader, que tam-
bém foi uma das atrizes que estiveram no Colony 
Theater, em South Beach. 

E o destaque do Bastidores dessa 
semana vai para o cantor e radialis-
ta da Rádio GN, Johnny, que fez ani-
versário no dia 22 de setembro, e te-
ve muitas comemorações!  Depois de 
receber um “Parabéns” especial dos 
amigos no palco do The Locale, du-
rante a festa Trilogia, Johnny vai ce-
lebrar o aniversário com uma super 
festa, no dia 28, no lugar onde ele 
mais gosta de estar: no palco. A noite 
contará também com a presença de 
músicos locais, amigos do “Johnny 
Deep”. Parabéns e muito sucesso! 
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Deyer, Johnny e 

Thiaguinho na Trilogia

A 
festa Trilogia, que reúne os 3 principais cantores da 
região, Deyer Donatti, Thiaguinho e Johnny , agi-
tou mais uma vez a noite do El After no The Locale, 

em Boca Raton. O sábado, 21, foi marcado por muitas co-
memorações, aniversários e prêmios na roleta  BRAZJET. 
A empresa participou da noite, distribuindo gift cards e 
“cash” para os sortudos. Fique ligados na agenda GAZETA 
NEWS e EL AFTER para acompanhar as festas e promoções.

Fotos: Nathalia Shumacher

Fotos: Nathalia Schumacher

Galera animada curtindo a noite.

Thiaguinho, Deyr e Johnny agitaram mais uma noite no El After.

Claudia faturou um gift de $25.

Leandro, Camila, Suelem e Rodrigo.

Fernanda Cirino, Carlos Silva e o casal Ricky e Carol Marceline.

Desirée, Débora, Sunamita e Fernanda.

Denise e Claudio. Fabíola e Flávio. Júnior, Letícia e Júlio.

Fotos: Nathalia Schumacher

Grupo Cravo & Canela.

Cleiton, Moises e Andressa.

Denise Andrade, levou prêmio de melhor “visual” da noite.Paula, Vinicius, Lintz, Igor e Mariana.

Laura, Eduardo, Thomas e Juliana.

Cravo & Canela 

no The Locale
O grupo de forró Cravo & Canela fez 

mais um show na quinta-feira, 19, no The 
Locale em Boca Raton. A noite foi marcada 
por um concurso de “garota” mais “forro-
zeira” com o visual mais típico.

Fique ligado na agenda Gazeta News e 
do  El After no Facebook ou Instagram para 
saber datas das festas e promoções.

Fotos: Nathalia Shumacher
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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.


