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PAULO RICARDO E OS 35
ANOS DE “RÁDIO PIRATA”

NÃO É APENAS A
COMIDA QUE ENGORDA

ESTREIA DA “VARANDA DO
THE LOCALE” EM BOCA
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Projeto pode diminuir ‘green cards’
para imigrantes da América Latina
P
ara quem pretende pedir ou está na fila para
obter o ‘green card’ por meio de um empregador, um projeto de lei que está sendo
analisado pelo Senado pode diminuir a concessão
para imigrantes de países que não sejam da Índia

ou China. Saiba como a mudança pode impactar
diretamente imigrantes na Flórida que são provenientes, em sua maioria, de países da América
Latina e Europa.
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DIREITO

NOVA YORK VAI MULTAR
QUEM USAR O TERMO
“ILLEGAL ALIEN” A
IMIGRANTE
Imigração | Pág. 11

TROCA DE FARPAS

PRESIDENTE TRUMP
DIZ QUE PROCESSO DE
IMPEACHMENT É
‘GOLPE DE ESTADO’
Estados Unidos | Pág. 15

SAÚDE

MAIS DOIS ESTADOS
RELATAM CASOS DE
MORTES POR CIGARRO
ELETRÔNICO NOS EUA
A lei prejudicaria empresas que buscam por funcionários estrangeiros qualificados de outros países, como da América Latina.
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Projeto de lei quer acabar com
isenção religiosa de vacinas na FL
senadora estadual Lauren Book, representante do condado de
Broward, apresentou um projeto de lei que visa acabar com as
A
isenções religiosas de vacinação infantil na Flórida. Outros estados já
A lei proposta é similar à de Nova York.

aprovaram medidas parecidas.
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VÁRIOS RELATOS

MESMO APÓS O
VERÃO, CASOS DE
AFOGAMENTOS INFANTIS
CONTINUAM NA FLÓRIDA
Flórida | Pág. 7
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POR Arlaine Castro

Não basta colocar laço rosa, é preciso se autoexaminar

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

hegou outubro. E mais
importante do que aderir à campanha “Outubro Rosa”, é fazer o autoexame. Diariamente. Com
números extremamente altos entre as mulheres, o câncer de mama ainda é um medo. E sim, ainda mata.
O Instituto Nacional de
Câncer (INCA) estima que
para cada ano do biênio
2018/2019, sejam diagnosticados 59.700 novos casos de

diagnosticadas com a doença. Na América do Sul, essa proporção sobe para 29,8
mortes. No continente africano, a situação é ainda pior
pois para cada 100 mulheres
com a doença, 60 morrem.
Famosas ou anônimas
Basta olhar para o lado
que percebemos ou lembramos de alguma mulher que
está enfrentando o câncer.
Seja famosa ou anônima.
Com a doença em estágio
quatro, a atriz e cantora australiana Oli“A mulher deve realizar a
via Newton-John, de
autopalpação/observação
71 anos, afirmou que
das mamas sempre que se
vai viver mais do que
sentir confortável, seja no
as estatísticas costumam indicar. A esbanho ou no momento da
trela de Grease: Nos
troca de roupa”.
Tempos da Brilhantina (1978) enfrenta
câncer de mama no Brasil, pela terceira vez a doença.
com um risco estimado de Em 1992, foi diagnosticada
56,33 casos a cada 100 mil pela primeira vez e superou
mulheres. Nos EUA, entre as a doença. Em 2013, ela desmulheres, houve queda na cobriu um tumor no ombro.
mortalidade pelo câncer de Em 2018, a atriz revelou que
mama - que registrou declí- voltou a desenvolver um cânnio de letalidade de 41% de cer de mama. “Eu sei quais
1989 a 2016.
são as estatísticas, mas as deiNo mundo, os países de- xei para lá. Vou viver mais do
senvolvidos como os Estados que isso. Eu tomei essa deciUnidos têm uma relação de são”, disse em entrevista ao
19 mortes por câncer de ma- programa CBS This Morning.
No Brasil, uma das fama para cada 100 pacientes

mosas que também passou
pela luta é a apresentadora Ana Furtado. Descoberto em 2018, ela terminou o
tratamento, se diz recuperada e tem feito campanhas
de conscientização sobre a
doença.
A importância
do autoexame
O câncer de mama é resultado da multiplicação
anormal e desordenada de
células da mama, formando
um tumor. Esse comportamento das células é provocado por uma alteração genética, que pode ser herdada (o
que ocorre apenas em cerca
de 10% dos casos) ou espontânea, provocada ao longo da
vida, explica a organização
que luta em prol do combate à doença -FEMAMA.
Também, o site do INCA
destaca a política de alerta à
saúde das mamas e a importância do diagnóstico precoce para orientar a população
feminina sobre as mudanças
habituais das mamas em diferentes momentos do ciclo
de vida e os principais sinais
do câncer de mama.
“A orientação é que a mulher realize a autopalpação/
observação das mamas sempre que se sentir confortável

para tal (seja no banho, no
momento da troca de roupa
ou em outra situação do cotidiano)”.
Segundo o Instituto, a
maior parte das mulheres
com câncer de mama identificou o câncer por meio da
palpação ocasional em comparação com o autoexame
(aproximadamente 65% das
mulheres identificam o câncer de mama casualmente e
35% por meio do autoexame
mensal).
Por isso, a detecção precoce do câncer de mama consiste na realização de exames
que têm como objetivo garantir que a doença seja detectada o mais rápido possível, em sua fase inicial.
Geralmente, muitas mulheres conseguem detectar alguma alteração em um simples
autoexame.
Assim, para ajudar de alguma forma a reduzir o número de mulheres acometidas pela doença, espalhar
por aí que não é legal fumar, que é importante reduzir a ingestão de álcool e
fazer exames periódicos, especialmente quem já passou
dos 40 anos, é a melhor forma de participar de verdade
do “Outubro Rosa”!
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TELEFONES DE EMERGÊNCIA
CONSULADO-GERAL DO BRASIL EM MIAMI
Setor de assistências a brasileiros:
(305) 285-6208 / (305) 285-6258 / (305) 285-6251
AEROPORTO INTERNACIONAL
Miami: (305) 876 7000
Fort Lauderdale: (954) 359 1200

METEOROLOGIA

EMERGÊNCIA ligue 911 (Corpo de Bombeiros, Polícia ou Ambulância)
Palm Beach: (561) 471 7400
Orlando: (407) 825 2001

Palm Beach: (561) 746 1532 (North)
Orlando e Região: (407) 644 9300

AMERICAN RED CROSS
Miami Dade: (305) 644 1200
Broward : (954 797 3800
Palm Beach: (561) 833 7711 (South)

ANIMAL CARE AND REGULATION DIVISION
Miami Dade: (305) 6441200
Broward: (954) 359 1313
Palm Beach: (561) 233-1200 | Orlando: (407) 836 6311

weather.com

QUI SEX SÁB DOM SEG TER QUA
10/03

86°/78°

10/04

87°/78°

10/05

87°/78°

10/06

86°/78°

10/07

87°/77°

10/08

88°/77°

10/09

87°/76°

As opiniões expressas em artigos são de responsabilidade de seus autores e não refletem
necessariamente a opinião do jornal. Os
serviços de propaganda são de
responsabilidade dos anunciantes.
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VOCÊ CONHECE A
RÁDIO BRASIL EUA?
Músicas e orações que
abençoarão sua vida!
BAIXE AGORA O APP GRATUITO!

100%
Gospel

A primeira no ibope
do seu coração
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Mesmo após o verão, afogamentos
infantis continuam na Flórida

7

Briga sobre escolas charter
vai para a Suprema Corte
Flickr.

Um menino de 4 anos foi encontrado inconsciente no fundo de uma
piscina em Dania. Já em Tampa, a vítima foi uma menina de 4 anos.
Red Cross.

E

mbora o verão já tenha terminado, tragédias com crianças em
piscinas continuaram na Flórida no fim de semana.
Um menino de 4 anos foi
resgatado do fundo de uma
piscina durante uma festa
no sábado (28) à noite em
Dania Beach. O menino, que
não foi identificado, foi levado ao hospital em estado critico, de acordo com uma autoridade do Broward Sheriff
Fire Rescue.Embora ele ainda
esteja internado, os últimos
relatórios de autoridades indicam que ele está melhor a
cada dia.
No mesmo dia, uma menina morreu afogada enquanto outra ficou em estado crítico depois de serem
retiradas da piscina durante
uma festa em Tampa.
No caso de Dania, o garoto não tinha pulso, mas os
policiais fizeram os procedimentos de resgate por vários
minutos até fazê-lo voltar, de
acordo com as autoridades.

Embora o verão tenha terminado, os casos de afogamento continuam.

Os paramédicos continuaram o serviço de socorro e transportaram o menino para o Hospital Infantil
Joe DiMaggio, em Hollywood.
Um incidente semelhante ocorreu em um complexo
de apartamentos em Dania
há duas semanas, mas esse
garoto morreu sete horas de-

pois de ser levado ao hospital. Ele tinha 6 anos. O garoto, de Miami, foi encontrado
no fundo de uma piscina no
Beach Walk, nos apartamentos Sheridan, no quarteirão
300 da East Sheridan Street.
Tampa
No caso de Tampa, a menina de 4 anos e sua prima

de 3, estavam em uma festa
de aniversário com outras oito crianças quando o trágico
incidente ocorreu por volta
das 5pm de sábado, de acordo com a estação local WTSP.
Elas estavam nadando na
parte rasa da piscina, mas de
alguma forma conseguiram
sair de suas bóias e foram parar no fundo, sem que ninguém visse, de acordo com
o relatório.
Um morador próximo,
Addison Vicedo, que é ex-salva-vidas, ouviu gritos frenéticos e foi ajudar no resgate das crianças. Uma delas
tinha pulso, mas a outra não,
ele disse à emissora.
Ambas foram levadas ao
Tampa General Hospital, onde uma delas foi declarada
morta. A menina de 3 anos
teve alta do hospital na segunda-feira (30), de acordo
com as informações mais recentes sobre o caso até o fechamento da edição. Com
informações do WTSP e CBS
Miami.

Os conselhos aguardam resposta da Suprema Corte da Flórida.

Os conselhos escolares
de nove condados, incluindo Broward, estão indo à Suprema Corte da Flórida em
uma batalha sobre a constitucionalidade de uma polêmica lei de 2017 para reforçar escolas charter.
Os conselhos entraram
com uma notificação na sexta-feira (27), que é um passo inicial para solicitar ao
Supremo Tribunal que aceite o caso.
A medida ocorreu depois
que o 1º Tribunal Distrital de
Apelação, no mês passado,
confirmou a constitucionalidade da lei. O tribunal de

apelações apoiou uma decisão de um juiz do circuito de
Leon County, que rejeitou argumentos de que a gigantesca lei educacional violava indevidamente os direitos dos
conselhos escolares de operar seus distritos.
A lei, conhecida como HB
7069, incluía medidas para
direcionar dinheiro adicional
para escolas charter. Os conselhos escolares argumentaram que a lei deu poder demais ao estado e violou parte
da Constituição da Flórida sobre o funcionamento local
das escolas. Com informações do Sun Sentinel.
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American
Airlines
anuncia
a volta do
terceiro voo
São PauloMiami

A

s meninas mais vulneráveis da Flórida sofrem com altos índices de violência, de acordo
com um novo estudo publicado no dia 25 de setembro.
O relatório, entitulado
“The Status of Florida Girls”
publicado pelo Centro de Políticas Delores Barr Weaver,
descobriu que meninas de
cor, que vivem em áreas rurais ou que não se identificam como heterossexuais
são mais propensas a sofrer
bullying ou ter notas mais
baixas na escola.
Uma em cada dez meninas foi estuprada, quase uma
em cada cinco contemplou
cometer suicídio e duas em
cada três meninas em idade escolar foram agredidas
verbalmente, segundo a pesquisa.
Além disso, uma em ca-

Gazeta Brazilian News · Semana de 3 a 9 de Outubro de 2019

A

American Airlines
anunciou na segunda-feira, 30, planos para
ampliar a sua malha de voos
para a América Latina. Entre
as novidades, a companhia
confirmou a inclusão de um
terceiro voo ligando São Paulo a Miami, que será operado
com Boeing 777-00.
A companhia não deu
detalhes da operação, como
data de início específico e

horário, mas os voos serão
iniciados no começo de 2020.
“A posição de liderança
da AA em Miami é algo do
qual estamos extremamente orgulhosos e determinados a manter”, afirma o vice-presidente de Planejamento
da American, Vasu Raja. “Temos um amplo leque de possibilidades partindo de nossos hubs na América Latina
e estamos empolgados com

a oportunidade de usar nossa rede doméstica para melhorar nossa rede internacional. Continuaremos a
crescer, competir e prosperar em uma região do mundo
onde temos uma longa história e um futuro promissor.”
O anúncio ocorre poucos dias depois que a LATAM,
com sede no Chile, abandonou sua parceria com a American em favor de um acordo

com a Delta Airlines. A Delta planeja comprar uma participação de 20% na LATAM,
que está aguardando aprovação dos reguladores nos EUA
e no Chile. A Suprema Corte
do Chile vetou um acordo semelhante entre a American e
a LATAM em maio.
A LATAM fazia parte anteriormente da rede de compartilhamento de códigos
OneWorld da American, o

que significa que a American colocava seus clientes
em voos da LATAM de Miami
para muitas cidades da América Latina. Agora, a American estará transportando
esses passageiros, começando com o voo adicional para São Paulo, além de novos
voos também para Lima e
Santiago.
Com informações do Miami Herald.

Uma em cada 10 meninas da Flórida
afirma ter sido estuprada, diz relatório
Estudo revela também que quase uma em cada cinco vítima contemplou o suicídio, e
duas em cada três meninas em idade escolar foram agredidas verbalmente
Flickr.

da três diz que não se sente
segura quando está na escola, de acordo com o relatório.
Lawanda Ravoira, CEO e
presidente do Centro, disse que as meninas se tornam mais propensas a terem
mau comportamento à medida que esses traumas se agravam, mas pouco é feito para
cuidar da raíz do problema.
“Todos os dias vemos garotas com sérios problemas
de saúde mental não tratadas, relacionadas à violência
e vitimização, que acabam

Relatório é uma chamada renovada à ação.

trancadas em centros de detenção onde suas necessidades não estão sendo atendidas”, Vanessa Patino Lydia,
executiva do centro e coautora dos relatórios, disse no comunicado de imprensa.
Roy Miller, presidente do
The Children’s Campaign,
desafiou os líderes da Flórida a fazerem um trabalho
melhor na criação de programas que podem ajudar melhor essas meninas.
“Os relatórios Status of
Girls são uma chamada reno-

vada à ação para ir além dos
programas e serviços ineficazes, da política caótica de
rotatividade, em vez de controlar comportamentos indesejados”, disse Miller.
Aproximadamente 27
mil meninas nas escolas de
ensino fundamental e médio
foram pesquisadas neste estudo. A pesquisa foi financiada pela Aliança para Mulheres da Flórida, um grupo de
afinidade da Rede Filantrópica da Flórida. Com informações do Miami Herald.
Engeplus

Projeto de lei quer acabar com
isenção religiosa de vacinas na FL
O apoio ao projeto de lei, a SB 64, vem de líderes religiosos
preocupados com doenças antigas que estão surgindo novamente

U

m projeto de lei para
acabar com as isenções religiosas de vacinação infantil está sendo
apresentado na Flórida. A senadora estadual Lauren Book
do condado de Broward está
por trás da medida.
Um porta-voz de Book diz
que o apoio ao projeto, SB
64, vem de líderes religiosos preocupados com doenças antigas que estão surgindo novamente.
“Das principais religiões

do mundo, nenhuma proíbe vacinas”, diz o rabino Dr.
David Shabtai, de Boca Raton. “Mesmo que existam
pessoas que acreditam que
suas crenças religiosas proíbem vacinas, proteger suas
liberdades religiosas não pode colocar em risco os filhos
dos outros”.
No entanto, nem todos os
pais apoiam o projeto de lei.
“Este argumento não se
trata de vacinar ou não, trata-se de proteger as liberdaFlickr.

des”, disse Ann Margo Cannon, mãe no condado de
Palm Beach e defensora ativa das liberdades pessoais.
“Os pais devem ser os que tomam a decisão, porque eles
têm a única responsabilidade
emocional, financeira e física
de cuidar dessa criança. Esta
não é uma decisão a ser tomada pelo estado “.
Já Betsy Agnew, que
também vive no condado
de Palm Beach, se preocupa, uma vez que seu filho

A lei proposta é similar à de Nova York.

Novas leis entraram em vigor em outubro

D
Policiais podem parar o motorista por estar teclando ao volante.

tem um sistema imunológico comprometido.
Ela diz que deixar os pais
optarem pela vacinação de
seus filhos pode ter sérias
consequências.
A lei proposta na Flórida
é semelhante às medidas já
em vigor na Califórnia e em
Nova York. No entanto, parece haver oposição republicana, juntamente com fortes
reações de alguns pais na Flórida, que poderiam impedir a
medida. WPTV.

esde 1° de outubro,
outra rodada de novas
leis da Flórida entrou
em vigor. Motoristas não podem usar aparelhos sem fio celulares, tablets, etc...- quando passarem em uma zona
de obras ou escola. Se forem
pegos, a violação leva a três
pontos na carteira de motorista.
A nova regra vem da HB

107, aprovada pelos legisladores na última sessão legislativa para fortalecer a
política contra o envio de
mensagens de texto durante
a condução, no estado.
A principal parte da lei,
iniciada em julho, fez com
que o envio de mensagens
de texto ao volante se torne
uma ofensa primária, ou seja, policiais agora podem pa-

rá-lo se o virem mandar mensagem de texto.
Outras leis
Bonecas Infláveis: A partir de 1° de outubro, torna-se ilegal vender, emprestar,
doar ou anunciar bonecas infláveis com aspectos infantis
no estado. O SB 160 foi aprovado por unanimidade na Câmara e no Senado da Flórida
na última sessão.

Machucar ou matar animais policiais: Aqueles que
matam ou machucam seriamente cães, cavalos ou cães
de busca e salvamento do
corpo de bombeiros ou da
polícia enfrentam uma acusação de crime de segundo
grau, cumprindo uma pena
de até 15 anos de prisão.
Com informações da ABC
News.
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Alguns professores já podem
portar armas em campus
Professores em certos distritos escolares da Flórida agora podem portar armas de fogo nas dependências da escola
devido a uma lei estadual controversa.
A medida deriva de uma
nova lei calorosamente debatida, assinada pelo governador Ron DeSantis em maio,
dando aos distritos a opção
de armar professores e seguranças. A lei foi aprovada em
resposta ao tiroteio em massa ocorrido na Marjory Stoneman Douglas High School, em
Parkland.
A lei concede aos distritos o direito de optar pelo

Programa Coach Aaron Feis
Guardian. O programa designa professores e guardas de
segurança voluntários como
“guardiões”, que respondem
a ataques armados aos campi
das escolas.
De acordo com o Departamento de Educação da Flórida, os responsáveis devem
passar por exames psicológicos e de drogas e concluir 144
horas de treinamento.
Atualmente, 39 dos 67 condados da Flórida, inclusive Broward, participam do programa.
Miami-Dade e Orlando optaram
por não participar. Informações
da Fox News.
Flickr.

O condado de Broward optou por entrar no programa.

Professores de Broward são
suspensos, acusados de violência
Um deles é acusado de pegar um aluno pelo pescoço e outra teria jogado
menina de 4 anos com necessidades especiais no chão
Flickr.

D

ois professores de Broward foram proibidos
de lecionar nas escolas da Flórida em um futuro
próximo. Um deles foi acusado de agarrar com força
o pescoço de um menino de
11 anos e a outra foi acusada
de derrubar uma criança de
4 anos no chão.
Samuel Parrondo, 44, foi
demitido de seu emprego de
US $ 49 mil por ano dando a
aula a alunos com necessidades especiais no Olsen Middle em Dania Beach em 4
de setembro por uma briga
com um aluno que aconteceu em 2016.
Na época, ele escapou da
disciplina do distrito, mas o
estado recentemente investigou e suspendeu sua licença de ensino por um ano, até
agosto de 2020.
Terry Darmody, de 65
anos, era professora de pré-escola e ganhava US $ 52
mil na Tradewinds Elementary em Coconut Creek até
agosto de 2017, quando se

aposentou no início de uma
investigação sobre alegações
de que abusava fisicamente de uma menina de 4 anos
com autismo. O estado revogou sua licença, embora ela
possa se inscrever novamente em três anos.
Ambas as ações vieram
da Comissão Estadual de Práticas Educacionais, que analisou os dois casos em uma reunião recente em Altamont
Springs.
Os incidentes envolvendo Darmody, que agora vive
na área de Tampa Bay e se recusou a comentar, ocorreram
durante o ano letivo de 201617, de acordo com a denúncia do estado.
A queixa dizia que Darmody pegou ou carregava a menina “e a jogou de uma altura de aproximadamente dois
pés no chão da sala de aula e
novamente na calçada”.
Ela “pisou intencionalmente” no tornozelo da menina quando ela estava sentada no chão, diz a acusação.

Suspensões vieram da Comissão Estadual de Práticas Educacionais.

No caso envolvendo Darmody, em 11 de março de
2016, ele estava tentando
convencer um garoto de 11
anos de idade a fazer um teste, mas o garoto “não cooperou e começou a ficar agressivo com o Sr. Parrondo,
movendo os braços em posição de ‘boxe’, talvez tentando agarrar Parrondo ou
afastá-lo “, disse o relatório.
O garoto então colocou a cabeça no peito de Parrondo.
Quando Parrondo não
conseguiu que o garoto ficas-

se quieto, ele agarrou o aluno
“ao lado do pescoço e atirou
ou empurrou-o para o chão.
O Sr. Parrondo sentou-se em
cima do garoto por alguns
minutos até se acalmar”.
“Ele estava com uma população muito difícil e tentou impedir que o aluno se
machucasse ou a outras pessoas, e acabou se metendo
em confusão por isso”, disse a mãe de Parrondo, Isabel
Semidey, que o ajudou no caso. Com informações do Sun
Sentinel.
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Aumento líquido de imigrantes
nos EUA é o menor em 10 anos
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Nova York vai multar quem
usar o termo “illegal alien”

Reuters

Mudanças nas leis imigratórias e o cerco à imigração
ilegal são vistos como a causa provável desse declínio
Reuters.

A

população dos Estados Unidos ganhou
imigrantes no ritmo
mais lento em 10 anos no
ano passado, de acordo com
uma análise de novos dados do censo da Pesquisa da
Comunidade Americana do
Census Bureau. As mudanças nas leis imigratórias e o
cerco à imigração ilegal são
vistos como a causa provável
desse declínio.
De acordo com os dados,
o aumento líquido de imigrantes na população americana caiu para cerca de
200.000 pessoas em 2018,
um declínio de mais de 70%
em relação ao ano anterior,
segundo William Frey, demógrafo chefe da Brookings
Institution, que conduziu a
análise.
“É notável. Isso é algo
que realmente não acontece
desde a Grande Recessão”,
disse David Bier, especialista em imigração do Instituto
Cato ao The New York Times.
O número líquido de imi-

O aumento líquido de imigrantes sofreu declínio de mais de 70% em 2018.

gração é composto por todas
as pessoas nascidas no exterior que vieram para os Estados Unidos, menos de quem
saiu e quem morreu, segundo os demógrafos.
América Latina e Ásia
Os maiores declínios nos
níveis de imigrantes foram
entre pessoas da América La-

tina e Ásia que não eram
cidadãs dos Estados Unidos
-uma diminuição de cerca de
478.000 pessoas, sendo mais
da metade da América Latina, segundo a análise.
No total, cerca de 45 milhões de estrangeiros nasceram nos Estados Unidos em
2018. Cerca da metade de-

les eram cidadãos, quase um
quarto não estava documentado e o restante era legal.
Os imigrantes, como parte
da população do país, permaneceram estáveis em 13,7%,
a maior parcela desde 1910.
Desde 2010, o número de
imigrantes que chegam do
México diminuiu, enquanto
o número da China e da Índia aumentou. Mas em 2018,
o número de pessoas da Ásia
que viviam nos Estados Unidos, mas não eram cidadãos
americanos, diminuiu. Segundo a análise, podem ser
pessoas que trabalhavam ou
estudavam nos Estados Unidos, mas que desistiram de
esperar pelo status de imigração.
Nova York e Illinois tiveram declínios mensuráveis
em suas populações nascidas no exterior, enquanto
11 estados tiveram aumentos, incluindo Flórida, Texas
e Arizona.
Leia a matéria completa
no site GazetaNews.com

Violações podem resultar em multas de até US $ 250.000.

A cidade de Nova York
decidiu proibir o termo “illegal alien’” (estrangeiro ilegal) quando usado “com a intenção de diminuir, humilhar
ou assediar uma pessoa”, disse a cidade. Violações podem
resultar em multas de até US
$ 250.000.
Pelas novas diretrizes, fica proibida também a discriminação contra alguém com
base em sua proficiência em
inglês e ameaças de chamar
as autoridades de imigração
a alguém “com base em motivos discriminatórios”.
Anunciada na semana passada, a orientação é para todas

as acomodações públicas, emprego e moradia, informou a
Comissão de Direitos Humanos da cidade.
“Estamos orgulhosos de
ter trabalhado com a Comissão de Direitos Humanos de
Nova York para produzir e divulgar esta importante orientação ao combater a retórica do governo federal sobre
o medo e as políticas xenófobas que ameaçaram a saúde e
o bem-estar das comunidades
imigrantes”, disse Bitta Mostofi, Comissário do Gabinete do
Prefeito e Assuntos dos Imigrantes. Leia a matéria completa no site GazetaNews.com.
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Arlaine Castro

Istock

U

m projeto de lei sobre
imigração legal baseada em emprego está
sendo analisado pelo Senado e, caso seja aprovado, deverá diminuir a concessão
de ‘green cards’ para imigrantes de países que não
sejam da Índia ou China. A
nova lei eliminaria a cota
de porcentagem máxima de
green cards atribuídos a qualquer país e colocaria todos os
países se candidatando juntos aos 144.000 green cards
anuais.
Pelo projeto de lei intitulado S. 386 -”Fairness for
High-Skilled Immigrants Act
2019”* - a cota por país da residência permanente baseada em emprego não vai mais
existir e será dada preferência à análise dos pedidos por
ordem de chegada- tal medida vai beneficiar os cidadãos
indianos e chineses, que pos-

“O problema desse projeto
é que ele coloca um
‘band-aid’ em um assunto
que precisa de cirurgia”,
aponta a advogada
Leonelba Martinez
suem maior número de pedidos e ficam mais tempo em
espera na fila - mas por outro
lado, vai diminuir a chance
para imigrantes qualificados
de outros países, analisam especialistas na área.
De acordo com a lei atual,
é permitido a qualquer país
um máximo de 7% (cerca de
9.800 green cards) do total
de 144.000 emitidos por ano
pelos EUA. Como a Índia tem
o maior número de candidatos, seguida pela China, de
acordo com o Departamento
de Estado, matematicamente, os processos deles ficarão
sempre à frente daqueles de
imigrantes qualificados de
outros países.
“Isso significa que os vistos estariam disponíveis por
ordem de chegada, mas, devido à grande quantidade de
solicitantes vindos principalmente da Índia e da China,
os 144.000 vistos disponíveis

Caso seja aprovada, a lei prejudicaria empresas que buscam por funcionários estrangeiros qualificados de outros países, como da América Latina.

Projeto de lei pode diminuir
‘green cards’ para imigrantes
da América Latina
A mudança pode impactar diretamente
profissionais na Flórida que são provenientes
da América Latina e Europa
Pixabay

Indianos estão no topo dos ‘green cards’ pelo trabalho nos EUA.

seriam direcionados principalmente para solicitantes
desses países. Isso tornaria
quase impossível para candidatos de outras origens a
chance de obter um visto”,
explicou ao Gazeta News Leonelba Martinez, advogada de
imigração do escritório de
advocacia The Berman Law
Group, em Deerfield Beach.
Essencialmente, como
explica a advogada, o projeto de lei visa aumentar o
limite por país de vistos de
imigrante baseados em emprego, porém, poderá ter um
impacto negativo ao impedir
profissionais qualificados de
outros países de permanecer
nos EUA.
Menos imigrantes da
América Latina e Europa
Como consequência, nos

7%

é o total atualmente
permitido a qualquer
país para ‘green card’
pelo emprego

próximos 10 anos, mais ou
menos, especialistas em política de imigração ouvidos
pelo Miami Herald estimam
que os cidadãos indianos,
bem como um pequeno número de chineses, seriam os
únicos trabalhadores estrangeiros capazes de obter green
cards por meio do emprego
- uma ação que prejudicaria
empresas que procuram por
funcionários estrangeiros
qualificados de outros países.
Para se ter uma ideia, a
mudança pode impactar diretamente profissionais imigrantes na Flórida que são
provenientes, em sua maioria, da América Latina e Europa. “Na Flórida, temos
muitos engenheiros de aeronaves, trabalhadores no setor
de hospitalidade, envolvidos
na importação e exportação
de bens de luxo. Nossos candidatos à força de trabalho
são predominantemente da

Green card pelo trabalho é o 2° meio de regularização de brasileiros
Os brasileiros estão longe de ser a população imigrante que mais utiliza esse
tipo de processo para obter a residência permanente nos EUA. O green card por
meio do empregador é o segundo meio que brasileiros
usam para obter a residência legal (26%), que perde para processos via parentesco

direto (67%), segundo dados
de censo de 2017 compilados pela organização Migration Policy.
Brasileiro na fila
Um brasileiro que está
na fila aguardando o processo final para o green card é
Roger Ramos, que mora na
Flórida e cujo empregador
entrou com o processo em

março de 2018. “Esse processo me permitiu trabalhar
legalmente e também abre
caminho para o pedido da
residência permanente. No
meu caso, já foi aprovado e
estou aguardando o agendamento para entrevista, que
imagino acontecer em breve. Ainda não está muito
claro em que ponto dos pro-

cessos essas mudanças afetam”, comenta.
Assim, a reforma no sistema pretende viabilizar os pedidos e encerrar a demora de
anos pelo documento.
“O problema desse projeto é que ele coloca um ‘band-aid’ em um assunto que precisa de cirurgia. Embora ele
ajude a diminuir a quantida-

de de pedidos em atraso com
casos da Índia e da China, retira os Estados Unidos do talento de outros candidatos provenientes de outros países. O
sul da Flórida, em particular,
sofreria, pois a maioria dos recebedores de vistos que vivem
nessa área vem da Europa e da
América do Sul, conclui Martinez. Leia mais no site.

América Latina e da Europa.
Miami é um hub internacional para a América Latina.
Por isso, os empregadores
tendem a procurar funcionários dessa região”, explica
Tammy Fox-Isicoff, membro
do conselho da American Immigration Lawyers Association ao Miami Herald.
Por outro lado, estados
como Califórnia, Washington e Utah seriam beneficiados pelo projeto de lei tendo
em vista que seus beneficiários de vistos baseados no
emprego vêm principalmente da Índia e China, aponta
Leonelba Martinez. “No entanto, estados como a Flórida sofreriam muito, pois a lei
torna quase impossível para
solicitantes de outro país obter um visto”, completa.
Se a lei for aprovada, os
candidatos terão que ficar
na fila atrás das dezenas de
milhares de cidadãos indianos que já aguardam o green
card. De acordo com o Instituto Cato, no ano passado,
havia cerca de 370.000 cidadãos indianos, sem incluir
seus cônjuges e filhos, na fila para os green cards baseados no emprego e seriam elegíveis para 85% de todos os
green cards disponíveis. “Isso basicamente encerrará toda a imigração futura de empregos hispânicos nos EUA “,
analisa Fox-Isicoff.
No dia 26 de setembro,
o projeto de lei foi bloqueado pelo senador republicano do Kentucky Rand Paul,
que apresentou um projeto
de lei rival citando preocupações com a disponibilidade de vistos para os profissionais de saúde.
Uma petição em prol da
aprovação da lei foi lançada
no site da Casa Branca.
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Juiz federal
bloqueia nova
lei contra aborto
da Geórgia
O juiz Steve Jones bloqueou, essa semana, a nova lei
restritiva ao aborto da Geórgia. A decisão foi divulgada
terça-feira, dia 1°.
A lei, assinada em maio
pelo governador Brian Kemp,
proíbe o aborto depois que
um batimento cardíaco fetal
seja detectado, o que pode
acontecer logo após a sexta
semana de gravidez. Permite
exceções limitadas.
A lei estava programada
para entrar em vigor dia 1º
de janeiro.
A lei abre exceções em casos de estupro e incesto, desde
que a mulher apresente um
relatório policial, e também
permite abortos quando a vida da mulher está sob risco.

Essa temporada de gripe pode ser
a pior de todas, dizem especialistas

Bebê morre
após ser deixada
em carro com
aquecedor ligado

A temporada de gripe começa oficialmente nos EUA no dia 1° de outubro

A polícia da Califórnia
prendeu a mãe de June Love Agosto, uma menina de
2 anos que morreu após ser
deixada dentro de um carro,
com o aquecedor ligado e coberta, por quase cinco horas
em West Carson, Califórnia.
De acordo com a polícia,
a criança foi encontrada pela própria mãe horas depois
já inconsciente e com sinais
de queimaduras. A mãe teria
deixado a menina para beber
com um amigo em um outro
veículo próximo, segundo o
relatório.
A mãe - que não teve nome revelado ainda- tinha dito às autoridades que deixou
a criança sozinha por apenas
alguns minutos enquanto batia na porta de uma babá.
Mas durante a investigação
do caso, ela admitiu que foi
pra outro veículo.
A mãe contou que deixou
a criança no carro, sozinha,
por volta das 23h30 de 21 de
setembro, e entrou em outro
veículo próximo para beber
com um amigo.
A mulher disse que ligou
o aquecedor do carro e colocou um cobertor na filha.

Arquivo GN

M

édicos, hospitais e
clínicas do sul da
Flórida dizem que
agora é a hora de se preparar para a temporada de gripe de 2019-20, que pode ser
uma das piores. A Austrália,
que experimenta o inverno
antes dos Estados Unidos e
tende a servir como previsão,
teve a pior temporada de gripe de sua história. Os 272.146
casos confirmados são mais
de quatro vezes maiores que
no ano anterior.
De acordo com os Centros de Controle e Prevenção
de Doenças, a temporada de
gripe começa oficialmente
nos EUA no dia 1° de outu-

A temporada de gripe atinge picos entre dezembro e fevereiro.

bro. Os CDCs pedem às pessoas que tomem suas vacinas
o mais rápido possível.
“Agora é a melhor ho-

ra para tomar a vacina contra a gripe, antes que ela se
espalhe”, disse a Dra. Carla
McWilliams, especialista em

doenças infecciosas da Cleveland Clinic Florida, em Weston. “Depois de receber a vacina, são necessárias duas
semanas para obter proteção total”.
A temporada de gripe
costuma atingir picos nos Estados Unidos entre dezembro
e fevereiro. Hospitais, consultórios médicos e farmácias como Publix, Walgreens,
CVS e Target já estão oferecendo imunização.
“Você deve ser vacinado
antes de entrar em contato
com pessoas que estão ficando doentes; antes que a temporada comece”, disse McWilliams.

Arquivo Pessoal

Brasileiro sofre morte cerebral após capotar carro na CA

Tony Fernandes era radialista.

13

O radialista brasileiro
Tony Fernandes, natural de
Itu (SP), sofreu morte cerebral após capotar a caminhonete em que estava dirigindo
na Califórnia.
O acidente aconteceu na
quinta-feira, 26, na cidade de

Pittsburg, e a morte cerebral
foi declarada pelos médicos
no último domingo, 29.
Segundo João Campanha,
irmão do jovem que foi para a Califórnia após o acidente para acompanhar a situação de perto, Fernandes

tinha diabetes e, pelo chegou ao conhecimento da família, a pressão dele baixou
e ele desmaiou ao volante.
A caminhonete teria capotado várias vezes e ele bateu
a cabeça.
Tony foi socorrido por

um caminhoneiro que passava no local e encaminhado
ao hospital da cidade. Lá, de
acordo com o irmão, os médicos constataram uma perda
de 90% do cérebro e Tony foi
colocado em coma induzido.
Com informações do G1.
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N

ossa capacidade de fazer
com que o nosso dinheiro dure se deve, em grande parte, as nossas despesas com
a aposentadoria.
Segundo um novo estudo,
somos bastante ruins, mas ruins
mesmo, em prever quanto realmente gastaremos em moradia
e assistência médica quando nos
aposentarmos.
E outro estudo mostra que
nossos gastos, pouco antes e nos
primeiros anos de aposentadoria, costumam ser extremamente voláteis.
No primeiro estudo, a empresa de pesquisa financeira Hearts
& Wallets perguntou a 495 trabalhadores em “final de carreira”,
com idades entre 53 e 64 anos,
se eles pensavam que gastariam
mais, menos ou o mesmo em
‘gastos-chave’ na aposentadoria,
do que atualmente. Os pesquisadores também perguntaram a
1.994 aposentados se estão gastando mais, menos ou o mesmo
nessas despesas como antes da
aposentadoria.
A descoberta destes estudos
foi surpreendente!

Há segredos para garantir uma boa aposentadoria.

Aposentadoria:
percepção X realidade
Havia diferenças bem marcantes entre as previsões e a
realidade, sugerindo que os pré-aposentados - e aqui a gente está falando de pessoas entre 50
e 60 anos-, se tornam mais sérios, projetando suas despesas
na aposentadoria.
“Deveríamos estar um pouco menos preocupados com (o
que gastaremos em cuidados de
saúde) e nos concentrarmos um
pouco mais em moradia”, disse
Laura Varas, fundadora e CEO da
Hearts & Wallets.
“O grande mal-entendido es-

tava na habitação.”
Mas por quê???
Quase metade dos entrevistados no final da carreira (46%)
disse que esperava gastar menos
em moradia na aposentadoria.
Mas apenas 30% dos aposentados pesquisados estão gastando
menos com hipotecas ou aluguéis, e serviços públicos, do
que quando trabalhavam em período integral; 17% dos aposentados estão gastando mais. E aí
entra o fato que muita gente refinanciou seus imóveis ou estendeu o prazo de duração do mortgage, fazendo com que pessoas
que normalmente teriam seu

mortgage quitado ao se aposentarem, ainda tenham de a 10 a
15 anos de pagamentos em uma
fase que o dinheiro não entra como antes.
De fato, segundo a pesquisa, a maioria dos aposentados
gasta o mesmo ou mais em moradia em comparação com antes de se aposentar. Um relatório do Instituto de Pesquisa de
Benefícios a Empregados sobre
gastos com aposentadoria observou que os aposentados solteiros gastam 47% de sua renda
em moradia, em média; os casados gastam uma média 36% de
sua renda. Pessoas solteiras que
se encaixam na faixa mais baixa
de riqueza, gastam ainda mais
em moradia: 55% de sua renda,
em média.
E ainda nem falamos sobre
os gastos com saúde; planos de
saúde, ou simplesmente os gastos adicionais no caso do aposentado precisar de um cuidado extra ( falando aqui de gastos
com casas para idosos ou mesmo acompanhantes).
A grande parte dos entrevistados afirmou que a média

necessária de dinheiro acumulado deveria estar em torno de
$250,000.
Agora pensem comigo: Uma
pessoa sozinha aqui no estado
da Flórida precisa, em média, de
$3000 por mês para viver com
decência. $3000 X 12 = $36,000.
Se a pessoa vai viver pelo menos até os 90, isto significa que
vai precisar de $36,000 pelo menos por 25 anos. O que dá um total de $900,000! E agora aqueles
$250,000 parecem suficientes?
Com base na análise desta
pesquisa , você acha prudente
ser muito agressivo ao investir
no mercado de ações quando se
aproxima da aposentadoria? Se
o mercado cair, como você vai
ter o dinheiro suficiente para pagar pelo aumento de seus gastos
no futuro?
Como sempre digo, planejamento é tudo!!!
Você já conversou com um
profissional competente e licenciado sobre este assunto? Quanto mais cedo você começar, melhor será para o seu futuro.
Uma ótima semana para todos!

As informações fornecidas neste artigo são apenas para fins informativos. Não devem ser consideradas aconselhamento jurídico ou financeiro. Você deve consultar um profissional para determinar o que pode ser
melhor para suas necessidades individuais.
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ACIDENTE DEIXOU VÍTIMAS FATAIS

Avião da 2ª Guerra cai em aeroporto de Connecticut
Um avião Boeing B-17 da Segunda Guerra Mundial caiu
no Aeroporto Internacional Bradley, em Windsor Locks, uma
cidade no condado de Hartford, Connecticut, na quarta-feira, dia 2, matando ao menos cinco pessoas das 13 a bordo.
De acordo com o site FlightAware, o avião caiu cerca de

cinco minutos depois de levantar voo. Os dados mostram
que o Boeing voou cerca de 13 quilômetros e atingiu altitude de 244 metros.
Os sobreviventes foram levados para o hospital. O número de vítimas fatais pode aumentar, segundo autoridades.

Trump diz que processo de
impeachment é ‘golpe de Estado’
A Flórida já registrou uma morte ligada ao vaping.

Mais dois estados relatam
mortes por cigarro eletrônico

M

ais dois estados relataram mortes por
cigarro eletrônico,
totalizando 16 óbitos relacionados ao dispositivo em todo
o país, segundo a CNN.
As últimas mortes ocorreram em Virgínia e Nova Jersey. As lesões pulmonares
que levaram à morte estão
associadas ao uso de THC no
cigarro eletrônico. O THC é o
composto psicoativo da maconha frequentemente usada
nesse tipo de cigarro.
As outras 14 mortes foram registradas nos Estados
da Califórnia (2), Kansas (2),
Oregon (2) Illinois (1), India-

na (1), Minnesota (1), Missouri (1), Flórida (1), Geórgia (1),
Mississippi (1) e Nebraska (1).
De acordo com explicação do Center of Disease Control (CDC), os cigarros eletrônicos funcionam aquecendo
um líquido que pode conter
óleos de nicotina, tetra-hidrocanabinol (THC) e canabinóide (CBD) e outras substâncias, que produz aerossol e
os usuários inalam, chegando aos pulmões.
Segundo o CDC, há 805
casos prováveis de lesão pulmonar associada ao uso de cigarros eletrônicos em 46 Estados e nas Ilhas Virgens.

Cinco diplomatas devem testemunhar em uma comissão parlamentar
encarregada de analisar o processo de impeachment
FacebookDonaldTrump

O

presidente Donald
Trump qualificou como “golpe de Estado” o
processo de impeachment promovido pelos democratas no
Congresso por seus supostos
esforços junto ao governo da
Ucrânia para prejudicar o pré-candidato às eleições de 2020
Joe Biden.
“A medida em que aprendo mais e mais a cada dia, chego à conclusão de que não se
trata de um julgamento político, mas de um GOLPE”, escreveu Trump no Twitter na terça-feira, 1°.
Trump escreveu ainda que
o “golpe” pretende “tirar o povo do poder, seu voto, suas liberdades, sua Segunda Emen-

“Não se trata de um julgamento político, mas de um GOLPE”, escreveu

da, religião, Exército, muro na
fronteira e seus direitos outorgados por Deus como cidadãos
dos Estados Unidos”.
Os comentários do presidente ocorrem após o secretário de Estado, Mike Pompeo,
pressionar para evitar a con-

vocação de cinco diplomatas
para testemunhar em uma comissão parlamentar encarregada de analisar o impeachment.
Os congressistas democratas investigam se Trump pressionou
o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, para obter in-

formações envolvendo o filho
de Biden, o principal pré-candidato do partido às eleições
de 2020.
Com a repercussão do telefonema, o número de pessoas
a favor do impeachment do
presidente aumentou 8 pontos percentuais na última semana. Uma pesquisa realizada
pela Reuters/Ipsos entre 26 e
30 de setembro constatou que
45% dos adultos acreditam que
o republicano Trump “deveria
sofrer impeachment”, em comparação com 37% em uma pesquisa semelhante realizada na
semana passada. Outros 41%
disseram que Trump não deveria ser destituído do cargo e 15%
afirmaram que “não sabem”.
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Adolescente morre ao dormir com celular
carregando embaixo do travesseiro

Cães farejadores
são usados no
controle da febre
suína no Japão

Especialistas forenses confirmaram que o celular explodiu pela manhã, após superaquecer

O aeroporto de Narita,
nas proximidades de Tóquio,
intensificou medidas de vistoria para combater a febre
suína africana, que vem se
alastrando pela Ásia.
Autoridades aeroportuárias aumentaram o número
de cães a partir desta terça-feira (1) visando impedir a
entrada de produtos suínos
contaminados.
Focos da doença foram
registrados em várias partes
da Ásia, como China, Vietnã
e Coreia do Sul.
O vírus não é perigoso para seres humanos, mas é altamente contagioso e quase
sempre fatal para os porcos.
O ministério da Agricultura
do Japão informou que ainda não foi criada uma vacina.
No aeroporto de Narita,
cães farejadores são utilizados para detectar produtos
suínos na bagagem de passageiros chegando ao Japão.
O serviço de quarentena
de animais informa que há
grandes preocupações sobre
a situação depois da confirmação do contágio da febre
suína em setembro, na Coreia do Sul.

U

ma adolescente de 14
anos morreu ao dormir com o celular carregando embaixo do travesseiro. Ela também estaria
com fones de ouvido e adormeceu escutando música. As
informações são do The Sun.
Segundo a polícia local,
Alua Asetkyzy Abzalbek, de
Bastobe, no Cazaquistão, a
garota foi encontrada de manhã já morta e com vários ferimentos no rosto – o que indicou a explosão do aparelho
durante o carregamento.
Os pais de Alua ainda

Arquivo Pessoal

chamaram o serviço de emergência, mas os paramédicos
não puderam fazer nada.
Segundo a imprensa local,
especialistas forenses confirmaram que o celular explodiu nas primeiras horas
da manhã após superaquecer, e foi a causa da morte.
Não foi revelada a marca
do telefone nem mesmo se o
carregador era original.
Ayazhan Dolasheva, 15
anos, uma amiga, fez um
post emocionante no Facebook. “Ainda não acredito.
Você era a melhor. Estáva-

Alua Abzalbek foi encontrada já morta, pela manhã.

mos juntas desde pequenas...
Muitas saudades”, escreveu.
A morte da adolescente
segue uma série de mortes
envolvendo telefones celulares ao redor do mundo. Nos
EUA, casos de explosão ou
choque por causa do uso do
aparelho enquanto conectado à energia elétrica, já foram relatados.
Em 2017, a adolescente
Madison Coe, de 14 anos,
morreu no Novo México supostamente após segurar um
celular ligado na tomada enquanto tomava banho.

Estados Unidos e China devem retomar negociações comerciais

U

ma autoridade da
Casa Branca informou que os Estados
Unidos e a China vão retomar negociações comerciais em nível ministerial
em Washington.
Na terça-feira, 1º, o conselheiro de Comércio Exterior da Casa Branca, Peter
Navarro, declarou, em um
programa da FOX TV, que

o representante americano
iria se encontrar com o vice-premiê chinês, Liu He, em
10 de outubro. Liu deve se
encontrar com o representante do Comércio dos EUA,
Robert Lighthizer.
Washington e Pequim
têm imposto tarifas cada
vez mais altas entre si e agora a disputa comercial está
causando impacto fortes nas

duas economias.
O presidente Donald
Trump, está ansioso para
pedir à China que compre
mais produtos agrícolas americanos. Isso levou a especulações de que os dois lados
irão discutir um acordo temporário na área de comércio
de bens agrícolas.
Com informações da
Agência Brasil.

AFP/Reuters

São as primeiras negociações desde o encontro presidencial em Xangai.
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Torcida do
Cruzeiro
invade treino
e cobra
jogadores

Equipe está na zona de rebaixamento.

A

lvo de polêmicas recentes, o VAR foi um
dos protagonistas da
22ª rodada. Foram incríveis
seis gols anulados: dois do
Corinthians, um do Vasco,
um do Palmeiras, um do Fortaleza e um do Cruzeiro. A
controvérsia foi tamanha
que o Cruz-Maltino protestou contra a arbitragem, o
Verdão foi à CBF pedir explicações, e o Colorado também pediu acesso aos áudios
do VAR na derrota para o Flamengo na 21ª rodada.
Apesar de estarmos no
returno, o que se percebe é
que, com o decorrer do Campeonato Brasileiro, as reclamações pelas decisões com a
tecnologia não diminuíram.
No total, o árbitro de
vídeo mudou a decisão de
campo em 111 oportunidades nestas 22 primeiras ro-

C

erca de 30 torcedores do
Cruzeiro quebraram um dos
portões da Toca da Raposa
na tarde desta terça-feira e invadiram o local no dia em que o elenco se reapresentou após a derrota por 1 a 0 para o Goiás, no Serra
Dourada.
Os torcedores soltaram foguetes e conversaram com a comissão
técnica e com os atletas que estavam treinando em campo no momento da invasão – apenas aque-

les que não atuaram em Goiânia.
Os titulares, que faziam trabalhos
internos, foram para o gramado
no momento em que houve a invasão. Até o zagueiro Léo, que se recupera de uma fratura na clavícula, apareceu em campo com uma
proteção no local. Abel Braga foi o
que mais conversou com o grupo
no gramado.
A Polícia Militar foi acionada
pelo Cruzeiro, chegando cerca de
cinco minutos depois da invasão

do grupo, retirando todos os torcedores do campo. Eles foram colocados de joelhos, revistados e,
depois, apenas três foram autorizados a conversar com os atletas.
Enquanto havia esse diálogo na
parte interna da Toca, Abel Braga
conversava com o restante dos torcedores. De acordo com a PM, todos os torcedores foram ouvidos e
liberados. O Cruzeiro registrou um
Boletim de Ocorrência.
Fonte:www.globoesporte.com

VAR vem causando polêmica e gerando
protestos no Campeonato Brasileiro
Fluminense, Inter, Palmeiras, Vasco e Goiás são os times mais impactados
Foto: Reprodução da Internet

dadas. Uma média de cinco
mudanças por rodada. Com
10 mudanças de decisão, o
Fluminense é o time mais
impactado pelo VAR até o
momento, seja com decisões
favoráveis ou não. Com a ajuda do recurso, a arbitragem
marcou três pênaltis contra o
Flu, deu três vermelhos e um
amarelo, além de anular dois
gols e confirmar um.
O Internacional aparece
em segundo com nove mudanças de decisão pelo VAR:
quatro gols anulados, um gol
confirmado, um pênalti mar-

No total, o árbitro de vídeo mudou a decisão de campo em 111 oportunidades nestas 22 primeiras rodadas.

cado contra, um pênalti a favor cancelado, além de um
vermelho e um amarelo mostrado. Goiás, Palmeiras e Vasco fecham o Top-5, com oito
mudanças para cada.
Uma das principais reclamações da última rodada foram os gols anulados
após consulta do VAR. Ceará, Internacional e Vasco estão empatados no topo desta
lista, com quatro gols cancelados com ajuda da tecnologia. No total, a arbitragem
já anulou 26 gols neste Brasileirão.
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MATERNIDADE
Por ROBERTA DALBUQUERQUE

roberta@gazetanews.com
Roberta D’Albuquerque é psicanalista, autora de Quem manda aqui sou eu - Verdades inconfessáveis sobre a maternidade. Criou o portal A Verdade é Que... Existem mil
maneiras de maternar. E escreve semanalmente sobre família e infância para vários jornais do Brasil

Vocês cumprimentam desconhecidos?
aso me devolvam a
pergunta, digo que
depende. Se o cumprimento vier do outro, sim, claro, sem nem pestanejar. Ué, e se você nunca
tiver visto aquela pessoa na
sua frente? Quem me garante que não estudei com o cidadão no terceiro ano do ensino fundamental e não dei
conta de adaptar meu olho
aos efeitos do tempo? Pior, e
se for a mãe de um amigo de
minha filha do terceiro ano,
do inglês, do piano de sabe-se
lá onde? A secretária do dentista, a moça da padaria. Melhor não arriscar.
Mas pode ser alguém que
te confundiu com alguém.
Pode. E aí é que o coitado merece um oi, um sorrisinho
que seja. Já saiu de casa confundindo o povo, tudo de que
menos precisa é tomar um
fora. Fez menção de cumprimentar leva um olá, um bom
dia, um movimento leve de
cabeça.
Ah, então o segredo é es-

C

perar o rompante do outro?
Não senhor. Tá na dúvida
se conhece, vai logo tomando a iniciativa. E se a pessoa
acordou péssima, achando
que não faz a menor diferença no mundo e resolve testar logo com você. Já pensou?
Olá, bom dia, movimento leve de cabeça. O depende fica
por conta das certezas, sabe?
Olha só. Vou para o trabalho todos os dias no mesmo
horário. Somente uma quadra de casa até o consultório.
De segunda à sexta, às 7h45,
como se houvéssemos agendado uma reunião, encontro primeiro os dois frentistas do posto vizinho, depois o
porteiro do próximo prédio,
sempre molhando as plantas, a moça que varre a calçada do banco, maquiadíssima, um homem que passeia
um labrador com focinheira
(!), o porteiro do outro prédio
e, por fim, o taxista que chega cedo no ponto. Todo mundo meio com sono, meio mal-humorado, meio com cara

de poucos amigos. E aí? É para cumprimentar ou não?
Esses dias, cruzei com o
homem do labrador no supermercado, bom dia, fez cara de interrogação. Com a
moça do banco, fui mais feliz. Eu e ela na fila da farmácia, tentei um oi, ela devolveu um aceno. Henrique me
contou, semana passada, que
viu o William Bonner também na farmácia – elas ainda
vão dominar o mundo – disse
que embora todo mundo fingisse costume, sorriram de levinho quando ele finalizou as
compras com um boa noite.
Que engraçado, não?
É nosso conhecido mesmo que nunca tenha nos visto.
Bem, se a gente se encontrar por aí, eu e você que me
lê agora, favor devolver meu
oi distraído. Ainda não esqueci do fora do homem do labrador – focinheira nele! – e
decerto ficaria chateadíssima
com o vácuo do Bonner. Boa
semana, queridos.
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SAÚDE & BEM-ESTAR
Por DRA. IVANI MANZO

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

Não é apenas a comida que engorda

A

lém de comer errado,
muita gente também engorda por outro motivo, o estresse. Motivo
para se estressar é que não falta. A vida hoje traz insegurança
no trabalho, insegurança na rua,
ansiedade esperando que algo
aconteça, cobranças para alcançar
as metas, novas ou velhas. Bem
eu poderia ficar listando aqui inúmeras razões que nos levam ao
estresse. Mas o que será que acontece no nosso corpo quando estamos estressados?
Existem basicamente dois
hormônios que são liberados nos
momentos de estresse. São o cortisol e a adrenalina. Ambos são
muito importantes, pois sem eles
morremos; mas ao mesmo tempo o excesso deles também pode
causar nossa morte. Eu explico.
A adrenalina aumenta a frequência cardíaca, e a circulação
sanguínea nos músculos e no cérebro. Isso para que possamos fugir e pensar para onde fugir, afinal não podemos esquecer que
somos animais e reagimos como
tal.

Pixabay

Quando estamos comendo alimentos ricos em gordura e carboidrato, temos prazer
pelo sabor e nos sentimos recompensados.

O outro hormônio, o cortisol,
tem como função providenciar
energia para que possamos sair
do estresse. Para isso ele tem que
aumentar a quantidade de glicose no sangue. Ele faz isso diminuindo a utilização de glicose por
quase todas as células do corpo

e, assim, o sistema nervoso central, mais o cérebro, terá glicose
em grande quantidade para poder usar. Usar para elaborar uma
saída para o que está estressando;
Seja encontrar um caminho ou
elaborar uma estratégia para solucionar o problema que está es-

tressando.
Para aumentar a quantidade
de glicose no sangue, além de diminuir a utilização por boa parte
do corpo, o cortisol induz a quebra de proteína muscular para
que o fígado transforme boa parte em glicose e aumenta a circulação sanguínea de gordura. Com o
tempo essa gordura irá depositar
principalmente na região abdominal. Daí o aumento da gordura
nessa região.
Mas os estragos não param
por aí. O aumento da glicose no
sangue pode levar ao desenvolvimento de diabetes tipo II. A gordura pode entupir alguns vasos
sanguíneos, levando à acidentes
vasculares. Esses acidentes podem ser periféricos, ou no sistema nervoso central, AVE.
Estresse X Apetite
O estresse, em muitas pessoas
aumenta o apetite. Juntando todas essas situações teremos aumento da obesidade apenas pela
presença do estresse ou pior ainda quando há aumento do apetite. Ainda há o desenvolvimento
de diabetes, e o aumento da pos-

sibilidade de acidentes vasculares.
Você deve estar se perguntando por que comemos mais quando estamos estressados.
O que ocorre é que precisamos de felicidade e de recompensa. Quando estamos comendo
alimentos ricos em gordura e carboidrato de alto índice glicêmico
(são estes que verdadeiramente
fazem mal), temos prazer pelo sabor e nos sentimos recompensados. Então é por isso. Passamos o
dia nos esforçando para resolvermos os problemas e quando chegamos em casa queremos nossa
recompensa que é comer. Por isso
temos mais fome e por isso queremos comer mais fim de tarde
e à noite. Queremos ser felizes e
sermos recompensados pelo nosso esforço.
Para resolver isso, temos que
mudar a forma de entender os
problemas. Se pensarmos que é
algo natural resolver problemas,
que as pessoas pensam diferente
e podemos apenas aceitar e não
brigar, com certeza vamos diminuir muito o nível do nosso estresse.
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VIVER BEM

Por ADRIANA TANESE NOGUEIRA

adriana@gazetanews.com
Life Coach com training psicanalítico, filósofa, terapeuta transpessoal, terapeuta Florais de Bach, autora, educadora perinatal, fundadora da ONG Amigas do Parto, do Instituto de
ensino à distância Ser e Saber Consciente e do ConsciousnessBoca em Boca Raton, FL-EUA. Contato: +1-561-3055321 - www.adrianatanesenogueira.org.

Sexo Por Desespero
Hoje em dia, é sempre
mais difícil ter
relacionamentos e
mais fácil fazer sexo.
Ana é uma moça bonita, esbelta e elegante. Trabalha e quer
fazer carreira, mas... Ana se envolve com colegas e chefes de trabalho. Ela diz que não consegue
ficar com uma pessoa só ou, melhor, ficar muito tempo com a
mesma pessoa. Sente-se mal com
isso, mas não consegue se controlar. Culpa-se. Acaba bebendo para
esquecer das coisas que a fazem
sofrer, inclusive o sentimento de
culpa, e, assim, bêbada, termina
nos braços de algum homem... Ou
até mulher.
Ana vem de uma família que –
toda ela – vivia uma vida dupla. O
pai tolerava o alcoolismo da mulher, ou “era paciente” (e passivo
e submisso). Durante a semana, a
mulher se comportava com uma
mãe exímia, indo às reuniões de
escola, acompanhando os filhos
nos deveres de casa e cumprindo
com todas as suas obrigações. No
final de semana... Ela bebia. Bebia

e, como todo familiar de alcoólico sabe, falava coisas horrenda
para os filhos, se comportava de
formas grosseira, não confiável,
assustadora e patética. E ninguém
fazia nada. Ou melhor, o marido
não fazia nada, pois a ele caberia
a responsabilidade de tomar uma
atitude.
“Parâmetros diferentes
e contraditórios”
Ana cresceu nesse ambiente,
com parâmetros diferentes e contraditórios para lidar com a mãe.

Foi mimada, recebeu do pai mais
do que precisava e do que devia
(compensação enfadonha) enquanto desejava desde muito cedo sair
de casa. Durante a adolescência tinha crises de chegar a se machucar. Sem clareza mental sobre a
situação, ela tinha, entretanto, certeza emocional que não queria ficar lá. E finalmente conseguiu sair.
Já era uma moça feita, não demorou muito que começou a namorar um homem muito diferente dela e do qual tentou se separar

algumas vezes, até engravidar. Ter
uma filha apressou a crise advinda da consciência de que havia algo
errado em sua vida.
Sempre namorou muito e a
chegada da filha a fez sentir presa, mas também despertou nela a
criança interior que estava desesperada. Ana não entendia direito porque ela precisava de tantos
namorados e de tanto sexo. Por
que buscava atenção, estar com
alguém, se sentir desejada. Também não compreendia por que
não conseguia ficar com a mesma
pessoa por muito tempo, algo recomeçava a agir dentro dela. Uma
febre quase, um anseio... Uma
constante insatisfação...
O sexo que tão facilmente entrava na vida de Ana tinha uma
função: aquela de preencher um
vazio, um vazio desesperador que
urrava dentro dela desde quando ela era muito pequena. Há experiências que nos arrebatam tão
novinhos que não conseguimos
ter delas consciência, a não ser
com muito trabalho interior. Elas,
porém, acabam por moldar as
nossas vidas sem que o saibamos.

A história acima é fictícia, mas
retrata uma situação sempre mais
comum: aquela do uso do sexo como substituto de relacionamento
e para aplacar momentaneamente o vazio de amor. Nos melhores
dos casos, sexo é uma manifestação do amor, entretanto muitas
outras vezes, nada é que um substituto do amor.
Quando abdicamos de nós
mesmos, quando desistimos de
amar e sermos amados, só sobra
o sexo e este precisa ser buscado com a intensidade com a qual
nosso coração grita de dor. Infelizmente, nem sempre se sabe o que
está acontecendo, não se percebe
o histórico que está por trás e se
julga uma pessoa ou nos julgamos
por lentes reducionistas que só
vão nos fazer sentir pior e atrasar
nossa evolução.
Hoje em dia, é sempre mais
difícil ter relacionamentos e é
sempre mais fácil fazer sexo.
Aparentemente, o sexo não tem
implicações. Na verdade, nos misturamos à energia da outra pessoa
e quando não estamos conscientes do que de verdade estamos
buscando aumentamos assustadoramente o tamanho do vazio interior.
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LAIR RIBEIRO
lair.ribeiro@gazetanews.com
Médico, com mestrado em cardiologia, e palestrante internacional, tendo se apresentado
em mais de 20 países. É autor de vários livros que se tornaram best sellers.

Problemas de comunicação
uitos problemas de comunicação acontecem
quando a pessoa que fala subestima ou superestima o nível de compreensão
do seu interlocutor ou a pessoa
que ouve pressupõe, incorretamente, que sabe o que o seu interlocutor quer dizer. Ou, ainda,
quando a pessoa que fala não leva
em consideração o contexto em
que o seu interlocutor está inserido, a pessoa que ouve não leva em
consideração o contexto ao qual
as palavras de seu interlocutor se
referem ou a pessoa que ouve não
se interessa pelo que o seu interlocutor está dizendo.
Einstein dizia que não se pode obter respostas certas com perguntas erradas. Entretanto, mesmo com perguntas corretas, você
não será capaz de compreender a
resposta se não for capaz de escutar corretamente.

comunicação entre duas ou mais
pessoas pode acontecer em diferentes níveis:

M

O lado bom dos problemas
de comunicação
Como diz Fredy Kofman: “em
cada conversação inefetiva se escondem as sementes do aprendi-

zado e da transformação”. Talvez
a competência mais importante
dos seres humanos e das organizações seja a capacidade de “processar” aquilo que ouve para o
transformar em oportunidade de
melhora. Tudo o que nos entra pelos ouvidos pode ser matéria-prima para o nosso crescimento.
Isso significa que, se você es-

tiver interessado em crescer, até
mesmo as conversações mais desastrosas lhe serão úteis, desde que a
sua capacidade de processar aquilo que ouve esteja em sintonia com
seus anseios de crescimento.
Para atingir um padrão de excelência interpessoal é preciso conhecer os níveis em que a comunicação se processa. Portanto, vou lhe

apresentar um modelo muito objetivo e funcional, a partir do qual você não apenas poderá aperfeiçoar a
qualidade da sua comunicação, como também poderá escolher o nível mais adequado para os seus propósitos.
Modelo é uma sistematização
de pensamentos e procedimentos. De acordo com esse modelo, a

Boca-ouvido
Nesse nível, uma pessoa fala e a outra ouve, sem necessariamente escutar. Ouvir e escutar são
funções diversas de partes diferentes do nosso corpo. Ouvir é função
dos ouvidos; escutar é função do
cérebro. Enquanto o ouvir constitui um ato passivo, o escutar é um
ato ativo que envolve processamento de informação.
Imagine-se chegando a um restaurante, solicitando ao garçom
uma água mineral com gás e ele lhe
trazendo uma água mineral sem
gás. Ou seja, ele ouviu o que você
disse, mas, até chegar ao bar para
pegar a água, parte daquilo que ouviu se perdeu. É como se eu estivesse escrevendo este livro e desligasse
o computador sem salvar o arquivo:
estaria tudo perdido.
Nenhum sucesso profissional é
possível neste nível (boca-ouvido);
portanto, é fundamental passar para o nível seguinte (cérebro-cérebro). Como? — Convidando o cérebro a entrar no processo. É sobre
isso que falaremos em nosso próximo encontro.
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PLANETA MÚSICA
Por GENE DE SOUZA

planetamusica@gazetanews.com
Carioca, produtor musical e radialista. Radicado nos EUA desde 1992. Comanda o premiado programa Café Brasil na 88.9FM WDNA.
Desde 2003 ele é diretor de desenvolvimento da Rhythm Foundation.

Diogo Nogueira apresenta “Meu Instinto”

C

elebrando 12 anos de
carreira, o cantor e
compositor Diogo Nogueira acaba de apresentar o single “Meu Instinto”,
o primeiro do novo EP do artista carioca, com previsão de
lançamento para o início de
novembro. O projeto virá com
três faixas inéditas.
“Meu Instinto” chegou às
plataformas digitais junto com
o “lyric vídeo”, no canal oficial
de Diogo no YouTube. Com arranjos assinados pelo badalado Jota Moraes, a faixa é uma
composição do cantor com

Claudemir (autor dos sucessos
“Ogum” e “Ser Humano” gravados por Zeca Pagodinho), André Lara (neto de Dona Ivone)
e Bruno Castro (último grande
parceiro da Dama do Samba).
O novo single foi lançado com
uma ação criativa nas redes sociais. Astros como Zeca Pagodinho, Martinho da Vila, Mumuzinho, Alcione, Dilsinho,
Bruno (Sorriso Maroto) e Elba
Ramalho invadiram os perfis
oficiais de Diogo para revelar
alguns versos da canção, antecipando a novidade aos pouquinhos para os fãs.

Paulo Ricardo e os 35 anos
de “Rádio Pirata Ao Vivo”

O

vocalista Paulo Ricardo tinha apenas 23 anos quando o icônico álbum “Rádio
Pirata Ao Vivo” foi lançado. O disco trazia as mesmas canções
do LP de estreia do RPM (“Revoluções
por Minuto”) e a faixa bônus “London London” (regravação de música
de Caetano Veloso durante o exílio na
Inglaterra). O resto é história.
Aliás, um capítulo importante da
história da música brasileira.
Gravado durante um show dirigido por Ney Matogrosso, o trabalho ao
vivo vendeu mais de três milhões de
cópias, tornando-se o disco de rock
mais vendido da indústria fonográfica brasileira em todos os tempos – e o
quarto, contando todos os gêneros.
Trinta e cinco anos depois, é chegada a hora de celebrar e, principalmente, relembrar o fato. Em carreira
solo, Paulo Ricardo iniciou a turnê co-

memorativa “Rádio Pirata – 35 Anos”,
no último dia 7 de setembro, no Imperator, no Rio de Janeiro.
Em entrevista recente ao portal
Terra, o cantor revelou que o atual espetáculo é totalmente inspirado no
show dirigido por Ney, em 1985: “Na
realidade, pode-se dizer que é uma
reedição daquele show. É como se
nós estivéssemos dando continuidade à turnê, com um pequeno lapso de
35 anos. Estamos fazendo questão de
manter todos os elementos ‘vintage’,
incluindo os lasers. Todas as marcações que o Ney criou, cenário, iluminação, está tudo lá. Isso faz parte da
‘viagem ao tempo’ que a gente quer
proporcionar”.
Entre os clássicos daquele álbum
que o público poderá curtir, destacam-se “Louras Geladas”, “Rádio Pirata”, “Revoluções por Minuto”, “A
Cruz e a Espada” e “Olhar 43”.

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

Feira de Educação – Boca Raton
05/OUT/2019
Local: Olympus International Academy
8411 W Palmetto Park Road
Boca Raton, FL, 33433.
Horário: Das 9 horas às 13 horas
Info: A Feira de Educação é um evento
gratuito e tem apoio do Consulado Geral
do Brasil em Miami, Olympus International Academy, If You Foundation e Guia
Brasil América. O evento reúne especialistas em educação e terá Fernanda
Pontes é uma das convidadas especiais.

Varanda do The Locale
06/OUT/2019
Local: El After at The Locale - 499 South
Federal Hwy, Boca Raton, Florida 33432
Horário: 4 PM
Info: Estreia nesse domingo, dia 6, mais
um evento do The Locale, o “Varanda”.
A música fica por conta do Grupo Bem
Bolado e do DJ Flexinha. Entrada FREE.
Informações pelo telefone (561) 251-7352.

O Poder da Força da Mulher –
Breakfast at Tiffany&CO
10/OUT/2019
Local: Aventura Mall – Level Three 19565 Biscayne Blvd. Aventura
Horário: 9 AM
Info: O grupo Mulheres do Brasil realiza esse evento gratuito, voltado para a
comunidade feminina. Temas de empoderamento estarão em pauta, com várias
palestras. Mais informações pelo telefone
(305) 690-2608.
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CINEMA
Por JANA NASCIMENTO NAGASE

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

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

Warner Bros.

Estreia do esperado e já premiado “Joker” no cinema
Warner Bros.

Sony Classics Pictures

Joker
Warner Bros.
Estreia na sexta-feira, dia 4 de outubro, o tão esperado
Joker (Coringa,
título no Brasil).
Aclamado pela
crítica desde sua
estreia no Festival de Cinema de Veneza, onde recebeu o prêmio de melhor
filme, o longa acompanha Arthur Fleck
que trabalha como palhaço para uma
agência de talentos e, toda semana,
precisa comparecer a uma agente do
serviço social, devido aos seus conhecidos problemas mentais. Após ser
demitido, Fleck reage mal à gozação
de três homens em pleno metrô e os
mata. Iniciando, assim, um movimento
popular contra a elite de Gotham City,
da qual Thomas Wayne é seu maior
representante. No elenco estão Joaquin
Phoenix, Robert De Niro, Brett Cullen,
Zazie Beetz, Frances Conroy, entre
outros. A direção ficou por conta de
Todd Phillips, que também dirigiu The
Hangover de 2010. Todd Phillips também escreveu o roteiro ao lado de Scott
Silver. Joker é um soco no estômago.
Bem perturbador, inquietante! Essa é a

melhor atuação de Joaquin Phoenix e
acredito que vamos ter uma indicação
ao Oscar aqui. #Joker
Fox Searchlight Pictures

Lucy in The Sky
Fox Searchlight
Pictures

Também entrando
em cartaz na sexta-feira, dia 4 de outubro, o novo drama
de ficção científica
Lucy In The Sky,
com a atriz Natalie Portman. Lisa Marie
Nowak é uma astronauta que, após
uma missão bem-sucedida no espaço,
retorna ao convívio com o marido,
Drew. Inicialmente ela se sente ótima,
mas aos poucos enfrenta dificuldades
em se ater ao cotidiano, após vislumbrar a imensidão do espaço. É quando
se envolve com William Oefelein, um
colega astronauta que também já pôde
viajar para fora da Terra. Além de
Portman, também estão no elenco Dan
Stevens, Jon Hamm, ZAzie Beetz, Ellen
Burstyn, Colman Domingo, Jeffrey
Donavan, entre outros. A direção é de
Noah Hawley. O roteiro foi escrito por
Brian C. Brown e Elliott DiGuiseppi.
#LucyInTheSky

Pain and Glory
Sony Classics
Pictures
O novo drama
Pain and Glory,
do diretor Pedro
Almodóvar, também estreia na
sexta-feira, dia
4 de outubro. Salvador Mallo, interpretado por Antonio Banderas,
é um melancólico cineasta em declínio que se vê obrigado a pensar
sobre as escolhas que fez na vida
quando seu passado retorna. Entre
lembranças e reencontros, ele reflete sobre sua infância na década
de 1960, seu processo de imigração
para a Espanha, seu primeiro amor
maduro e sua relação com a escrita
e com o cinema. No elenco estão
Antonio Banderas, Penélope Cruz,
Leonardo Sbaraglia, Asier Etxeandia, Nora Navas, Julieta Serrano,
entre outros. O roteiro foi escrito
por Almodóvar. Os atores Antonio Banderas e Penélope Cruz já
atuaram em oito e seis filmes, respectivamente, dirigidos por Pedro
Almodóvar. #PainAndGlory

EXCLUSIVO
Yvette Monreal conta como foi trabalhar
com Stallone em “Rambo: Last Blood”
Jana On Camera
Estreou no dia 20 de
setembro o longa de
ação e aventura “Rambo:
Last Blood”, com o ator
Sylvester Stallone. Dessa
vez, Rambo precisa
confrontar seu passado.
O tempo passou para
Rambo, que vive recluso
e trabalha em um rancho
que fica na fronteira entre os Estados Unidos e o
México. Sua antiga vida
ficou no passado, mas
quando a filha 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 Stallone, também estão
no elenco Paz Vega, Adriana Barraza, Yvette Monreal,
Louis Mandylor, Óscar Jaenada, entre outros. Na semana
de estreia a atriz Yvette Monreal, que tem descendência
chilena, esteve em Miami para divulgar o novo filme. Tivemos a oportunidade de conversar com ela, com a ajuda
da jornalista Mariana Medina. No bate papo descontraído, elas falaram sobre a trama, como foi trabalhar com
Sylvester Stallone e muito mais. Confira a entrevista em
vídeo, exclusiva, no site Gazetanews.com.
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BASTIDORES
Por CONNIE ROCHA bastidores@gazetanews.com
Baiana, formada em jornalismo e publicidade, com pós graduação em Broadcasting. Já trabalhou como repórter e editora no
Gazeta. Produtora e apresentadora de eventos na Flórida.
Fotos: RECORDTV

RECORDTV comemora 66 anos com
inauguração dos novos estúdios na Flórida

U

ma grande festa celebrou os 66 anos
de história da RECORDTV e apresentou
os novos estúdios e escritórios da RECORDTV Américas, na cidade de Lighthouse
Point, no sul da Flórida, no último dia 27.
O evento reuniu diplomatas, políticos
(como o prefeito de Lighthouse Point, Glenn
Troast), empresários e profissionais da mídia
nacional e internacional. A apresentação da
noite ficou por conta da modelo e apresen-

tadora do programa “Hoje em Dia” da RECORDTV, Ana Hickmann.
Entre as várias celebridades presentes
estavam Kadu Moliterno, Rayanne Morais e
Felipe Cunha, a estrela de basquete portuguesa Ticha Penicheiro, os lutadores de artes marciais mistas Fabrício Werdum, Renzo Gracie e Vitor Belfort, e o “Cake Boss”
chef Buddy Valastro.
Veja os destaques da festa.

Joana Prado e Vitor Belfort.
Ana Hickmann.

A atriz Bianca Castanho.

Felipe Cunha, Rayanne Morais e Kadu Moliterno.

Wilon Cardoso (Diretor Executivo da Record TV
Americas) e o Prefeito de Lighthouse Point, Glenn Troast.

Renzo Gracie Neto (Jiu Jitsu Master) e Gilson
Machado Guimarães, Presidente da Embratur.

Ticha Penicheiro e Jennifer Nolan-Jones, jogadora
de Basquete.

Bernard Garcia e Delone Garcia (Garcia Medical
Complex).

Kátia Cardoso e Marcelo Cardoso (CEO da Record
TV Internacional).

Sergio Bermejo e Veruska Bermejo (Toyota of
Deerfield Beach).

Jander Rocha e Hellen Marques (Phil Smith
Chevrolet).

Daniel Garcia e Marjorie Guaracho (The Berman
Law Group).

Daniella Modesto e Mário Cerqueira (Bella Smile).

Ana Flávia Magalhães e Karlla Daniela (Brazjet).
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Fotos: Nathalia Shumacher / Eliane Gallotti / Bill Paparazzi

Interact Moving.

Marcos e Patricia Aguirre, coordenadores
da EXPO 2019.

Urbano, Wanderson, William e Maurício.

Roberto Castelo Branco, Fernanda Cirino e Casio Segura.

Brazil Expo Florida
2019 atraiu centenas
de expositores

F
Muitos abraços durante o evento.

Shirley e Mari, da Tire King.

Silvia Mazzoni Bolos.

Gian Lucca e Rafael.

oi realizada pelo segundo ano consecutivo a Brazil Expo Florida (BEF), no
dia 28 de setembro, no Broward County Convention Center, em Fort Lauderdale. O evento reuniu expositores de diversos seguimentos em um dia de muitos
negócios, exposições e palestras.
A BEF é promovida pelo Centro Comunitário Brasileiro (CCB), e contou com
apoio do Consulado Geral do Brasil em
Miami, do Conselho de Cidadãos da Florida, If You Foundation, BraveU Foundation, Family Foundation, Florida Cup, Rotary Club West Boca Raton, Camera de
Comércio de Orlando, entre outros.
Entre as autoridades estiveram presentes o Cônsul-Geral do Brasil em Miami, Embaixador João Mendes Pereira, o
vice-governador do Mato Grosso do Sul,
Murilo Zauith, e o Senador Luis Girão.
Confira fotos de Nathalia Shumacher,
Eliane Gallotti e Bill Paparazzi

Fernando Mello, Manoel Suhet, Embaixador João Mendes Pereira,
Zeno Silva e Antonio Miranda, da Global Business Institute.

Marco Aguirre, Senador Luis Eduardo Girão, Gilka e urbano Santos
e o vice-governador do Mato Grosso do Sul, Murilo Zauith.

Fotos: Nathalia Shumacher.

Sabrina Aires e Claudinei Senhoreti.

Wesley Safadão.

Fotos: Nathalia Shumacher.

Johnny com Pr. Leonardo e Teacher Helen.

Wesley Safadão faz
show em Deerfield

Johnny festeja
aniversário entre
amigos no Locale

O

cantor brasileiro, Wesley Safadão,
fez mais um show na Florida, no dia
27, em Deerfield Beach. O DS Sports
ficou lotado com a grande presença dos fãs
do cantor, que agitou a noite cantando os
maiores sucessos.
Mais fotos no gazetanews.com.
Fotos: Nathalia Shumacher

Paulinha e Jeimes, Deyr e Jessy.

Mary e Ana.

F
Marcelo, Cecilia, Johnny, Carlinhos, Ismael e Jeimes.

Fausto e Candice.

Alexia, Johnny e Ariane.

Johnny com amigos.

oi realizado, no dia 28,
mais uma noite especial
para o cantor Johnny, que
também apresenta o programa Johnny Show na rádio Gazeta News.
Amigos e familiares foram
recebidos com um delicioso coquetel, acompanhado das cervejas Imperio. Em seguida a festa continuou com um animado
show do aniversariante e convidados. Cobertura completa no
gazetanews.com.
Confira fotos de Nathalia
Shumacher.
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