
O maior jornal brasileiro na Flórida

A senadora estadual Lauren Book, representante do condado de 
Broward, apresentou um projeto de lei que visa acabar com as 

isenções religiosas de vacinação infantil na Flórida. Outros estados já 
aprovaram medidas parecidas.
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Projeto pode diminuir ‘green cards’ 
para imigrantes da América Latina

Projeto de lei quer acabar com 

isenção religiosa de vacinas na FL

Para quem pretende pedir ou está na fila para 
obter o ‘green card’ por meio de um em-
pregador,  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 pro-
venientes, em sua maioria, de países da América 
Latina e Europa.  
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PAULO RICARDO E OS 35 
ANOS DE “RÁDIO PIRATA”
Por Gene de Sousa

A lei prejudicaria  empresas que buscam por funcionários estrangeiros qualificados de outros países, como da América Latina. 

A lei proposta é similar à de Nova York.
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C
hegou outubro. E mais 
importante do que ade-
rir à campanha “Ou-

tubro Rosa”, é fazer o au-
toexame. Diariamente. Com 
números extremamente al-
tos entre as mulheres, o cân-
cer de mama ainda é um me-
do. E sim, ainda mata. 

O Instituto Nacional de 
Câncer (INCA) estima que 
para cada ano do biênio 
2018/2019, sejam diagnosti-
cados 59.700 novos casos de 

câncer de mama no Brasil, 
com um risco estimado de 
56,33 casos a cada 100 mil 
mulheres. Nos EUA, entre as 
mulheres, houve queda na 
mortalidade pelo câncer de 
mama - que registrou declí-
nio de letalidade de 41% de 
1989 a 2016. 

No mundo, os países de-
senvolvidos como os Estados 
Unidos têm uma relação de 
19 mortes por câncer de ma-
ma para cada 100 pacientes 

diagnosticadas com a doen-
ça. Na América do Sul, es-
sa proporção sobe para 29,8 
mortes. No continente afri-
cano, 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 lembra-
mos de alguma mulher que 
está enfrentando o câncer. 
Seja famosa ou anônima. 
Com a doença em estágio 

quatro, a atriz e can-
tora australiana Oli-
via Newton-John, de 
71 anos, afi rmou que 
vai viver mais do que 
as estatísticas costu-
mam indicar. A es-
trela de Grease: Nos 
Tempos da Brilhan-
tina (1978) enfrenta 

pela terceira vez a doença. 
Em 1992, foi diagnosticada 
pela primeira vez e superou 
a doença. Em 2013, ela des-
cobriu um tumor no ombro. 
Em 2018, a atriz revelou que 
voltou a desenvolver um cân-
cer de mama. “Eu sei quais 
são as estatísticas, mas as dei-
xei para lá. Vou viver mais do 
que isso. Eu tomei essa deci-
são”, disse em entrevista ao 
programa CBS This Morning.

No Brasil, uma das fa-

mosas que também passou 
pela luta é a apresentado-
ra Ana Furtado. Descober-
to em 2018, ela terminou o 
tratamento, se diz recupe-
rada e tem feito campanhas 
de conscientização sobre a 
doença. 

A importância 
do autoexame 
O câncer de mama é re-

sultado da multiplicação 
anormal e desordenada de 
células da mama, formando 
um tumor. Esse comporta-
mento das células é provoca-
do por uma alteração genéti-
ca, que pode ser herdada (o 
que ocorre apenas em cerca 
de 10% dos casos) ou espon-
tânea, provocada ao longo da 
vida, explica a organização 
que luta em prol do comba-
te à doença -FEMAMA. 

Também, o site do INCA 
destaca a política de alerta à 
saúde das mamas e a impor-
tância do diagnóstico preco-
ce para orientar a população 
feminina sobre as mudanças 
habituais das mamas em di-
ferentes momentos do ciclo 
de vida e os principais sinais 
do câncer de mama.

“A orientação é que a mu-
lher realize a autopalpação/
observação das mamas sem-
pre que se sentir confortável 

para tal (seja no banho, no 
momento da troca de roupa 
ou em outra situação do co-
tidiano)”.  

Segundo o Instituto, a 
maior parte das mulheres 
com câncer de mama iden-
tifi cou o câncer por meio da 
palpação ocasional em com-
paração com o autoexame 
(aproximadamente 65% das 
mulheres identifi cam o cân-
cer de mama casualmente e 
35% por meio do autoexame 
mensal).

Por isso, a detecção pre-
coce do câncer de mama con-
siste na realização de exames 
que têm como objetivo ga-
rantir que a doença seja de-
tectada o mais rápido pos-
sível, em sua fase inicial. 
Geralmente, muitas mulhe-
res conseguem detectar algu-
ma alteração em um simples 
autoexame. 

Assim, para ajudar de al-
guma forma a reduzir o nú-
mero de mulheres acome-
tidas pela doença, espalhar 
por aí que não é legal fu-
mar, que é importante re-
duzir a ingestão de álcool e 
fazer exames periódicos, es-
pecialmente quem já passou 
dos 40 anos, é a melhor for-
ma de participar de verdade 
do “Outubro Rosa”! 
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“A mulher deve realizar a 

autopalpação/observação 

das mamas sempre que se 

sentir confortável, seja no 

banho ou no momento da 

troca de roupa”. 

Não basta colocar laço rosa, é preciso se autoexaminar 
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A primeira no ibope
do seu coração

VOCÊ CONHECE A

RÁDIO BRASIL EUA?

Músicas e orações que
abençoarão sua vida!

BAIXE AGORA O APP GRATUITO!

100%

Gospel
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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.

Mesmo após o verão, afogamentos 
infantis continuam na Flórida

E
mbora o verão já te-
nha terminado, tragé-
dias com crianças em 

piscinas continuaram na Fló-
rida 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 leva-
do ao hospital em estado cri-
tico, de acordo com uma au-
toridade do Broward Sheriff 
Fire Rescue.Embora ele ainda 
esteja internado, os últimos 
relatórios de autoridades in-
dicam que ele está melhor a 
cada dia.

No mesmo dia, uma me-
nina morreu afogada en-
quanto outra ficou em esta-
do crítico depois de serem 
retiradas da piscina durante 
uma festa em Tampa.

No caso de Dania, o ga-
roto não tinha pulso, mas os 
policiais fizeram os procedi-
mentos de resgate por vários 
minutos até fazê-lo voltar, de 
acordo com as autoridades.

Os paramédicos conti-
nuaram o serviço de socor-
ro e transportaram o meni-
no para o Hospital Infantil 
Joe DiMaggio, em Hollywood.

Um incidente semelhan-
te ocorreu em um complexo 
de apartamentos em Dania 
há duas semanas, mas esse 
garoto morreu sete horas de-

pois de ser levado ao hospi-
tal. Ele tinha 6 anos. O garo-
to, de Miami, foi encontrado 
no fundo de uma piscina no 
Beach Walk, nos apartamen-
tos Sheridan, no quarteirão 
300 da East Sheridan Street.

Tampa

No caso de Tampa, a me-
nina de 4 anos e sua prima 

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

Red Cross.

de 3, estavam em uma festa 
de aniversário com outras oi-
to crianças quando o trágico 
incidente ocorreu por volta 
das 5pm de sábado, de acor-
do com a estação local WTSP.

Elas estavam nadando na 
parte rasa da piscina, mas de 
alguma forma conseguiram 
sair de suas bóias e foram pa-
rar no fundo, sem que nin-
guém visse, de acordo com 
o relatório.

Um morador próximo, 
Addison Vicedo, que é ex-
-salva-vidas, ouviu gritos fre-
néticos e foi ajudar no res-
gate das crianças. Uma delas 
tinha pulso, mas a outra não, 
ele disse à emissora.

Ambas foram levadas ao 
Tampa General Hospital, on-
de uma delas foi declarada 
morta. A menina de 3 anos 
teve alta do hospital na se-
gunda-feira (30), de acordo 
com as informações mais re-
centes sobre o caso até o fe-
chamento da edição. Com 
informações do WTSP e CBS 
Miami.

Briga sobre escolas charter 
vai para a Suprema Corte

Os conselhos escolares 
de nove condados, incluin-
do Broward, estão indo à Su-
prema Corte da Flórida em 
uma batalha sobre a consti-
tucionalidade de uma polê-
mica lei de 2017 para refor-
çar escolas charter.

Os conselhos entraram 
com uma notificação na sex-
ta-feira (27), que é um pas-
so inicial para solicitar ao 
Supremo Tribunal que acei-
te o caso.

A medida ocorreu depois 
que o 1º Tribunal Distrital de 
Apelação, no mês passado, 
confirmou a constituciona-
lidade da lei. O tribunal de 

apelações apoiou uma deci-
são de um juiz do circuito de 
Leon County, que rejeitou ar-
gumentos de que a gigantes-
ca lei educacional violava in-
devidamente os direitos dos 
conselhos escolares de ope-
rar seus distritos.

A lei, conhecida como HB 
7069, incluía medidas para 
direcionar dinheiro adicional 
para escolas charter. Os con-
selhos escolares argumenta-
ram que a lei deu poder de-
mais ao estado e violou parte 
da Constituição da Flórida so-
bre o funcionamento local 
das escolas. Com informa-
ções do Sun Sentinel.

Os conselhos aguardam resposta da Suprema Corte da Flórida.

Flickr.
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American 
Airlines 
anuncia 
a volta do 
terceiro voo 
São Paulo-
Miami

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 Pau-
lo 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 extremamen-
te orgulhosos e determina-
dos a manter”, afirma o vice-
-presidente de Planejamento 
da American, Vasu Raja. “Te-
mos um amplo leque de pos-
sibilidades partindo de nos-
sos hubs na América Latina 
e estamos empolgados com 

a oportunidade de usar nos-
sa rede doméstica para me-
lhorar nossa rede interna-
cional. Continuaremos a 
crescer, competir e prospe-
rar em uma região do mundo 
onde temos uma longa histó-
ria e um futuro promissor.”

O anúncio ocorre pou-
cos dias depois que a LATAM, 
com sede no Chile, abando-
nou sua parceria com a Ame-
rican em favor de um acordo 

com a Delta Airlines. A Del-
ta planeja comprar uma par-
ticipação de 20% na LATAM, 
que está aguardando aprova-
ção dos reguladores nos EUA 
e no Chile. A Suprema Corte 
do Chile vetou um acordo se-
melhante entre a American e 
a LATAM em maio.

A LATAM fazia parte an-
teriormente da rede de com-
partilhamento de códigos 
OneWorld da American, o 

que significa que a Ameri-
can colocava seus clientes 
em voos da LATAM de Miami 
para muitas cidades da Amé-
rica Latina. Agora, a Ame-
rican estará transportando 
esses passageiros, começan-
do com o voo adicional pa-
ra São Paulo, além de novos 
voos também para Lima e 
Santiago. 

Com informações do Mia-
mi Herald.

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

Uma em cada 10 meninas da Flórida 
afirma ter sido estuprada, diz relatório

da três diz que não se sente 
segura quando está na esco-
la, de acordo com o relatório.

Lawanda Ravoira, CEO e 
presidente do Centro, dis-
se que as meninas se tor-
nam mais propensas a terem 
mau comportamento à medi-
da que esses traumas se agra-
vam, mas pouco é feito para 
cuidar da raíz do problema. 

“Todos os dias vemos ga-
rotas com sérios problemas 
de saúde mental não trata-
das, relacionadas à violência 
e vitimização, que acabam Relatório é uma chamada renovada à ação.

Flickr.

A
s meninas mais vul-
neráveis da Flórida so-
frem com altos índi-

ces de violência, de acordo 
com um novo estudo publi-
cado no dia 25 de setembro.

O relatório, entitulado 
“The Status of Florida Girls” 
publicado pelo Centro de Po-
líticas Delores Barr Weaver, 
descobriu que meninas de 
cor, que vivem em áreas ru-
rais ou que não se identi-
ficam como heterossexuais 
são mais propensas a sofrer 
bullying ou ter notas mais 
baixas na escola.

Uma em cada dez meni-
nas foi estuprada, quase uma 
em cada cinco contemplou 
cometer suicídio e duas em 
cada três meninas em ida-
de escolar foram agredidas 
verbalmente, segundo a pes-
quisa. 

Além disso, uma em ca-

trancadas em centros de de-
tenção onde suas necessida-
des não estão sendo atendi-
das”, Vanessa Patino Lydia, 
executiva do centro e coauto-
ra dos relatórios, disse no co-
municado de imprensa.

Roy Miller, presidente do 
The Children’s Campaign, 
desafiou os líderes da Flóri-
da a fazerem um trabalho 
melhor na criação de progra-
mas que podem ajudar me-
lhor essas meninas.

“Os relatórios Status of 
Girls são uma chamada reno-

vada à ação para ir além dos 
programas e serviços inefi-
cazes, da política caótica de 
rotatividade, em vez de con-
trolar comportamentos inde-
sejados”, disse Miller.

Aproximadamente 27 
mil meninas nas escolas de 
ensino fundamental e médio 
foram pesquisadas neste es-
tudo. A pesquisa foi financia-
da pela Aliança para Mulhe-
res da Flórida, um grupo de 
afinidade da Rede Filantrópi-
ca da Flórida. Com informa-
ções do Miami Herald.

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 isen-
ções religiosas de va-

cinação infantil está sendo 
apresentado na Flórida. A se-
nadora 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 religio-
sos preocupados com doen-
ças antigas que estão surgin-
do novamente.

“Das principais religiões 

do mundo, nenhuma proí-
be vacinas”, diz o rabino Dr. 
David Shabtai, de Boca Ra-
ton. “Mesmo que existam 
pessoas que acreditam que 
suas crenças religiosas proí-
bem vacinas, proteger suas 
liberdades religiosas não po-
de 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, tra-
ta-se de proteger as liberda-

des”, disse Ann Margo Can-
non, mãe no condado de 
Palm Beach e defensora ati-
va das liberdades pessoais. 
“Os pais devem ser os que to-
mam a decisão, porque eles 
têm a única responsabilidade 
emocional, financeira e física 
de cuidar dessa criança. Esta 
não é uma decisão a ser to-
mada pelo estado “.

Já Betsy Agnew, que 
também vive no condado 
de Palm Beach, se preocu-
pa, uma vez que seu filho 

tem um sistema imunológi-
co 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, pa-
rece haver oposição republi-
cana, juntamente com fortes 
reações de alguns pais na Fló-
rida, que poderiam impedir a 
medida. WPTV.

Engeplus

Policiais podem parar o motorista por estar teclando ao volante.

Flickr.

A lei proposta é similar à de Nova York.

Novas leis entraram em vigor em outubro

D
esde 1° de outubro, 
outra rodada de novas 
leis da Flórida entrou 

em vigor. Motoristas não po-
dem usar aparelhos sem fio - 
celulares, tablets, etc...- quan-
do passarem em uma zona 
de obras ou escola. Se forem 
pegos, a violação leva a três 
pontos na carteira de mo-
torista.

A nova regra vem da HB 

107, aprovada pelos legisla-
dores na última sessão le-
gislativa 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 se-
ja, policiais agora podem pa-

rá-lo se o virem mandar men-
sagem de texto.

Outras leis

Bonecas Infláveis: A par-
tir de 1° de outubro, torna-
-se ilegal vender, emprestar, 
doar ou anunciar bonecas in-
fláveis com aspectos infantis 
no estado. O SB 160 foi apro-
vado por unanimidade na Câ-
mara e no Senado da Flórida 
na última sessão.

Machucar ou matar ani-
mais policiais: Aqueles que 
matam ou machucam seria-
mente cães, cavalos ou cães 
de busca e salvamento do 
corpo de bombeiros ou da 
polícia enfrentam uma acu-
sação de crime de segundo 
grau, cumprindo uma pena 
de até 15 anos de prisão. 

Com informações da ABC 
News.

Projeto de lei quer acabar com 
isenção religiosa de vacinas na FL



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



FLÓRIDA Gazeta Brazilian News · Semana de 3 a 9 de Outubro de 201910

Alguns professores já podem 
portar armas em campus

Professores em certos dis-
tritos escolares da Flórida ago-
ra podem portar armas de fo-
go nas dependências da escola 
devido a uma lei estadual con-
troversa.

A medida deriva de uma 
nova lei calorosamente deba-
tida, assinada pelo governa-
dor Ron DeSantis em maio, 
dando aos distritos a opção 
de armar professores e segu-
ranças. A lei foi aprovada em 
resposta ao tiroteio em mas-
sa ocorrido na Marjory Stone-
man Douglas High School, em 
Parkland.

A lei concede aos distri-
tos o direito de optar pelo 

Programa Coach Aaron Feis 
Guardian. O programa desig-
na professores e guardas de 
segurança voluntários como 
“guardiões”, que respondem 
a ataques armados aos campi 
das escolas. 

De acordo com o Depar-
tamento de Educação da Fló-
rida, os responsáveis devem 
passar por exames psicológi-
cos e de drogas e concluir 144 
horas de treinamento.

Atualmente, 39 dos 67 con-
dados da Flórida, inclusive Bro-
ward, participam do programa. 
Miami-Dade e Orlando optaram 
por não participar. Informações 
da Fox News.

O condado de Broward optou por entrar no programa.

Flickr.

Um deles é acusado de pegar um aluno pelo pescoço e outra teria jogado 

menina de 4 anos com necessidades especiais no chão

Professores de Broward são 
suspensos, acusados de violência 

D
ois professores de Bro-
ward foram proibidos 
de lecionar nas esco-

las da Flórida em um futuro 
próximo. Um deles foi acu-
sado 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 necessi-
dades especiais no Olsen Mi-
ddle em Dania Beach em 4 
de setembro por uma briga 
com um aluno que aconte-
ceu em 2016.

Na época, ele escapou da 
disciplina do distrito, mas o 
estado recentemente inves-
tigou e suspendeu sua licen-
ça 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 Elemen-
tary em Coconut Creek até 
agosto de 2017, quando se 

aposentou no início de uma 
investigação sobre alegações 
de que abusava fisicamen-
te de uma menina de 4 anos 
com autismo. O estado revo-
gou sua licença, embora ela 
possa se inscrever novamen-
te em três anos.

Ambas as ações vieram 
da Comissão Estadual de Prá-
ticas Educacionais, que anali-
sou os dois casos em uma re-
união recente em Altamont 
Springs.

Os incidentes envolven-
do Darmody, que agora vive 
na área de Tampa Bay e se re-
cusou a comentar, ocorreram 
durante o ano letivo de 2016-
17, de acordo com a denún-
cia do estado.

A queixa dizia que Darmo-
dy pegou ou carregava a me-
nina “e a jogou de uma altu-
ra de aproximadamente dois 
pés no chão da sala de aula e 
novamente na calçada”.

Ela “pisou intencional-
mente” no tornozelo da me-
nina quando ela estava sen-
tada no chão, diz a acusação.

Suspensões vieram da Comissão Estadual de Práticas Educacionais.

Flickr.

No caso envolvendo Dar-
mody, em 11 de março de 
2016, ele estava tentando 
convencer um garoto de 11 
anos de idade a fazer um tes-
te, mas o garoto “não coope-
rou e começou a ficar agres-
sivo com o Sr. Parrondo, 
movendo os braços em po-
sição de ‘boxe’, talvez ten-
tando agarrar Parrondo ou 
afastá-lo “, disse o relatório. 
O garoto então colocou a ca-
beça 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 po-
pulação muito difícil e ten-
tou impedir que o aluno se 
machucasse ou a outras pes-
soas, e acabou se metendo 
em confusão por isso”, dis-
se a mãe de Parrondo, Isabel 
Semidey, que o ajudou no ca-
so. Com informações do Sun 
Sentinel. 
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Mudanças nas leis imigratórias e o cerco à imigração 

ilegal são vistos como a causa provável desse declínio

Aumento líquido de imigrantes 
nos EUA é o menor em 10 anos 

A população dos Esta-
dos Unidos ganhou 
imigrantes no ritmo 

mais lento em 10 anos no 
ano passado, de acordo com 
uma análise de novos da-
dos do censo da Pesquisa da 
Comunidade Americana do 
Census Bureau. As mudan-
ças 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 imi-
grantes na população ame-
ricana caiu para cerca de 
200.000 pessoas em 2018, 
um declínio de mais de 70% 
em relação ao ano anterior, 
segundo William Frey, de-
mógrafo chefe da Brookings 
Institution, que conduziu a 
análise.

“É notável. Isso é algo 
que realmente não acontece 
desde a Grande Recessão”, 
disse David Bier, especialis-
ta em imigração do Instituto 
Cato ao The New York Times. 

O número líquido de imi-

gração é composto por todas 
as pessoas nascidas no exte-
rior que vieram para os Esta-
dos Unidos, menos de quem 
saiu e quem morreu, segun-
do 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 Lati-
na, segundo a análise. 

No total, cerca de 45 mi-
lhões de estrangeiros nasce-
ram nos Estados Unidos em 
2018. Cerca da metade de-

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

Reuters. 

les eram cidadãos, quase um 
quarto não estava documen-
tado e o restante era legal. 
Os imigrantes, como parte 
da população do país, perma-
neceram 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 Ín-
dia aumentou. Mas em 2018, 
o número de pessoas da Ásia 
que viviam nos Estados Uni-
dos, mas não eram cidadãos 
americanos, diminuiu. Se-
gundo a análise, podem ser 
pessoas que trabalhavam ou 
estudavam nos Estados Uni-
dos, mas que desistiram de 
esperar pelo status de imi-
gração. 

Nova York e Illinois tive-
ram declínios mensuráveis 
em suas populações nasci-
das no exterior, enquanto 
11 estados tiveram aumen-
tos, incluindo Flórida, Texas 
e Arizona. 

Leia a matéria completa 
no site GazetaNews.com 

Nova York vai multar quem 
usar o termo “illegal alien” 

A cidade de Nova York 
decidiu proibir o termo “il-
legal alien’” (estrangeiro ile-
gal) quando usado “com a in-
tenção de diminuir, humilhar 
ou assediar uma pessoa”, dis-
se a cidade. Violações podem 
resultar em multas de até US 
$ 250.000.

Pelas novas diretrizes, fi-
ca proibida também a discri-
minação contra alguém com 
base em sua proficiência em 
inglês e ameaças de chamar 
as autoridades de imigração 
a alguém “com base em mo-
tivos discriminatórios”.

Anunciada na semana pas-
sada, a orientação é para todas 

as acomodações públicas, em-
prego e moradia, informou a 
Comissão de Direitos Huma-
nos da cidade.

“Estamos orgulhosos de 
ter trabalhado com a Comis-
são de Direitos Humanos de 
Nova York para produzir e di-
vulgar esta importante orien-
tação ao combater a retóri-
ca do governo federal sobre 
o medo e as políticas xenófo-
bas que ameaçaram a saúde e 
o bem-estar das comunidades 
imigrantes”, disse Bitta Mosto-
fi, Comissário do Gabinete do 
Prefeito e Assuntos dos Imi-
grantes. Leia a matéria com-
pleta no site GazetaNews.com.

Violações podem resultar em multas de até US $ 250.000.

Reuters 
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Um projeto de lei sobre 
imigração legal basea-
da em emprego está 

sendo analisado pelo Sena-
do e, caso seja aprovado, de-
verá diminuir a concessão 
de ‘green cards’ para imi-
grantes de países que não 
sejam da Índia ou China.  A 
nova lei eliminaria a cota 
de porcentagem máxima de 
green cards atribuídos a qual-
quer país e colocaria todos os 
países se candidatando jun-
tos aos 144.000 green cards 
anuais. 

Pelo projeto de lei  inti-
tulado S. 386 -”Fairness for 
High-Skilled Immigrants Act 
2019”* - a cota por país da re-
sidência permanente basea-
da em emprego não vai mais 
existir e será dada preferên-
cia à análise dos pedidos por 
ordem de chegada- tal medi-
da vai beneficiar os cidadãos 
indianos e chineses, que pos-

suem  maior número de pedi-
dos e ficam mais tempo em 
espera na fila - mas por outro 
lado, vai diminuir a chance 
para imigrantes qualificados 
de outros países, analisam es-
pecialistas 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 candida-
tos, seguida pela China, de 
acordo com o Departamento 
de Estado, matematicamen-
te, os processos deles ficarão 
sempre à frente daqueles de 
imigrantes qualificados de 
outros países.  

“Isso significa que os vis-
tos estariam disponíveis por 
ordem de chegada, mas, de-
vido à grande quantidade de 
solicitantes vindos principal-
mente da Índia e da China, 
os 144.000 vistos disponíveis 

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

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

Istock

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

Pixabay

seriam direcionados princi-
palmente para solicitantes 
desses países. Isso tornaria 
quase impossível para can-
didatos de outras origens a 
chance de obter um visto”, 
explicou ao Gazeta News Leo-
nelba Martinez, advogada de 
imigração do escritório de 
advocacia The Berman Law 
Group, em Deerfield Beach. 

Essencialmente, como 
explica a advogada, o pro-
jeto de lei visa aumentar o 
limite por país de vistos de 
imigrante baseados em em-
prego, 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 

próximos 10 anos, mais ou 
menos, especialistas em po-
lítica de imigração ouvidos 
pelo Miami Herald estimam 
que os cidadãos indianos, 
bem como um pequeno nú-
mero de chineses, seriam os 
únicos trabalhadores estran-
geiros 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 di-
retamente profissionais imi-
grantes na Flórida que são 
provenientes, em sua maio-
ria, da América Latina e Eu-
ropa. “Na Flórida, temos 
muitos engenheiros de aero-
naves, trabalhadores no setor 
de hospitalidade, envolvidos 
na importação e exportação 
de bens de luxo. Nossos can-
didatos à força de trabalho 
são predominantemente da 

América Latina e da Europa. 
Miami é um hub internacio-
nal para a América Latina. 
Por isso, os empregadores 
tendem a procurar funcio-
nários dessa região”, explica 
Tammy Fox-Isicoff, membro 
do conselho da American Im-
migration Lawyers Associa-
tion ao Miami Herald. 

Por outro lado, estados 
como Califórnia, Washing-
ton e Utah seriam beneficia-
dos pelo projeto de lei tendo 
em vista que seus beneficiá-
rios de vistos baseados no 
emprego vêm principalmen-
te da Índia e China, aponta 
Leonelba Martinez. “No en-
tanto, estados como a Flóri-
da sofreriam muito, pois a lei 
torna quase impossível para 
solicitantes de outro país ob-
ter um visto”, completa. 

Se a lei for aprovada, os 
candidatos terão que ficar 
na fila atrás das dezenas de 
milhares de cidadãos india-
nos que já aguardam o green 
card. De acordo com o Insti-
tuto Cato, no ano passado, 
havia cerca de 370.000 cida-
dãos indianos, sem incluir 
seus cônjuges e filhos, na fi-
la para os green cards basea-
dos no emprego e seriam ele-
gíveis para 85% de todos os 
green cards disponíveis. “Is-
so basicamente encerrará to-
da a imigração futura de em-
pregos hispânicos nos EUA “, 
analisa Fox-Isicoff. 

No dia 26 de setembro, 
o projeto de lei foi bloquea-
do pelo senador republica-
no do Kentucky Rand Paul, 
que apresentou um projeto 
de lei rival citando preocu-
pações com a disponibilida-
de de vistos para os profis-
sionais de saúde.

Uma petição em prol da 
aprovação da lei foi lançada 
no site da Casa Branca. 

“O problema desse projeto 

é que ele coloca um 

‘band-aid’ em um assunto 

que precisa de cirurgia”, 

aponta a advogada 

Leonelba Martinez

7%
é o total atualmente 

permitido a qualquer 

país para ‘green card’ 

pelo emprego

Green card pelo trabalho é o 2° meio de regularização de brasileiros 

Os brasileiros estão lon-
ge de ser a população imi-
grante que mais utiliza esse 
tipo de processo para ob-
ter a residência permanen-
te nos EUA. O green card por 
meio do empregador é o se-
gundo meio que brasileiros 
usam para obter a residên-
cia legal (26%), que perde pa-
ra processos via parentesco 

direto (67%), segundo dados 
de censo de 2017 compila-
dos pela organização Migra-
tion Policy. 

 Brasileiro na fila
Um brasileiro que está 

na fila aguardando o proces-
so final para o green card é 
Roger Ramos, que mora na 
Flórida e cujo empregador 
entrou com o processo em 

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

cessos essas mudanças afe-
tam”, comenta. 

Assim, a reforma no siste-
ma pretende viabilizar os pe-
didos e encerrar a demora de 
anos pelo documento.

“O problema desse proje-
to é que ele coloca um ‘band-
-aid’ em um assunto que pre-
cisa de cirurgia. Embora ele 
ajude a diminuir a quantida-

de de pedidos em atraso com 
casos da Índia e da China, reti-
ra os Estados Unidos do talen-
to de outros candidatos pro-
venientes de outros países. O 
sul da Flórida, em particular, 
sofreria, pois a maioria dos re-
cebedores de vistos que vivem 
nessa área vem da Europa e da 
América do Sul, conclui Marti-
nez. Leia mais no site.

Arlaine Castro
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O juiz Steve Jones blo-
queou, essa semana, a nova lei 
restritiva ao aborto da Geór-
gia. 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 ca-
sos de estupro e incesto, desde 
que a mulher apresente um 
relatório policial, e também 
permite abortos quando a vi-
da da mulher está sob risco.

Juiz federal 
bloqueia nova 
lei contra aborto 
da Geórgia

A polícia da Califórnia 
prendeu a mãe de June Lo-
ve Agosto, uma menina de 
2 anos que morreu após ser 
deixada dentro de um carro, 
com o aquecedor ligado e co-
berta, por quase cinco horas 
em West Carson, Califórnia.

De acordo com a polícia, 
a criança foi encontrada pe-
la 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 no-
me revelado ainda- tinha di-
to às autoridades que deixou 
a criança sozinha por apenas 
alguns minutos enquanto ba-
tia 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 co-
locou um cobertor na filha.

Bebê morre 
após ser deixada 
em carro com 
aquecedor ligado

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

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

M
édicos, hospitais e 
clínicas do sul da 
Flórida dizem que 

agora é a hora de se prepa-
rar para a temporada de gri-
pe 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 gri-
pe de sua história. Os 272.146 
casos confirmados são mais 
de quatro vezes maiores que 
no ano anterior.

De acordo com os Cen-
tros de Controle e Prevenção 
de Doenças, a temporada de 
gripe começa oficialmente 
nos EUA no dia 1° de outu-

doenças infecciosas da Cleve-
land Clinic Florida, em Wes-
ton. “Depois de receber a va-
cina, são necessárias duas 
semanas para obter prote-
ção total”.

A temporada de gripe 
costuma atingir picos nos Es-
tados Unidos entre dezembro 
e fevereiro. Hospitais, con-
sultórios médicos e farmá-
cias como Publix, Walgreens, 
CVS e Target já estão ofere-
cendo imunização.

“Você deve ser vacinado 
antes de entrar em contato 
com pessoas que estão fican-
do doentes; antes que a tem-
porada comece”, disse Mc-
Williams. 

A temporada de gripe atinge picos entre dezembro e fevereiro.

Arquivo GN

bro. Os CDCs pedem às pes-
soas que tomem suas vacinas 
o mais rápido possível. 

“Agora é a melhor ho-

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

Brasileiro sofre morte cerebral após capotar carro na CA
O radialista brasileiro 

Tony Fernandes, natural de 
Itu (SP), sofreu morte cere-
bral após capotar a caminho-
nete 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 pa-
ra a Califórnia após o aci-
dente para acompanhar a si-
tuação de perto, Fernandes 

tinha diabetes e, pelo che-
gou ao conhecimento da fa-
mília, a pressão dele baixou 
e ele desmaiou ao volante. 
A caminhonete teria capo-
tado várias vezes e ele bateu 
a cabeça.

Tony foi socorrido por 

um caminhoneiro que pas-
sava no local e encaminhado 
ao hospital da cidade. Lá, de 
acordo com o irmão, os médi-
cos constataram uma perda 
de 90% do cérebro e Tony foi 
colocado em coma induzido.

Com informações do G1.Tony Fernandes era radialista.

Arquivo Pessoal
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N
ossa capacidade de fazer 
com que o nosso dinhei-
ro dure se deve, em gran-

de parte, as nossas despesas com 
a aposentadoria.

Segundo um novo estudo, 
somos bastante ruins, mas ruins 
mesmo, em prever quanto real-
mente gastaremos em moradia 
e assistência médica quando nos 
aposentarmos.

E outro estudo mostra que 
nossos gastos, pouco antes e nos 
primeiros anos de aposentado-
ria, costumam ser extremamen-
te voláteis.

No primeiro estudo, a empre-
sa de pesquisa financeira Hearts 
& Wallets perguntou a 495 traba-
lhadores 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 pesquisa-
dores também perguntaram a 
1.994 aposentados se estão gas-
tando mais, menos ou o mesmo 
nessas despesas como antes da 
aposentadoria.

A descoberta destes estudos 
foi surpreendente!

Aposentadoria: 
percepção X realidade
Havia diferenças bem mar-

cantes entre as previsões e a 
realidade, sugerindo que os pré-
-aposentados - e aqui a gente es-
tá falando de pessoas entre 50 
e 60 anos-, se tornam mais sé-
rios, projetando suas despesas 
na aposentadoria.

“Deveríamos estar um pou-
co 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 entrevis-

tados no final da carreira (46%) 
disse que esperava gastar menos 
em moradia na aposentadoria. 
Mas apenas 30% dos aposenta-
dos pesquisados estão gastando 
menos com hipotecas ou alu-
guéis, e serviços públicos, do 
que quando trabalhavam em pe-
ríodo integral; 17% dos aposen-
tados estão gastando mais. E aí 
entra o fato que muita gente re-
financiou seus imóveis ou esten-
deu o prazo de duração do mor-
tgage, fazendo com que pessoas 
que normalmente teriam seu 

mortgage quitado ao se aposen-
tarem, ainda tenham de a 10 a 
15 anos de pagamentos em uma 
fase que o dinheiro não entra co-
mo antes.

De fato, segundo a pesqui-
sa, a maioria dos aposentados 
gasta o mesmo ou mais em mo-
radia em comparação com an-
tes de se aposentar. Um relató-
rio do Instituto de Pesquisa de 
Benefícios a Empregados sobre 
gastos com aposentadoria ob-
servou que os aposentados sol-
teiros gastam 47% de sua renda 
em moradia, em média; os casa-
dos 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 gas-
tos adicionais no caso do apo-
sentado precisar de um cuida-
do extra ( falando aqui de gastos 
com casas para idosos ou mes-
mo acompanhantes).

A grande parte dos entre-
vistados afirmou que a média 

necessária de dinheiro acumu-
lado 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 me-
nos até os 90, isto significa que 
vai precisar de $36,000 pelo me-
nos por 25 anos. O que dá um to-
tal 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 pa-
gar pelo aumento de seus gastos 
no futuro?

Como sempre digo, planeja-
mento é tudo!!!

Você já conversou com um 
profissional competente e licen-
ciado sobre este assunto? Quan-
to mais cedo você começar, me-
lhor será para o seu futuro.

Uma ótima semana para to-
dos!

POR CLAUDIA FEHRIBACH
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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.

Há segredos para garantir uma boa aposentadoria.
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Avião da 2ª Guerra cai em aeroporto de Connecticut 
ACIDENTE DEIXOU VÍTIMAS FATAIS

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-fei-
ra, 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 altitu-
de de 244 metros.

Os sobreviventes foram levados para o hospital. O núme-
ro de vítimas fatais pode aumentar, segundo autoridades. 

Mais dois estados relatam 
mortes por cigarro eletrônico 

M
ais dois estados re-
lataram mortes por 
cigarro eletrônico, 

totalizando 16 óbitos relacio-
nados ao dispositivo em todo 
o país, segundo a CNN. 

As últimas mortes ocor-
reram em Virgínia e Nova Je-
rsey. As lesões pulmonares 
que levaram à morte estão 
associadas ao uso de THC no 
cigarro eletrônico. O THC é o 
composto psicoativo da ma-
conha frequentemente usada 
nesse tipo de cigarro. 

As outras 14 mortes fo-
ram registradas nos Estados 
da Califórnia (2), Kansas (2), 
Oregon (2) Illinois (1), India-

na (1), Minnesota (1), Missou-
ri (1), Flórida (1), Geórgia (1), 
Mississippi (1) e Nebraska (1).

De acordo com explica-
ção do Center of Disease Con-
trol (CDC), os cigarros eletrô-
nicos funcionam aquecendo 
um líquido que pode conter 
óleos de nicotina, tetra-hidro-
canabinol (THC) e canabinói-
de (CBD) e outras substân-
cias, que produz aerossol e 
os usuários inalam, chegan-
do aos pulmões. 

Segundo o CDC, há 805 
casos prováveis de lesão pul-
monar associada ao uso de ci-
garros eletrônicos em 46 Esta-
dos e nas Ilhas Virgens. 

A Flórida já registrou uma morte ligada ao vaping. 

Pixabay

Cinco diplomatas devem testemunhar em uma comissão parlamentar 

encarregada de analisar o processo de impeachment

Trump diz que processo de 
impeachment é ‘golpe de Estado’

O 
presidente Donald 
Trump qualifi cou co-
mo “golpe de Estado” o 

processo de impeachment pro-
movido 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 apren-
do mais e mais a cada dia, che-
go à conclusão de que não se 
trata de um julgamento políti-
co, mas de um GOLPE”, escre-
veu Trump no Twitter na ter-
ça-feira, 1°. 

Trump escreveu ainda que 
o “golpe” pretende “tirar o po-
vo do poder, seu voto, suas li-
berdades, sua Segunda Emen-

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

FacebookDonaldTrump

da, religião, Exército, muro na 
fronteira e seus direitos outor-
gados por Deus como cidadãos 
dos Estados Unidos”. 

Os comentários do presi-
dente ocorrem após o secretá-
rio de Estado, Mike Pompeo, 
pressionar para evitar a con-

vocação de cinco diplomatas 
para testemunhar em uma co-
missão parlamentar encarrega-
da de analisar o impeachment. 
Os congressistas democratas in-
vestigam se Trump pressionou 
o presidente da Ucrânia, Volo-
dimir Zelenski, para obter in-

formações envolvendo o fi lho 
de Biden, o principal pré-can-
didato do partido às eleições 
de 2020. 

Com a repercussão do tele-
fonema, o número de pessoas 
a favor do impeachment do 
presidente aumentou 8 pon-
tos percentuais na última se-
mana. 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 com-
paração com 37% em uma pes-
quisa semelhante realizada na 
semana passada. Outros 41% 
disseram que Trump não deve-
ria ser destituído do cargo e 15% 
afi rmaram que “não sabem”.
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Especialistas forenses confirmaram que o celular explodiu pela manhã, após superaquecer

Adolescente morre ao dormir com celular 
carregando embaixo do travesseiro

Uma adolescente de 14 
anos morreu ao dor-
mir com o celular car-

regando embaixo do traves-
seiro. Ela também estaria 
com fones de ouvido e ador-
meceu escutando música. As 
informações são do The Sun.

Segundo a polícia local, 
Alua Asetkyzy Abzalbek, de 
Bastobe, no Cazaquistão, a 
garota foi encontrada de ma-
nhã já morta e com vários fe-
rimentos no rosto – o que in-
dicou a explosão do aparelho 
durante o carregamento.

Os pais de Alua ainda 

chamaram o serviço de emer-
gência, mas os paramédicos 
não puderam fazer nada. 
Segundo a imprensa local, 
especialistas forenses con-
firmaram que o celular ex-
plodiu nas primeiras horas 
da manhã após superaque-
cer, 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 Face-
book. “Ainda não acredito. 
Você era a melhor. Estáva-

mos juntas desde pequenas... 
Muitas saudades”, escreveu.

A morte da adolescente 
segue uma série de mortes 
envolvendo telefones celula-
res ao redor do mundo. Nos 
EUA, casos de explosão ou 
choque por causa do uso do 
aparelho enquanto conecta-
do à energia elétrica, já fo-
ram relatados.

Em 2017, a adolescente 
Madison Coe, de 14 anos, 
morreu no Novo México su-
postamente após segurar um 
celular ligado na tomada en-
quanto tomava banho. Alua Abzalbek foi encontrada já morta, pela manhã.

Arquivo Pessoal

Estados Unidos e China devem retomar negociações comerciais

Uma autoridade da 
Casa Branca infor-
mou que os Estados 

Unidos e a China vão re-
tomar negociações comer-
ciais em nível ministerial 
em Washington.

Na terça-feira, 1º, o con-
selheiro de Comércio Exte-
rior da Casa Branca, Peter 
Navarro, declarou, em um 
programa da FOX TV, que 

o representante americano 
iria se encontrar com o vi-
ce-premiê chinês, Liu He, em 
10 de outubro. Liu deve se 
encontrar com o represen-
tante do Comércio dos EUA, 
Robert Lighthizer.

Washington e Pequim 
têm imposto tarifas cada 
vez mais altas entre si e ago-
ra 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 ame-
ricanos. Isso levou a especu-
lações de que os dois lados 
irão discutir um acordo tem-
porário na área de comércio 
de bens agrícolas. 

Com informações da 
Agência Brasil. São as primeiras negociações desde o encontro presidencial em Xangai.

AFP/Reuters

O aeroporto de Narita, 
nas proximidades de Tóquio, 
intensificou medidas de vis-
toria para combater a febre 
suína africana, que vem se 
alastrando pela Ásia.

Autoridades aeroportuá-
rias 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 pa-
ra seres humanos, mas é al-
tamente contagioso e quase 
sempre fatal para os porcos. 
O ministério da Agricultura 
do Japão informou que ain-
da não foi criada uma vacina.

No aeroporto de Narita, 
cães farejadores são utiliza-
dos para detectar produtos 
suínos na bagagem de pas-
sageiros chegando ao Japão.

O serviço de quarentena 
de animais informa que há 
grandes preocupações sobre 
a situação depois da confir-
mação do contágio da febre 
suína em setembro, na Co-
reia do Sul.

Cães farejadores 
são usados no 
controle da febre 
suína no Japão
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Torcida do 
Cruzeiro 
invade treino 
e cobra 
jogadores

C
erca de 30 torcedores do 
Cruzeiro quebraram um dos 
portões da Toca da Raposa 

na tarde desta terça-feira e invadi-
ram o local no dia em que o elen-
co se reapresentou após a derro-
ta por 1 a 0 para o Goiás, no Serra 
Dourada.

Os torcedores soltaram fogue-
tes e conversaram com a comissão 
técnica e com os atletas que esta-
vam treinando em campo no mo-
mento 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 inva-
são. Até o zagueiro Léo, que se re-
cupera de uma fratura na clavícu-
la, 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 tor-
cedores do campo. Eles foram co-
locados de joelhos, revistados e, 
depois, apenas três foram autori-
zados a conversar com os atletas. 
Enquanto havia esse diálogo na 
parte interna da Toca, Abel Braga 
conversava com o restante dos tor-
cedores. De acordo com a PM, to-
dos os torcedores foram ouvidos e 
liberados. O Cruzeiro registrou um 
Boletim de Ocorrência.

Fonte:www.globoesporte.com

Fluminense, Inter, Palmeiras, Vasco e Goiás são os times mais impactados

VAR vem causando polêmica e gerando 
protestos no Campeonato Brasileiro

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 aju-
da 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 mu-
danças 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.

Foto: Reprodução da Internet

A
lvo de polêmicas re-
centes, 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 For-
taleza e um do Cruzeiro. A 
controvérsia foi tamanha 
que o Cruz-Maltino protes-
tou contra a arbitragem, o 
Verdão foi à CBF pedir ex-
plicações, e o Colorado tam-
bém pediu acesso aos áudios 
do VAR na derrota para o Fla-
mengo na 21ª rodada.

Apesar de estarmos no 
returno, o que se percebe é 
que, com o decorrer do Cam-
peonato Brasileiro, as recla-
mações pelas decisões com a 
tecnologia não diminuíram. 

No total, o árbitro de 
vídeo mudou a decisão de 
campo em 111 oportunida-
des nestas 22 primeiras ro-

cado contra, um pênalti a fa-
vor cancelado, além de um 
vermelho e um amarelo mos-
trado. Goiás, Palmeiras e Vas-
co fecham o Top-5, com oito 
mudanças para cada.

Uma das principais re-
clamações da última roda-
da foram os gols anulados 
após consulta do VAR. Cea-
rá, Internacional e Vasco es-
tão empatados no topo desta 
lista, com quatro gols cance-
lados com ajuda da tecnolo-
gia. No total, a arbitragem 
já anulou 26 gols neste Bra-
sileirão.

Equipe está na zona de rebaixamento.

Divulgação
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C
aso me devolvam a 
pergunta, digo que 
depende. Se o cum-
primento vier do ou-

tro, sim, claro, sem nem pes-
tanejar. Ué, e se você nunca 
tiver visto aquela pessoa na 
sua frente? Quem me garan-
te que não estudei com o ci-
dadão no terceiro ano do en-
sino 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 den-
tista, a moça da padaria. Me-
lhor não arriscar. 

Mas pode ser alguém que 
te confundiu com alguém. 
Pode. E aí é que o coitado me-
rece um oi, um sorrisinho 
que seja. Já saiu de casa con-
fundindo o povo, tudo de que 
menos precisa é tomar um 
fora. Fez menção de cumpri-
mentar leva um olá, um bom 
dia, um movimento leve de 
cabeça.

Ah, então o segredo é es-

MATERNIDADE

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?

roberta@gazetanews.comPor ROBERTA DALBUQUERQUE

perar o rompante do outro? 
Não senhor. Tá na dúvida 
se conhece, vai logo toman-
do a iniciativa. E se a pessoa 
acordou péssima, achando 
que não faz a menor diferen-
ça no mundo e resolve tes-
tar logo com você. Já pensou? 
Olá, bom dia, movimento le-
ve de cabeça. O depende fica 
por conta das certezas, sabe? 
Olha só. Vou para o traba-
lho todos os dias no mesmo 
horário. Somente uma qua-
dra de casa até o consultório. 
De segunda à sexta, às 7h45, 
como se houvéssemos agen-
dado uma reunião, encon-
tro primeiro os dois frentis-
tas do posto vizinho, depois o 
porteiro do próximo prédio, 
sempre molhando as plan-
tas, a moça que varre a cal-
çada do banco, maquiadíssi-
ma, um homem que passeia 
um labrador com focinheira 
(!), o porteiro do outro prédio 
e, por fim, o taxista que che-
ga cedo no ponto. Todo mun-
do meio com sono, meio mal-
-humorado, meio com cara 

de poucos amigos. E aí? É pa-
ra cumprimentar ou não?

Esses dias, cruzei com o 
homem do labrador no su-
permercado, bom dia, fez ca-
ra de interrogação. Com a 
moça do banco, fui mais fe-
liz. Eu e ela na fila da farmá-
cia, tentei um oi, ela devol-
veu um aceno. Henrique me 
contou, semana passada, que 
viu o William Bonner tam-
bém na farmácia – elas ainda 
vão dominar o mundo – disse 
que embora todo mundo fin-
gisse costume, sorriram de le-
vinho quando ele finalizou as 
compras com um boa noite. 

Que engraçado, não? 
É nosso conhecido mes-

mo que nunca tenha nos vis-
to. 

Bem, se a gente se encon-
trar por aí, eu e você que me 
lê agora, favor devolver meu 
oi distraído. Ainda não esque-
ci do fora do homem do la-
brador – focinheira nele! – e 
decerto ficaria chateadíssima 
com o vácuo do Bonner. Boa 
semana, queridos.
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A
lém de comer errado, 
muita gente também en-
gorda por outro moti-
vo, o estresse. Motivo 

para se estressar é que não fal-
ta. 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 inú-
meras razões que nos levam ao 
estresse. Mas o que será que acon-
tece no nosso corpo quando esta-
mos estressados? 

Existem basicamente dois 
hormônios que são liberados nos 
momentos de estresse. São o cor-
tisol e a adrenalina. Ambos são 
muito importantes, pois sem eles 
morremos; mas ao mesmo tem-
po o excesso deles também pode 
causar nossa morte. Eu explico.

A adrenalina aumenta a fre-
quência cardíaca, e a circulação 
sanguínea nos músculos e no cé-
rebro. Isso para que possamos fu-
gir e pensar para onde fugir, afi-
nal não podemos esquecer que 
somos animais e reagimos como 
tal. 

SAÚDE & BEM-ESTAR

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

Não é apenas a comida que engorda

ivani@gazetanews.comPor DRA. IVANI MANZO

Quando estamos comendo alimentos ricos em gordura e carboidrato, temos prazer 

pelo sabor e nos sentimos recompensados. 

Pixabay

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 glico-
se no sangue. Ele faz isso dimi-
nuindo a utilização de glicose por 
quase todas as células do corpo 

e, assim, o sistema nervoso cen-
tral, mais o cérebro, terá glicose 
em grande quantidade para po-
der usar. Usar para elaborar uma 
saída para o que está estressando; 
Seja encontrar um caminho ou 
elaborar uma estratégia para so-
lucionar o problema que está es-

tressando.
Para aumentar a quantidade 

de glicose no sangue, além de di-
minuir a utilização por boa parte 
do corpo, o cortisol induz a que-
bra de proteína muscular para 
que o fígado transforme boa par-
te em glicose e aumenta a circula-
ção sanguínea de gordura. Com o 
tempo essa gordura irá depositar 
principalmente na região abdo-
minal. Daí o aumento da gordura 
nessa região. 

Mas os estragos não param 
por aí. O aumento da glicose no 
sangue pode levar ao desenvolvi-
mento de diabetes tipo II. A gor-
dura pode entupir alguns vasos 
sanguíneos, levando à acidentes 
vasculares. Esses acidentes po-
dem ser periféricos, ou no siste-
ma nervoso central, AVE.

Estresse X Apetite
O estresse, em muitas pessoas 

aumenta o apetite. Juntando to-
das essas situações teremos au-
mento da obesidade apenas pela 
presença do estresse ou pior ain-
da quando há aumento do apeti-
te. Ainda há o desenvolvimento 
de diabetes, e o aumento da pos-

sibilidade de acidentes vasculares. 
Você deve estar se perguntan-

do por que comemos mais quan-
do estamos estressados. 

O que ocorre é que precisa-
mos de felicidade e de recompen-
sa. Quando estamos comendo 
alimentos ricos em gordura e car-
boidrato de alto índice glicêmico 
(são estes que verdadeiramente 
fazem mal), temos prazer pelo sa-
bor e nos sentimos recompensa-
dos. Então é por isso. Passamos o 
dia nos esforçando para resolver-
mos os problemas e quando che-
gamos em casa queremos nossa 
recompensa que é comer. Por isso 
temos mais fome e por isso que-
remos comer mais fim de tarde 
e à noite. Queremos ser felizes e 
sermos recompensados pelo nos-
so 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 dimi-
nuir muito o nível do nosso es-
tresse.
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Hoje em dia, é sempre 
mais difícil ter 
relacionamentos e 
mais fácil fazer sexo. 

Ana é uma moça bonita, es-
belta e elegante. Trabalha e quer 
fazer carreira, mas... Ana se en-
volve com colegas e chefes de tra-
balho. Ela diz que não consegue 
ficar com uma pessoa só ou, me-
lhor, ficar muito tempo com a 
mesma pessoa. Sente-se mal com 
isso, mas não consegue se contro-
lar. 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 mu-
lher, 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 alcoó-
lico 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 con-
traditórios para lidar com a mãe. 

Foi mimada, recebeu do pai mais 
do que precisava e do que devia 
(compensação enfadonha) enquan-
to desejava desde muito cedo sair 
de casa. Durante a adolescência ti-
nha crises de chegar a se machu-
car. Sem clareza mental sobre a 
situação, ela tinha, entretanto, cer-
teza emocional que não queria fi-
car lá. E finalmente conseguiu sair.

Já era uma moça feita, não de-
morou muito que começou a na-
morar um homem muito diferen-
te dela e do qual tentou se separar 

algumas vezes, até engravidar. Ter 
uma filha apressou a crise advin-
da da consciência de que havia algo 
errado em sua vida.

Sempre namorou muito e a 
chegada da filha a fez sentir pre-
sa, mas também despertou nela a 
criança interior que estava deses-
perada. Ana não entendia direi-
to porque ela precisava de tantos 
namorados e de tanto sexo. Por 
que buscava atenção, estar com 
alguém, se sentir desejada. Tam-
bém não compreendia por que 
não conseguia ficar com a mesma 
pessoa por muito tempo, algo re-
começava a agir dentro dela. Uma 
febre quase, um anseio... Uma 
constante insatisfação...

O sexo que tão facilmente en-
trava na vida de Ana tinha uma 
função: aquela de preencher um 
vazio, um vazio desesperador que 
urrava dentro dela desde quan-
do ela era muito pequena. Há ex-
periências 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 co-
mo substituto de relacionamento 
e para aplacar momentaneamen-
te o vazio de amor. Nos melhores 
dos casos, sexo é uma manifesta-
ção do amor, entretanto muitas 
outras vezes, nada é que um subs-
tituto do amor.

Quando abdicamos de nós 
mesmos, quando desistimos de 
amar e sermos amados, só sobra 
o sexo e este precisa ser busca-
do com a intensidade com a qual 
nosso coração grita de dor. Infeliz-
mente, 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 mis-
turamos à energia da outra pessoa 
e quando não estamos conscien-
tes do que de verdade estamos 
buscando aumentamos assustado-
ramente o tamanho do vazio in-
terior.

VIVER BEM

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

Sexo Por Desespero

adriana@gazetanews.comPor ADRIANA TANESE NOGUEIRA
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M
uitos problemas de co-
municação acontecem 
quando a pessoa que fa-
la subestima ou supe-

restima o nível de compreensão 
do seu interlocutor ou a pessoa 
que ouve pressupõe, incorreta-
mente, que sabe o que o seu in-
terlocutor quer dizer. Ou, ainda, 
quando a pessoa que fala não leva 
em consideração o contexto em 
que o seu interlocutor está inseri-
do, 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 inter-
locutor está dizendo. 

Einstein dizia que não se po-
de obter respostas certas com per-
guntas erradas. Entretanto, mes-
mo com perguntas corretas, você 
não será capaz de compreender a 
resposta se não for capaz de escu-
tar corretamente.

O lado bom dos problemas
de comunicação
Como diz Fredy Kofman: “em 

cada conversação inefetiva se es-
condem as sementes do aprendi-

zado e da transformação”.  Talvez 
a competência mais importante 
dos seres humanos e das organi-
zações seja a capacidade de “pro-
cessar” aquilo que ouve para o 
transformar em oportunidade de 
melhora. Tudo o que nos entra pe-
los ouvidos pode ser matéria-pri-
ma para o nosso crescimento.

Isso signifi ca que, se você es-

tiver interessado em crescer, até 
mesmo as conversações mais desas-
trosas lhe serão úteis, desde que a 
sua capacidade de processar aqui-
lo que ouve esteja em sintonia com 
seus anseios de crescimento.

Para atingir um padrão de ex-
celência interpessoal é preciso co-
nhecer os níveis em que a comuni-
cação se processa. Portanto, vou lhe 

apresentar um modelo muito obje-
tivo e funcional, a partir do qual vo-
cê não apenas poderá aperfeiçoar a 
qualidade da sua comunicação, co-
mo também poderá escolher o ní-
vel mais adequado para os seus pro-
pósitos.

Modelo é uma sistematização 
de pensamentos e procedimen-
tos. De acordo com esse modelo, a 

comunicação entre duas ou mais 
pessoas pode acontecer em dife-
rentes níveis:

Boca-ouvido
Nesse nível, uma pessoa fa-

la e a outra ouve, sem necessaria-
mente escutar. Ouvir e escutar são 
funções diversas de partes diferen-
tes do nosso corpo. Ouvir é função 
dos ouvidos; escutar é função do 
cérebro. Enquanto o ouvir consti-
tui um ato passivo, o escutar é um 
ato ativo que envolve processa-
mento de informação.

Imagine-se chegando a um res-
taurante, 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 ou-
viu se perdeu. É como se eu estives-
se escrevendo este livro e desligasse 
o computador sem salvar o arquivo: 
estaria tudo perdido.

Nenhum sucesso profi ssional é 
possível neste nível (boca-ouvido); 
portanto, é fundamental passar pa-
ra o nível seguinte (cérebro-cére-
bro). Como? — Convidando o cére-
bro a entrar no processo. É sobre 
isso que falaremos em nosso próxi-
mo encontro.

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.

Problemas de comunicação

lair.ribeiro@gazetanews.com



PUBLICIDADEGazeta Brazilian News · Semana de 3 a 9 de Outubro de 2019 25



ENTRETENIMENTO Gazeta Brazilian News · Semana de 3 a 9 de Outubro de 201926

C
elebrando 12 anos de 
carreira, o cantor e 
compositor Diogo No-
gueira acaba de apre-

sentar o single “Meu Instinto”, 
o primeiro do novo EP do ar-
tista 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 ar-
ranjos assinados pelo badala-
do Jota Moraes, a faixa é uma 
composição do cantor com 

Claudemir (autor dos sucessos 
“Ogum” e “Ser Humano” gra-
vados por Zeca Pagodinho), An-
dré 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 so-
ciais. Astros como Zeca Pago-
dinho, Martinho da Vila, Mu-
muzinho, Alcione, Dilsinho, 
Bruno (Sorriso Maroto) e Elba 
Ramalho invadiram os perfis 
oficiais de Diogo para revelar 
alguns versos da canção, ante-
cipando a novidade aos pou-
quinhos para os fãs.

O 
vocalista Paulo Ricardo ti-
nha apenas 23 anos quan-
do o icônico álbum “Rádio 
Pirata Ao Vivo” foi lança-

do. O disco trazia as mesmas canções 
do LP de estreia do RPM (“Revoluções 
por Minuto”) e a faixa bônus “Lon-
don 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 dirigi-
do por Ney Matogrosso, o trabalho ao 
vivo vendeu mais de três milhões de 
cópias, tornando-se o disco de rock 
mais vendido da indústria fonográfi-
ca brasileira em todos os tempos – e o 
quarto, contando todos os gêneros. 

Trinta e cinco anos depois, é che-
gada a hora de celebrar e, principal-
mente, relembrar o fato. Em carreira 
solo, Paulo Ricardo iniciou a turnê co-

memorativa “Rádio Pirata – 35 Anos”, 
no último dia 7 de setembro, no Im-
perator, no Rio de Janeiro. 

Em entrevista recente ao portal 
Terra, o cantor revelou que o atual es-
petáculo 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 continuida-
de à turnê, com um pequeno lapso de 
35 anos. Estamos fazendo questão de 
manter todos os elementos ‘vintage’, 
incluindo os lasers. Todas as marca-
ções que o Ney criou, cenário, ilumi-
nação, 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, desta-
cam-se “Louras Geladas”, “Rádio Pi-
rata”, “Revoluções por Minuto”, “A 
Cruz e a Espada” e “Olhar 43”. 

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.

Diogo Nogueira apresenta “Meu Instinto”

Paulo Ricardo e os 35 anos 

de “Rádio Pirata Ao Vivo”

planetamusica@gazetanews.com

Por EQUIPE GAZETA

Por GENE DE SOUZA

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 Internatio-
nal Academy, If You Foundation e Guia 
Brasil América. O evento reúne espe-
cialistas 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 reali-
za esse evento gratuito, voltado para a 
comunidade feminina. Temas de empo-
deramento estarão em pauta, com várias 
palestras. Mais informações pelo telefone 
(305) 690-2608.

AGENDA
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Joker

Warner Bros.

Estreia na sexta-fei-
ra, dia 4 de outu-
bro, o tão esperado 
Joker (Coringa, 
título no Brasil). 
Aclamado pela 
crítica desde sua 

estreia no Festival de Cinema de Vene-
za, onde recebeu o prêmio de melhor 
fi lme, 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 conhe-
cidos 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 fi cou por conta de 
Todd Phillips, que também dirigiu The 
Hangover de 2010. Todd Phillips tam-
bém 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

Lucy in The Sky

Fox Searchlight 
Pictures

Também entrando 
em cartaz na sexta-
-feira, dia 4 de outu-
bro, o novo drama 
de fi cção científi ca 
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 difi culdades 
em se ater ao cotidiano, após vislum-
brar 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, tam-
bém estreia na 
sexta-feira, dia 

4 de outubro. Salvador Mallo, in-
terpretado por Antonio Banderas, 
é um melancólico cineasta em de-
clínio que se vê obrigado a pensar 
sobre as escolhas que fez na vida 
quando seu passado retorna. Entre 
lembranças e reencontros, ele re-
fl ete 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 Etxean-
dia, Nora Navas, Julieta Serrano, 
entre outros. O roteiro foi escrito 
por Almodóvar. Os atores Anto-
nio Banderas e Penélope Cruz já 
atuaram em oito e seis fi lmes, res-
pectivamente, dirigidos por Pedro 
Almodóvar.  #PainAndGlory

EXCLUSIVO

Yvette Monreal conta como foi trabalhar 

com Stallone em  “Rambo: Last Blood”

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 fi ca na fronteira en-
tre os Estados Unidos e o 
México. Sua antiga vida 
fi cou no passado, mas 
quando a fi lha de um 
amigo é sequestrada, Rambo não consegue controlar seu 
ímpeto por justiça e resolve enfrentar um dos mais peri-
gosos 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 fi lme. Ti-
vemos a oportunidade de conversar com ela, com a ajuda 
da jornalista Mariana Medina. No bate papo descontraí-
do, elas falaram sobre a trama, como foi trabalhar com 
Sylvester Stallone e muito mais. Confi ra a entrevista em 
vídeo, exclusiva, no site Gazetanews.com.

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

Estreia do esperado e já premiado “Joker” no cinema

cinema@gazetanews.comPor JANA NASCIMENTO NAGASE

Warner Bros.

Fox Searchlight Pictures

Sony Classics Pictures

Jana On Camera

Warner Bros.
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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 RE-

CORDTV 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 RE-
CORDTV, Ana Hickmann. 

Entre as várias celebridades presentes 
estavam Kadu Moliterno, Rayanne Morais e 
Felipe Cunha, a estrela de basquete portu-
guesa Ticha Penicheiro, os lutadores de ar-
tes marciais mistas Fabrício Werdum, Ren-
zo Gracie e Vitor Belfort, e o “Cake Boss” 
chef Buddy Valastro. 

Veja os destaques da festa. 

Fotos: RECORDTV

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.

Kátia Cardoso e Marcelo Cardoso (CEO da Record  

TV Internacional).

Bernard Garcia e Delone Garcia (Garcia Medical 

Complex).

Sergio Bermejo e Veruska Bermejo (Toyota of 

Deerfield Beach).

Jander  Rocha e  Hellen   Marques (Phil Smith 

Chevrolet). Daniella Modesto e Mário Cerqueira (Bella Smile).

Daniel Garcia e  Marjorie Guaracho (The Berman 

Law Group). Ana Flávia Magalhães e Karlla Daniela (Brazjet).

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
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Brazil Expo Florida 

2019 atraiu centenas 

de expositores

F
oi realizada pelo segundo ano conse-
cutivo a Brazil Expo Florida (BEF), no 
dia 28 de setembro, no Broward Cou-

nty Convention Center, em Fort Lauder-
dale. O evento reuniu expositores de di-
versos seguimentos em um dia de muitos 
negócios, exposições e palestras.

A BEF é promovida pelo Centro Co-
munitário Brasileiro (CCB), e contou com 
apoio do Consulado Geral do Brasil em 
Miami, do Conselho de Cidadãos da Flo-
rida, If You Foundation, BraveU Founda-
tion, Family Foundation, Florida Cup, Ro-
tary Club West Boca Raton, Camera de 
Comércio de Orlando, entre outros.

Entre as autoridades estiveram pre-
sentes o Cônsul-Geral do Brasil em Mia-
mi, 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

Fotos: Nathalia Shumacher / Eliane Gallotti / Bill Paparazzi 

Fernando Mello, Manoel Suhet, Embaixador João  Mendes Pereira, 

Zeno Silva e Antonio Miranda, da Global Business Institute.Muitos abraços durante o evento.

Interact Moving. Urbano, Wanderson, William e Maurício.

Marcos e Patricia Aguirre, coordenadores 

da EXPO 2019. Roberto Castelo Branco, Fernanda Cirino e Casio Segura.

Silvia Mazzoni Bolos.

Shirley e Mari, da Tire King.

Marco Aguirre, Senador Luis Eduardo Girão, Gilka e urbano Santos 

e o vice-governador do Mato Grosso do Sul, Murilo Zauith.Gian Lucca e Rafael.

Wesley Safadão faz 

show em Deerfield

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  

Fotos: Nathalia Shumacher.

Paulinha e Jeimes, Deyr e Jessy.

Sabrina Aires e Claudinei Senhoreti. Wesley Safadão.

Mary e Ana. Fausto e Candice.

Johnny festeja 

aniversário entre 

amigos no Locale

F
oi realizado, no dia 28, 
mais uma noite especial 
para o cantor Johnny, que 

também apresenta o progra-
ma Johnny Show na rádio Gaze-
ta News. 

Amigos e familiares foram 
recebidos com um delicioso co-
quetel, acompanhado das cer-
vejas Imperio. Em seguida a fes-
ta continuou com um animado 
show do aniversariante e convi-
dados. Cobertura completa no 
gazetanews.com.

Confira fotos de Nathalia 
Shumacher.

Fotos: Nathalia Shumacher.

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

Johnny com Pr. Leonardo e Teacher Helen. Alexia, Johnny e Ariane.

Johnny com amigos.
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