
O maior jornal brasileiro na Flórida

Brasileiras criam cartilha para ajudar 
mulheres na luta contra o câncer de mama 

Pais de brasileiro de 4 anos abandonado 
na fronteira negam ter alugado a criança

O menino de 4 anos foi abando-
nado na fronteira entre o Mé-

xico e os Estados Unidos, e locali-

zado em um centro de imigrante 
com a ajuda de ativistas brasilei-
ros. Os pais negam as acusações 

nas redes sociais de que teriam 
“alugado o filho”.

Imigração  |  Pág. 12 Kalvyn Klayn, 4 anos.

Arquivo Pessoal

O 
câncer de mama é o câncer mais comum 
entre as mulheres e a segunda causa mais 
comum de morte pela doença em mulheres, 

perdendo apenas para câncer de pulmão, informa 
o Departamento de Saúde da Flórida. Agora, brasi-

leiras que moram na Flórida e em Massachusetts 
que precisam buscar informações para tratamen-
to, exames, cobertura de seguro-saúde e algo mais 
relacionado à doença, terão à mão um guia infor-
mativo em português. Flórida | Pág. 10

A cartilha reúne informações sobre locais e grupos de apoio para tratamento na Flórida e em Massachusetts.  

Gazeta News

NÚMEROS RECENTES

QUASE 1 MILHÃO DE 
PESSOAS FORAM PRESAS 
ESTE ANO NA FRONTEIRA 
ENTRE EUA E MÉXICO

Imigração | Pág. 13

ALUGUÉIS ALTOS

AUTORIDADES ESTUDAM 
SOLUÇÕES PARA ACABAR 
COM CRISE DE ACESSO A 
MORADIA EM MIAMI

Flórida | Pág. 7

GRADATIVO

ORLANDO AUMENTA 
SALÁRIO MÍNIMO PARA 
$15 POR HORA PARA 
SEUS FUNCIONÁRIOS

Flórida | Pág. 8
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“Feira de Troca 
de Brinquedos” 

em Margate. 
Pág. 26

DIA DA CRIANÇA

Agenda | Pág. 26

FESTA BACK TO THE 80’S 
ACONTECE NO SÁBADO
Por Equipe GN

Saúde Financeira | Pág. 14

OS ERROS FINANCEIROS 
MAIS COMUNS
Por Claudia Fehribach

Viver Bem | Pág. 23

‘SOCIAL MEDIA’ E A 
ESTUPIDEZ AO QUADRADO
Por Adriana Tanese Nogueira
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D
eslocar para outros 
territórios em busca 
de viver em um outro 

país requer mais do que fa-
zer as malas e botar o pé na 
estrada. A imigração ilegal 
acaba se tornando a única op-
ção viável para milhares de 
pessoas que não conseguem 
(muitas nem tentam) a entra-
da legal por meio do visto. 

Cruzar a fronteira dos Es-
tados Unidos com o México é 
escolhida por muitos brasi-

leiros e imigrantes de outros 
países das Américas Central e 
do Sul como opção para fugir 
da violência e pobreza. Mas 
colocar em risco a própria vi-
da, além da vida de menores 
que nem fazem ideia do que 
está acontecendo é, no míni-
mo, uma irresponsabilidade.

Muitas vezes, a esperteza 
dos atravessadores ou “coio-
tes” aliada ao desespero da 
pessoa resulta no processo 
de travessia ilegal. E já vi-

rou um “negócio” que mo-
vimenta milhares de dólares 
e reais. Enquanto alguns se 
endividam, outros lucram. 
Quem se lembra do grupo 
de imigrantes brasileiros que 
sumiu nas Bahamas em no-
vembro de 2016 ao tentar a 
travessia de barco para a cos-
ta americana? 

Prisão ou morte - vale 
o risco?

Se são presos e deporta-
dos ou conseguem atraves-

sar, a verdade é que a 
maioria entende que 
vale o risco. Até que 
acontece uma mor-
te, é claro. Que não 
são poucas, conve-
nhamos. 

Só em 2018, os 
números ofi ciais in-
dicam que 283 pes-

soas de diversas nacionali-
dades morreram na travessia 
da fronteira entre o México e 
Estados Unidos. Nos últimos 
cinco anos, há registro de 
apenas três casos de desapa-
recimento e dois falecimen-
tos confi rmados de brasilei-
ros na tentativa de travessia. 
Para o Itamaraty, esse total 
não representa a realidade. 

Quanto às prisões,  2019 
teve o maior número de 
apreensões desde 2007 e se-

tembro foi o mês que regis-
trou menor número - qua-
se 40 mil contra quase 133 
mil apreensões em maio na 
fronteira sul dos EUA - o mês 
mais baixo deste ano fi scal, 
segundo uma fonte familia-
rizada com os dados do U.S 
Border Patrol. 

Os dados estão contidos 
na matéria “Quase 1 milhão 
de pessoas foram presas em 
2019 na fronteira EUA-Méxi-
co”. “No fi nal do ano fi scal, 
veremos números mais que o 
triplo do recorde de unidades 
familiares chegando na fron-
teira, com mais de 500 mil e 
número recorde de menores 
não acompanhados”, disse 
Kevin McAleenan, secretário 
interino de Segurança Inter-
na, na segunda-feira (7).

Como evitar a ideia 
da travessia?

Devolver imigrantes ao 
México, ameaçar com a co-
brança de tarifas àquele país 
fronteiriço, construir tribu-
nais temporários de barra-
cas ao longo da fronteira sul 
e transferir bilhões de dóla-
res em fundos de constru-
ção militar para construir 
um muro na fronteira. Essas 
foram algumas ações toma-
das pelo governo de Donald 
Trump desde que entrou na 

presidência. 
Mas, mesmo assim, a tra-

vessia ilegal não acaba. Não 
vai acabar nunca. O que pode 
acabar é a facilidade da entra-
da não autorizada. E essa é 
uma verdade que não dá pra 
negar. Seja na Europa, onde 
cidadãos de países em guer-
ra como a Síria se arriscam 
em botes pelo Mediterrâneo 
para chegar até a Grécia ou 
Itália, sejam os brasileiros, 
hondurenhos ou mexicanos 
para os EUA. 

Uma RJ a cada cinco 
anos

De acordo com Eduardo 
de Freitas, no texto “O núme-
ro de imigrantes nos Estados 
Unidos”, publicado no por-
tal Brasil Escola, “para se ter 
uma noção do que está acon-
tecendo nos Estados Unidos, 
é como se a cada cinco anos 
emergisse no país uma cida-
de com uma população equi-
valente ao Rio de Janeiro. De 
acordo com estimativas, o 
número de imigrantes (le-
gais e ilegais) que vivem nos 
Estados Unidos é de aproxi-
madamente 28 milhões de 
pessoas, em 1930 essa parce-
la da população era três ve-
zes menor”, cita.

Travessia, morte, prisão, 
deportação - vale tudo? 
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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
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Palm Beach: (561) 471 7400

Orlando: (407) 825 2001
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Broward : (954 797 3800

Palm Beach: (561) 833 7711 (South) 

Palm Beach: (561) 746 1532 (North) 

Orlando e Região: (407) 644 9300

ANIMAL CARE AND REGULATION DIVISION

Miami Dade: (305) 6441200

Broward: (954) 359 1313

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

Oi! O TUCANO ECOLOGISTA - Fernando Rebouças

POR  Arlaine Castro
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A esperteza dos 

atravessadores - 

conhecidos popularmente 

como “coiotes”- aliada ao 
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resulta na travessia ilegal. 

Morte, prisão, deportação - a travessia ilegal para os EUA
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Relatório diz que a crise é tão ameaçadora à região quanto o aumento do nível do mar

Autoridades estudam soluções para acabar com 
crise de acesso a moradia no condado de Miami

A 
crise de acesso a mo-
radia em Miami-Dade 
é tão grave que agora 

representa uma ameaça pa-
ra a região tão grande como 
o aumento do nível do mar, 
de acordo com uma recente 
atualização de mercado pre-
parada pelo Centro Metro-
politano Jorge M. Pérez da 
Universidade Internacional 
da Flórida.

O estudo mostra que 
mais da metade dos locatá-
rios de Miami-Dade (famí-
lias que gastam mais de 30% 
de sua renda com aluguel) 
são “gravemente” sobrecar-
regados com custo, o que 
significa que gastam mais 
de 50% de sua renda com alu-
guel. Para mais de 55% deles 
(142.466), a condição é quali-
ficada como “grave”.

Pior ainda, o número de 
famílias com inquilinos fi-
nanceiramente sobrecarrega-
dos em Miami-Dade aumen-
tou 13% (16.203 famílias) 
desde 2012.”Estamos vendo 
uma onda de famílias nessa 
categoria”, disse Ned Murray, 
diretor associado do Metro-

politan Center. “Quando vo-
cê atinge esse nível, ficar em 
Miami se torna difícil e as 
pessoas começam a sair. Es-
te é um grande desafio, como 
a elevação do nível do mar, 
que afeta a economia, a edu-
cação e a qualidade de vida 
em Miami. Precisamos enca-
rá-lo como uma questão po-
lítica primária”.

Habitação popular
O relatório faz parte dos 

dados que Murray coleta des-
de janeiro para dois relató-
rios críticos para o futuro 
da área:

- O Plano de Habitações 
Acessíveis da Cidade de Mia-
mi, programado para ser rea-
lizado pelos vereadores da ci-
dade em 24 de outubro;

- O Modelo de Habitação 
Acessível do Condado de Mia-
mi-Dade.

Ambos os relatórios são 
projetados para fornecer ca-
minhos e ideias para os go-
vernos locais abordarem a 
crescente escassez de mora-
dias populares (ou seja, alu-
guéis inferiores a 30% da ren-
da anual de uma família).

“O principal impulso do 
plano diretor da cidade de 
Miami é conseguir financia-
mento local e apoio ao in-
vestimento, o que não temos 
hoje”, disse Murray. “Temos 
que descobrir como fazer is-
so localmente, porque não 
podemos mais contar com o 
financiamento federal, que 
diminuiu constantemente ao 
longo dos anos”.

“Por exemplo, o orça-
mento anual do Departa-
mento de Habitação e De-
senvolvimento Urbano dos 
EUA (HUD, sigla em inglês), 
o braço do governo responsá-
vel por fornecer e supervisio-
nar as moradias populares, 
foi reduzido do equivalente 
a 83 bilhões de dólares em 
1978, para 44 bilhões em dó-
lares hoje”, disse Murray.

O problema se estende 
para além das famílias com 
renda baixa e média, que ga-
nham menos de 80% (US$ 
25.991) da renda média da 
área de Miami-Dade, que é 
de US$ 32.489, segundo da-
dos do Censo. A questão da 
acessibilidade também está 

Mais da metade dos locatários de Miami-Dade gastam mais de 50% do salário com aluguel.

Flickr.

afetando as locatários que ga-
nham de 120 a 150% da ren-
da média (US $ 38.986 a US 
$ 48.733).

Parte da razão por trás 
da crise: Miami se tornou ví-
tima de seu próprio suces-
so. De acordo com a Associa-
ção de Corretores de Imóveis 
de Miami, o preço médio de 

venda de uma casa aumen-
tou quase 87% desde 2012, 
de US$188.000 para os atuais 
US$351.250.

Embora a renda média 
para os proprietários de 
imóveis em Miami-Dade se-
ja substancialmente mais al-
ta do que os locatários - US 
$ 64.606 - os preços das ca-

sas ainda não são acessíveis 
para 82% dos 701.875 domi-
cílios de Miami-Dade. Isso 
criou uma demanda crescen-
te por aluguel, de 2007 a 
2017, e fez Miami perdeer 
56.584 proprietários de resi-
dências e ganhar 95.880 lo-
catários. Com informações 
do Miami Herald.
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Os salários passarão de US$ 13.00 por hora em 2019 para US$ 14.00 

em 2020 e, em seguida, US$ 15.00 por hora até 2021

Orlando aumenta salário mínimo 
para $15 para seus funcionários

A
té 2021, todos os fun-
cionários da cidade de 
Orlando ganharão pe-

lo menos US$ 15.00 por hora.
O Conselho da Cidade vo-

tou na segunda-feira a favor 
da proposta de aumentar o 
salário mínimo para todos os 
funcionários em tempo inte-
gral, meio período e sazonal 
da cidade de Orlando. Aque-
les que atualmente não estão 
ganhando pelo menos esse 
valor verão aumentos incre-
mentais nos próximos anos.

Os salários passarão de 
US$ 13.00 por hora em 2019 
para US$ 14.00 em 2020 e, 
em seguida, US$ 15.00 por 
hora até 2021. Os trabalha-
dores da cidade que já ga-
nham pelo menos US$ 15.00 
por hora também receberão 
um pequeno aumento.

O prefeito de Orlando, 
Buddy Dyer, disse na sema-
na passada que vem pressio-
nando há anos para que essa 
medida seja aprovada.

A mudança beneficiará 

aproximadamente 300 em-
pregados que trabalham 
meio período e período inte-
gral na cidade.

No início deste ano, o 
prefeito do condado de Oran-
ge, Jerry Demings, prometeu 
aumentar o salário dos fun-
cionários do condado para 
US$ 15.00 por hora e, poste-
riormente, divulgou um pla-
no para fazê-lo até 2021. 

O salário mínimo fede-
ral é de US$ 7,25 por hora 
- embora a Câmara dos De-

putados tenha votado para 
aumentá-lo para US$ 15 nos 
próximos sete anos. No en-
tanto, a medida não foi con-
siderada pelo Senado contro-
lado pelos republicanos.

O piso salarial do estado 
é um pouco maior, US$ 8,46 
por hora, embora os eleito-
res possam ter a oportunida-
de de aumentá-lo para US$ 
15.00 por hora nas eleições 
do próximo ano. Com infor-
mações de Click Orlando e 
Orlando Sentinel. Prefeito de Orlando, Buddy Dyer. 

Prefeitura de Orlando.

DeSantis propõe aumento de salário de professores
O governador Ron DeSan-

tis anunciou, na segunda-fei-
ra (7),  sua proposta para 
aumentar o salário mínimo 
inicial para professores em 
todo o estado da Flórida.

A proposta aumentaria o 
salário mínimo dos professo-
res de US$ 37.636 para US$ 
47.500. O aumento cobriria 
mais de 101 mil professores.

O comissário de educa-

ção da Flórida, Richard Cor-
coran, disse que esta pro-
posta é uma “mudança no 
jogo”, observando que a Fló-
rida ocupa a 26ª posição nos 
EUA quando se trata de salá-
rio inicial de professores. O 
aumento salarial colocaria a 
Flórida em segundo lugar no 
ranking nacional, mudando 
assim o cenário da educação 
no estado. 

Karla Hernandez-Mats, 
presidente dos Professores 
Unidos de Dade, disse que 
“aplaude” a ideia de DeSan-
tis e o fato de que os líderes 
estaduais finalmente se mos-
tram abertos a aumentar os 
salários dos professores.

“Eles finalmente estão 
nos ouvindo”, disse ela.

“Minha proposta de au-
mentar o salário mínimo dos 

professores para US$ 47.500 
ajudará a aliviar essa falta de 
professores e elevará a pro-
fissão ao nível de aprecia-
ção que ela merece”, disse 
DeSantis, ao anunciar a pro-
posta apresentada ao legis-
lativo. “Estou ansioso para 
trabalhar com o legislativo 
para tornar isso uma reali-
dade”. Com informações do 
Miami Herald.Proposta colocaria salário da Flórida em segundo lugar do ranking nacional.

Governo da Flórida.
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Cartilha reúne informações sobre hospitais, clínicas e grupos de 

apoio para quem enfrenta a doença na Flórida 

Brasileiras criam cartilha para ajudar mulheres 
em tratamento contra o câncer de mama

O câncer de mama é o 
câncer mais comum 
entre as mulheres e a 

segunda causa mais comum 
de morte pela doença em 
mulheres, perdendo apenas 
para câncer de pulmão, infor-
ma o Departamento de Saú-
de da Flórida. A doença tam-
bém acomete homens, mas 
em menor proporção. 

Apesar do declínio de dé-
cadas na taxa de mortalidade 
por câncer de mama, as ta-
xas de incidência da doença 
continuam aumentando. Es-
sas tendências estão descri-
tas em estatísticas do câncer 
de mama 2019-2020, a edição 
atualizada da American Can-
cer Society sobre o câncer de 
mama nos Estados Unidos. 

Em 2019, aproximada-
mente 268.600 novos casos 
de câncer de mama invasi-
vo serão diagnosticados en-
tre mulheres americanas e 
41.760 mulheres morrerão 
da doença, segundo a ACS.

Todas as informações 
em uma cartilha
Onde procurar ajuda, co-

mo fazer, como iniciar o tra-
tamento após um diagnós-
tico de câncer? Estas são as 
principais dúvidas e as res-
postas fazem toda a diferen-
ça. Por isso, pensando em 
amenizar essa falta de in-
formações, a Associação das 
Mulheres Empreendedoras 
(AME) está lançando uma car-
tilha online que reúne infor-
mações essenciais para auxi-
liar brasileiras que moram 
no sul da Flórida e enfren-
tam a doença. 

Idealizada há pouco mais 
de um ano pela presidente 
e fundadora da AME, Lilian 
Mageski, e com lançamento 
previsto para o dia 23 de ou-
tubro no sul da Flórida e 29 
de outubro em Boston (MA), 
a cartilha conta com infor-
mações relevantes dadas por 
brasileiras que já enfrenta-
ram a doença e realizaram o 
tratamento na região, além 
de informações de órgãos e 
entidades governamentais. O 
projeto tem parcerias com 
grupos locais e com o Con-
sulado Geral do Brasil em 
Miami. 

De ONG’s e hospitais que 
disponibilizam auxílio para 
o tratamento do câncer, pas-
sando por transporte para 
sessões de quimioterapia, 
apoio psicológico e financei-
ro, seguro de saúde - todas es-
sas informações serão agora 
mais fáceis de serem encon-
tradas. 

Com informações de 
brasileiras  que já passa-
ram ou estão passando 
pelo tratamento, a car-
tilha reúne dicas sobre 
hospitais, clínicas e soli-
citações de exames.

OUTUBRO ROSA  
Arlaine Castro

A cartilha reúne informações sobre locais e grupos de apoio para tratamento na Flórida e em Massachusetts.  

Gazeta News

“O câncer não escolhe data nem idade pra chegar”
Foi o que descobriu a jo-

vem Amanda Silvestre, 29 
anos, casada e sem filhos, for-
mada em Nutrição, que há 
três meses precisou retirar 
uma das mamas por causa do 
câncer.  Ela conta que perce-
beu o tumor após uma cirur-
gia estética no ano passado, 
mas ignorou por estar fora 
dos “critérios para a doença”.

“Pelo fato de não ter ne-
nhum histórico familiar, nem 
idade ‘de risco’, eu o ignorei, 
até que em maio deste ano 
fui a uma consulta de roti-
na, porque estava tentando 
engravidar, e a ginecologista 
percebeu”, conta. Após vários 
exames, ela teve o diagnóstico 
confirmado em junho: três tu-
mores do tipo “invasive ductal 
carcinoma” - o mais comum 

entre os cânceres de mama- 
no estágio 1 grau 3. Ela fez a 
retirada completa da mama 
esquerda, em julho, e atual-
mente faz quimioterapia. 

Como estava tentando en-
gravidar, mas descobriu o cân-
cer, Amanda conta que a fun-
dação  LIVESTRONG pagou 
para que ela fizesse o conge-
lamento dos óvulos para po-
der tentar engravidar daqui 
a 5 anos. Amanda Silvestre, 29, descobriu o tumor em maio deste ano. 

Arquivo Pessoal/Amanda Silvestre

Exames, mamografias e doações fazem parte da campanha 
Um dos locais onde mu-

lheres acima de 35 anos ou 
com algum sintoma podem 
fazer a prescrição gratuita da 
mamografia é na Vip Clinic, 
em Orlando. Para agendar 
uma consulta, ligue (407)730-
9911. Os agendamentos estão 
disponíveis às terças e sextas 
de 3pm até 6pm e domingos 
sob consulta. Já para agen-

dar o exame de mamografia, 
a clínica orienta que a pes-
soa ligue diretamente para o 
Florida Hospital pelo número 
(407)303-2273. 

Doações 
A Vip Clinic também es-

tá arrecadando doações para 
mulheres que estão em trata-
mento. “Chapéus, lenços, fai-
xas e tudo o mais que ajuda 

no ‘look’ de quem não preci-
sa perder a autoestima”, diz 
a entidade.

Mamografia
O Jackson Memorial Hos-

pital oferece tratamento gra-
tuito para residentes de Mia-
mi-Dade, mas é preciso checar 
os critérios para qualificação. 
Confira mais informações no 
site Gazetanews.com Clínicas oferecem prescrição e exames gratuitos. 

Vip Clinic

Como Amanda estava 

tentando engravidar, 

mas descobriu o 

câncer, a fundação  

LIVESTRONG ofereceu 

o congelamento 

dos óvulos. 

Dificuldade 
de informação 
e apoio para 
brasileiros 

Idealizada com o apoio de 
voluntárias da associação, so-
breviventes da doença e tam-
bém de consulados, a ideia 
da cartilha foi colocada em 
prática primeiramente para 
a comunidade brasileira em 
Boston (MA).  “A dificuldade 
de informações por nós brasi-
leiros, é grande. Algumas as-
sociadas da AME me procu-
ravam em busca de apoio e 
informações, foi quando per-
cebi que eu não tinha como 
informar mais a fundo, como 
passar os recursos certos para 
elas, bem como entregar al-
gum material de prevenção. 
A gente encontra algum ma-
terial nos hospitais, em luga-
res que são americanos e on-
de as informações estão todas 
em inglês. Em português não 
tinha nada do tipo. Então a 
gente preparou a cartilha para 
servir com um guia de preven-
ção e apoio. Estamos muito fe-
lizes”, faz questão de destacar 
Mageski. 

Além do choque, 
buscar ajuda sozinha
Para brasileiras que sa-

bem bem o que é receber o 
diagnóstico e não ter ideia 
de como e onde começar a 
procurar ajuda, a cartilha é 
uma dádiva. “Fiquei super 
feliz com esse projeto por-
que todas nós sabemos co-
mo é difícil, além do choque 
da notícia, termos que correr 
atrás de aplicações para con-
seguir se tratar. É realmen-
te muito estressante”, desta-
ca Gisele Buono, que passou 
pelo tratamento há três anos 
e está curada. Ela fez da sua 
experiência o grupo “A nos-
sa força vem do céu”, onde 
brasileiras que passam ou 
passaram pela doença com-
partilham informações, se 
encontram e se ajudam.  
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Se o furacão Dorian tivesse atingido a FL, você 
teria seguro suficiente para ressarcir seu prejuízo?

M
uitos floridianos fo-
ram poupados dos 
danos e da destrui-

ção do furacão Dorian, mas 
podem não ter sorte da pró-
xima vez. E agora é a hora 
de se preparar para a próxi-
ma tempestade, garantindo 
que você tenha cobertura de 
seguro suficiente para repa-
rar ou substituir sua casa e 
seus bens pessoais. Verifique 
as coberturas da sua apólice 
de seguro e faça as seguin-
tes perguntas ao seu agente: 

1. Eu tenho seguro 
suficiente sob a Cober-
tura A?

Cobertura A é conhecida 
como Cobertura Residencial 
e protege a sua casa, ou pré-
dio, e quaisquer estruturas 
anexas. Sua apólice  tem co-
bertura suficiente para pa-
gar pela reconstrução da sua 
casa? 

2. Tenho seguro su-
ficiente sob a cobertu-
ra B?

A cobertura B inclui es-
truturas independentes, co-
mo uma garagem ou galpão 
independente. 

3. Tenho seguro sufi-
ciente na Cobertura C?

A cobertura C assegura 
bens pessoais, como móveis 
e roupas. 

4. Tenho custo de re-
posição ou valor em di-
nheiro real para bens 
pessoais?

Essa cobertura está rela-
cionada à previsão do Cus-
to de Reposição (custo para 
substituir sua propriedade 

Advogado Marc Wites, da Wites Law Firm. 

Divulgação

minha apólice? E, em 
caso afirmativo, quais?

As apólices de seguro 
fornecem algumas cobertu-
ras e também as excluem, 
dependendo do tipo de per-
da. Você deve saber o que es-
tá excluído em sua apólice. 

10. Quanto é a fran-
quia da minha cobertu-
ra de furacão?

Se sua casa for danifica-
da por um furacão, será apli-
cada uma franquia específi-
ca para danos causados por 
furacão. A franquia é o va-
lor que você deve pagar an-
tes que a seguradora tenha 
que pagar algo a você. Geral-
mente, a seguradora oferece 
uma franquia de furacão no 
valor de US$ 500,00 dólares 
ou de 2%, 5% ou 10% dos li-
mites de Cobertura A para a 
residência. 

Essas dez perguntas são 
muito importantes, mas há 
muitas outras que você po-
de fazer, como por exemplo, 
se a apólice possui cober-
tura de lei e regulamentos 
(que fornece cobertura pa-
ra a construção de sua ca-

danificada por outra nova) 
ou à previsão do Valor em 
Dinheiro Real (que requer 
que a seguradora pague o 
valor de Mercado dos bens 
danificados). 

5. Tenho seguro sufi-
ciente na Cobertura D?

A Cobertura D às vezes 
é chamada de ‘Perda de Uso 
ou Custo De Vida Alternati-
vo’ e pode incluir o custo pa-
ra você morar em outro lo-

cal por várias semanas, ou 
até meses, caso sua casa se 
torne inabitável.

6. Tenho cobertura 
de tempestade de ven-
to? De quanto?

A maioria das apólices 
inclui cobertura para danos 
causados pelo vento, a me-
nos que o proprietário decli-
ne. Pode ser importante caso 
sua casa seja danificada pe-
lo vento decorrente de uma 
tempestade. 

7. Tenho cobertura 
de mofo? 

A maioria das apólices 
inclui apenas uma cobertura 
limitada para mofo e algu-
mas excluem por completo. 

8. Se eu usar minha 
propriedade como pro-
priedade de aluguel, 
ainda estou coberto?

Algumas apólices for-
necerão cobertura somen-
te se o proprietário morar 
na  propriedade, e não for-
necerão cobertura se você 
alugar a propriedade para 
terceiros. 

9. Existem cobertu-
ras que são excluídas na 

INFORME PUBLICITÁRIO

sa). Deve saber ainda se sua 
propriedade está coberta so-
frer danos por um evento 
não relacionado ao clima, 
como por exemplo, um en-
canamento estourado.

Deve questionar ainda 
ao agente de seguros quais 
são os limites da sua apólice 
de cobertura de mofo. Além 
disso, se sua apólice tem ou-
tras coberturas não mencio-
nadas acima. Seu agente de 
seguros tem o dever legal 
de garantir que você tenha 
a cobertura de seguro cer-
ta para proteger sua casa e 
seus bens pessoais. 

O escritório de ad-
vocacia Wites Law Firm 
representa proprietá-
rios de imóveis residen-
ciais e comerciais em 
toda a Flórida em ações 
contra as seguradoras.

Para uma consul-
ta gratuita, ligue pa-
ra Wites Law Firm (954) 
933-4400 ou mande um 
e-mail para info@wites-
law.com.
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DRA. INGRID DOMINGUES-MCCONVILLE
PERGUNTAS DE IMIGRAÇÃO

Carioca, é advogada formada nos EUA. Atua na 

área de imigração há mais de 20 anos. Tel: (954) 

489-0009 Fax: (954)489-0090 - www.dmlawfl.com

RETORNO AOS EUA 

Ana - Morei nos EUA de 2003 a 2004, minha filha é 

americana e retornamos ao Brasil quando ela tinha 

9 meses. Hoje está com 15 anos e pretende morar 

e estudar nos EUA futuramente. Para ela solicitar 

um visto de residência para mim, é necessário que 

esteja residindo nos EUA? E se eu quiser ir somente 

a passeio antes, terei problemas em solicitar um 

novo visto de turista? Não retornei aos EUA nesses 

últimos 15 anos, apesar de ter permanecido lá por 

mais de 6 meses, na época. 

Advogada Ingrid Domingues: Sua filha não pode solicitar 

residência para você. Ela somente poderá aplicar para sua 

residência quando ela tiver 21 anos. Se ela quiser vir aos EUA 

para estudar, ela tem o direito, porém você não pode “morar” 

aqui; você poderá passar um tempo permitido pela imigração, 

ou buscar outra maneira legal de permanecer nos EUA.

GREEN CARD 

José Carlos - Quando um filho, cidadão americano, 

peticiona a legalização de pais brasileiros, estes 

podem continuar viajando para os EUA com seus 

vistos de turistas, até que o processo se concretize?

Advogada Ingrid Domingues: Nós aconselhamos nossos 

clientes com casos deste tipo pendentes a evitar viagens, se for 

possível.

Quer enviar sua pergunta sobre imigração? Acesse o nosso site 
www.GazetaNews.com e  procure pela seção Pergunte ao Advogado.
A contratação de um advogado é uma decisão importante que não deve 
ser tomada baseada apenas em publicidade. Antes de decidir, solicite-nos 
informações escritas sobre nossa experiência e qualificação.

Kalvyn Klayn, 4 anos, atravessou a fronteira com um casal há 45 dias. 

Brazilian Women’s Group

O
s pais de um meni-
no de 4 anos que foi 
abandonado na fron-

teira entre o México e os Es-
tados Unidos foram localiza-
dos com a ajuda de ativistas 
brasileiros na terça-feira (8). 
Eles negam as acusações nas 
redes sociais que teriam alu-
gado os filhos para outros 
casais atravessarem a fron-
teira, de acordo com entre-
vista publicada pelo Globe 
News USA.

O menino, identificado 
como Kalvyn Klayn Alexsan-
dro Costa Silva, atravessou 
a fronteira com um casal há 
mais de um mês. Ele teria si-
do abandonado depois que o 
casal foi preso pela imigração 
no Texas, de acordo com um 
post no Facebook feito pe-

Pais de brasileiro de 4 anos 

abandonado na fronteira 

negam ter alugado a criança
O menino foi 

levado para uma 

instituição para 

menores em 

Chicago.

lo grupo Brazilian Women’s 
Group, de Allston.

O menino, que saiu de 
Gonzaga, em Minas Gerais, 
foi levado para uma institui-
ção para menores desacom-
panhados em Chicago.

De acordo com uma atua-
lização do post, no espaço de 
uma hora, os pais da criança 
foram identificados na terça-

-feira (8), graças ao compar-
tilhamento nas redes sociais 
e no aplicativo Whatapp. A 
mãe da criança mora na Pen-
silvânia e já teria entrado em 
contato com o abrigo para re-
cuperá-la.

Versão dos pais
Em entrevista ao Globe 

News USA, os pais do meni-
no, identificados como Jus-

sara Maria da Silva e Rejano 
Assis Costa, negam que o me-
nino tenha sido abandonado. 
Eles afirmaram que há seis 
meses doaram o menino em 
cartório ao casal que entrou 
com ele nos EUA há aproxi-
madamente 45 dias.

Jussara e Rejano têm ao 
todo seis filhos, dos quais 
4 moram nos EUA. Kalvyn 
seria o quinto filho do ca-
sal a atravessar a fronteira. 
No entanto, o casal atraves-
sou a fronteira com apenas 
um dos filhos, há quatro me-
ses. Os outros, segundo rela-
tam, teriam vindo com ou-
tros amigos.

O casal nega a acusação 
de alugar os filhos para pes-
soas atravessarem a fronteira 
com um menor de idade. Eles 
afirmam, no entanto, que es-
ses amigos ofereceram de pa-
gar a passagem dos filhos pa-
ra atravessar com eles, uma 
vez que Jussara e Rejano não 
tinham meios de pagar as 
passagens dos filhos.

Aumento de menores 
desacompanhados

Quase 169 mil menores 
se renderam na fronteira sul 
nos primeiros sete meses 
deste ano fiscal, e mais da 
metade tem 12 anos ou me-
nos, de acordo com registros 
federais da Alfândega e Pro-
teção da Fronteira. 
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Brasileiros são indiciados por 
contrabando de imigrantes

Dois brasileiros, Tiago 
Mello-Lima, 32 anos, e Re-
nan Portela Bandeira De Sou-
za, 32, foram indiciados por 
um júri no Tribunal Federal 
de Nova York acusados de 
contrabando de imigrantes 
do Canadá para os Estados 
Unidos.

Segundo o Departamen-
to de Justiça do Distrito Oes-
te de Nova York, os dois bra-
sileiros que vivem no Canadá 
foram acusados de conspira-
ção para trazer estrangeiros 
para os Estados Unidos para 
obter vantagens comerciais e 
ganhos financeiros privados 
e trazer um estrangeiro para 

os EUA em um local que não 
seja um porto de entrada de-
signado.

Ao todo, eles teriam con-
trabandeado oito imigrantes 
para os EUA entre agosto de 
2018 e 28 de abril de 2019, 
segundo o procurador fede-
ral assistente, Charles Kruly.

Mello-Lima teria trazido 
seis imigrantes e pode en-
frentar de 5 a 15 anos de pri-
são. De Souza é acusado de 
trazer dois estrangeiros e en-
frenta de 3 a 10 anos de pri-
são, se condenado. Esse é o 
resultado de uma investiga-
ção do CBP e da Homeland 
Security Investigations.

Dupla teria trazido 8 imigrantes ilegalmente do Canadá para os EUA.

Flickr.

Mesmo com a queda no número de prisões em setembro, o ano

fiscal de 2019 teve o maior número de apreensões desde 2007

Quase 1 milhão de pessoas foram presas 
em 2019 na fronteira EUA-México

A
s prisões do Border Pa-
trol na fronteira dos 
Estados Unidos com 

o México continuaram a cair 
em setembro, marcando um 
declínio constante desde a al-
ta no começo do ano, quan-
do funcionários do governo 
Trump lutaram para conter 
o fluxo de migrantes que ten-
tavam entrar nos EUA.

Houve quase 40 mil pri-
sões na fronteira sul em se-
tembro, que foi o mês mais 
baixo deste ano fiscal, segun-
do uma fonte familiarizada 
com os dados. Para compa-
ração, houve quase 133 mil 
apreensões em maio.

Mesmo assim, as apreen-
sões ao longo da fronteira sul 
foram maiores no ano fiscal 
de 2019 do que em qualquer 
ano fiscal desde 2007. No ano 
fiscal de 2019, que terminou 
na semana passada, autori-
dades de imigração apreen-
deram 977 mil migrantes ao 
longo da fronteira sul, de 
acordo com números do go-
verno.

Os números nas apreen-
sões são particularmente im-
portantes para o Presiden-
te Donald Trump, que as vê 
como um barômetro da si-
tuação ao longo da frontei-
ra sul, segundo autoridades 
do governo.

Houve um aumento dra-
mático nas passagens de 
fronteira este ano, liderado 
por um aumento nas chega-
das de famílias e crianças da 
América Central. O aumen-
to causou superlotação se-
vera nas instalações do CBP 
e levou a várias medidas ad-
ministrativas destinadas a re-
duzir o fluxo de migrantes.

“No final do ano fiscal, 
veremos números mais que o 
triplo do recorde de unidades 
familiares chegando na fron-
teira, com mais de 500 mil e 
número recorde de menores 
não acompanhados”, disse 
Kevin McAleenan, secretário 
interino de Segurança Inter-
na, na segunda-feira (7).

As respostas do governo 
ao aumento incluíram o au-

Houve quase 40 mil prisões na fronteira sul, em setembro.

CBP.

mento de sua política de de-
volver migrantes ao México, 
ameaçar com a cobrança de 
tarifas ao México, construir 
tribunais temporários de bar-
racas ao longo da fronteira 
sul e desviar bilhões de dó-
lares em fundos de constru-
ção militar para construir 
um muro na fronteira.

Os funcionários credi-
taram uma combinação de 
iniciativas políticas pelo de-
clínio, mas pediram repeti-
damente soluções legislati-
vas mais permanentes.

As chegadas diárias na 
fronteira caíram 65% em re-
lação ao pico em maio, e o to-
tal de prisões para os centro-
-americanos que chegaram à 
fronteira caiu mais de 70%, 
disse McAleenan.

Historicamente, os nú-
meros de apreensão aumen-
tam na primavera e caem no 
outono e no inverno. No en-
tanto, nos últimos anos, hou-
ve altas e baixas extremas 
que não se enquadravam em 
um padrão sazonal. Com in-
formações da CNN.
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S
aiba quais são os erros fi-
nanceiros comuns, princi-
palmente entre jovens.

Erro nº 1: desconsiderar
as consequências 
dos empréstimos 
para estudantes
Muitas pessoas querem fre-

quentar uma universidade de 
prestígio ou obter um diploma 
específico, mas essa decisão per-
mitirá que você ganhe dinheiro 
suficiente para justificar a des-
pesa? Muitas pessoas acabam 
carregando uma grande dívi-
da estudantil sem considerar a 
magnitude financeira de seus 
pagamentos mensais, e a dura-
ção desses pagamentos em rela-
ção à renda esperada.

Qualquer pessoa que consi-
dere um segundo diploma, mes-
trado ou doutorado deve deter-
minar, antes de pedir dinheiro 
emprestado, se o novo diploma 
gerará ganhos adicionais sufi-
cientes para justificar a despesa. 

Erro nº 2: Ignorar as 
consequências 
financeiras de um 
casamento caro
Certamente, este é um dos 

dias mais importantes da vida 
de qualquer pessoa, mas tam-
bém é fundamental garantir que 
você não esteja dizendo “sim” 
a problemas financeiros desne-
cessários.

Qualquer coisa com a pala-
vra “casamento” na frente é ca-
ra, seja bolos, flores, fotógrafos, 
coordenadores de evento , desti-
nos ou locais. Entre pais, amigos 
e mídias sociais, muitos millen-
nials sentem pressão para cum-
prir seu grande dia, mas pode 
haver uma diferença financeira 
muito grande e impactante en-
tre bolo e champanhe ou buffet 
e bar aberto. Pense além deste  

dia especial...
Erro nº 3: Ter muitos 
cartões de crédito
Você está na fila do caixa e  

aparece uma oportunidade de 
economizar 20% em sua compra 
inicial, se você apenas demorar 
alguns minutos e abrir um car-
tão de crédito da loja. Soa fami-
liar? Todos enfrentamos essas 
tentações e, apesar dos benefí-
cios ou economias financeiros 
de curto prazo ao abrir uma no-
va linha de crédito, você quase 
sempre deve simplesmente di-
zer não!

Comprar com crédito é uma 
boa maneira de ganhar pontos e 

recompensas, além de oferecer 
proteção adicional contra roubo 
de identidade / fraude em com-
paração com o uso de um cartão 
de débito, mas os cartões de cré-
dito também exigem restrição 
pessoal e o compromisso de con-
sistentemente pagar todo o sal-
do mês após mês para serem uti-
lizados de maneira eficaz; e isso 
nem sempre é possível.

Encontre no máximo 3 bons 
cartões de crédito e use-os com 
responsabilidade para obter van-
tagens e aumentar sua pontua-
ção de crédito, mas faça um fa-
vor a si mesmo e fique longe das 
tentações e dificuldades associa-
das a ter um cartão de TODAS as 
lojas que você conhece.

Erro nº 4: comprar 
carro muito caro 
Mesmo após uma pesquisa 

cuidadosa e sabendo quanto vo-
cê pode pagar, depois de fazer 
um test-drive, é fácil desejar o 
melhor modelo com as rodas 
premium e o pacote de entre-
tenimento. Mas não; só pegue 
o carro que você precisa. O di-
nheiro adicional gasto em um 
passeio um pouco melhor pode 

ser usado para estabelecer um 
fundo para emergências ou au-
mentar suas economias para a 
aposentadoria. Além disso, um 
carro é um ativo depreciativo - 
o valor cai assim que você sai da 
concessionária.

Erro nº 5 : Ter Filhos, 
mas não testamentos
Os casais devem ter um tes-

tamento e os que têm filhos en-
tão devem ter mesmo!!! O testa-
mento ajuda a garantir que seus 
desejos finais sejam atendidos e 
que você nomeie o guardião de 
seus filhos. No estado da Flórida 
então isso é muito importante 
pois se algo acontece a ambos os 
pais; a criança vai para as mãos 
do estado ( tradução “Foster ca-
re”) até que o juiz decida de 
quem será a guarda da criança, 
e este processo pode durar até 
30 dias. Quem quer ver seu filho 
no sistema de “Foster care”???

Estes são pequenos erros 
que podem ter grandes conse-
quências na vida financeira de 
qualquer pessoa. Vamos ficar 
ligados?

Uma ótima semana para to-
dos!

POR CLAUDIA FEHRIBACH

Carioca, 
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ou ligue (561) 

472-8013.

Os erros financeiros mais comuns entre jovens

saudefinanceira@gazetanews.comSAÚDE FINANCEIRA

As informações fornecidas neste artigo são apenas para fins informativos. Não devem ser consideradas aconselhamento jurídico ou financeiro. Você deve consultar um profissional para determinar o que pode ser 

melhor para suas necessidades individuais.

Excesso de cartões crédito é um dos erros.

Pixabay
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O governo teria impedido depoimento de uma testemunha-chave sobre o escândalo da  Ucrânia

Casa Branca se recusa a colaborar com 
inquérito de impeachment de Trump

A 
Casa Branca anunciou 
que não vai coope-
rar com um inquéri-

to “sem base, inconstitucio-
nal” de impeachment contra 
o presidente Donald Trump, 
o que coloca o presidente re-
publicano em rota de colisão 
com a Câmara dos Deputados 
liderada pelos democratas.

“Suas ações sem preceden-
tes deixaram o presidente sem 
escolha”, disse o advogado Pat 
Cipollone, em uma carta aos 
líderes democratas da Câma-
ra na terça-feira, 8. “Para cum-
prir seus deveres com o povo 

americano, a Constituição, o 
Poder Executivo e todos os fu-
turos ocupantes da Presidên-
cia, o presidente Trump e seu 
governo não podem participar 
de seu inquérito partidário e 
inconstitucional sob essas cir-
cunstâncias.”

Por que o 
impeachment?
Em resposta, a presiden-

te da Câmara, Nancy Pelo-
si disse que “A Casa Branca 
deve fi car ciente de que es-
forços contínuos para ocul-
tar do povo americano a ver-
dade sobre o abuso de poder 

do presidente serão conside-
rados mais uma evidência de 
obstrução”.

A carta de Cipollone veio 
pouco depois de o governo 
Trump impedir na mesma 
terça-feira uma testemunha-
-chave no escândalo envol-
vendo a Ucrânia de prestar 
depoimento.

Trump teria usado uma 
oferta de ajuda militar dos 
EUA para obter investigação 
do presidente da Ucrânia so-
bre o ex-vice-presidente Joe 
Biden e seu fi lho, Hunter. 
Fonte: Associated Press.Para a Casa Branca, o inquérito contra o presidente é “inconstitucional”. 

Divulgação

Trump pretende negar vistos a imigrantes que não possam pagar seguro 
O presidente Donald 

Trump emitiu uma declara-
ção na semana passada di-
zendo que pretende barrar 
candidatos a visto de entrar 
nos Estados Unidos se eles 
não puderem provar que têm 
seguro de saúde e meios pa-
ra pagá-los.

Consulados só poderão 
conceder vistos a imigrantes 
que possam provar que “não 

irão impor um ônus subs-
tancial” ao sistema de saúde 
dos Estados Unidos, de acor-
do com este texto.

“Os imigrantes legais 
têm três vezes mais chances 
de não ter seguro de saúde do 
que os cidadãos dos Estados 
Unidos”, afi rmou Trump em 
anúncio presidencial.

“Os imigrantes que en-
tram no país não devem in-

correr em custos mais altos 
em nosso sistema de saúde 
e, portanto, para os contri-
buintes dos Estados Unidos”, 
acrescenta.

Ônus para os EUA
Imigrantes com vistos vá-

lidos emitidos antes da pro-
clamação não serão afetados, 
bem como refugiados e can-
didatos a asilo. Com informa-
ções da CNN. Vistos válidos emitidos antes da proclamação não serão afetados.

Divulgação.

A JBS é alvo dos senado-
res Marco Rubio (Republica-
no da FL) e Robert Menendez 
(Democrata), que enviaram 
uma carta ao secretário do 
Tesouro dos EUA, Steven 
Mnuchin, pedindo a abertu-
ra de investigação sobre aqui-
sições feitas pela companhia 
no país, entre 2007 e 2015, 
por conta do suposto envol-
vimento da empresa em ca-
sos de corrupção no Brasil e 
na Venezuela. No período, a 
JBS comprou Swift, Smith-
fi ed Foods, Pilgrim’s Pride e 
o braço de suínos da Cargill.

Justifi cativa
Na carta, os senadores ci-

taram supostas relações co-
merciais da empresa com o 
regime de Nicolás Maduro, 
na Venezuela, para justifi car 
o pedido. Fonte: Infomoney. 

Senadores da FL 
e de NJ pedem 
investigação nos 
EUA sobre a JBS

Sede da JBS nos Estados Unidos.

JBS/Facebook
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Para o presidente do PSL, a saída é pensando em possível reeleição.

PSLDivulgação

O presidente Jair Bolso-
naro decidiu deixar o 
PSL. Conforme anun-

ciado na quarta-feira, 9, por 
aliados, a estimativa é que 
diversos deputados do parti-
do sigam o exemplo do pre-
sidente e também busquem 
uma nova sigla nos próxi-
mos dias.

Na quarta-feira, 9, o pre-
sidente do PSL, deputado Lu-
ciano Bivar, disse que a fala 
do presidente Jair Bolsonaro 
sobre o partido foi “termi-
nal”, e que o presidente “já 
está afastado” da legenda e 
que não pode levar a “digni-
dade” da sigla.

Um dia antes, durante en-
contro do presidente com a 
imprensa no Palácio do Pla-
nalto, Bolsonaro disse a um 

Bolsonaro decide sair do 
PSL após dizer a apoiador 
para “esquecer o partido”
Deputados do 

partido devem 

seguir o exemplo 

do presidente e 

buscar outra sigla

de seus apoiadores para “es-
quecer o partido” e que Bivar 
estava “queimado pra caram-
ba”. O presidente pediu ain-
da que o apoiador não divul-
gasse o vídeo.

“Já está afastado”
Como resposta, o presi-

dente do PSL disse que Bol-
sonaro já estava “afastado” 
da sigla. “Não disse para es-

quecer o partido? Está esque-
cido”, disse.

O presidente do PSL tam-
bém disse não saber o que se 
passa na cabeça de Bolsonaro 
e que quer “paz”.

Bivar afirmou ao blog 
que é uma “falácia” dizer 
que a distribuição do fun-
do partidário motivou a bri-
ga de deputados com o gru-

po de Bolsonaro, e que o PSL 
não deixará de apoiar as me-
didas do governo.

O deputado disse tam-
bém que solicitou uma reu-
nião com o ministro da Jus-
tiça e Segurança Pública, 
Sergio Moro, para dizer que 
o PSL estará “sempre com 
os ministros” para aprovar 
matérias importantes para o 
país, e afirmou que, se Bolso-
naro sair do PSL oficialmen-
te, “não muda nada” para o 
partido no apoio a medidas 
para viabilizar a retomada 
da economia e o combate à 
corrupção.

“A declaração de ontem 
foi terminal, ele disse que es-
tá afastado. Não estamos em 
grêmio estudantil. Ele pode 
levar tudo do partido, só não 
pode levar a dignidade, o sen-
timento liberal que temos e 
o compromisso com o com-
bate à corrupção”, concluiu 
Bivar ao G1. 

Estratégia para 
reeleição 
A intenção de Bolsonaro, 

segundo Bivar, é “descartar” 
o partido para tentar se ree-
leger em 2022. “No mundo 
político não dá para entender 
tudo. (...) Bolsonaro é muito 
intuitivo. No momento que 
ele tem o sentimento de que 
é hora de descartar o PSL pa-
ra ser reeleito, então é uma 
estratégia”, afirmou ao UOL.  

Mancha de óleo no NE pode 
ser de petróleo da Venezuela

Com a origem do vaza-
mento ainda indeterminada 
e desconhecida, o ministro 
do Meio Ambiente, Ricardo 
Salles, disse na quarta-feira, 
9, que o óleo que vazou e que 
atinge diversas praias no li-
toral do Nordeste devem ser 
“muito provavelmente” de 
algum navio com petróleo 
da Venezuela.

O ministro citou estudo 
da Petrobras, ao participar de 
audiência pública na Comis-
são de Meio Ambiente e De-

senvolvimento Sustentável 
da Câmara dos Deputados.

“(...) é um petróleo que 
veio por um navio estrangei-
ro, ao que tudo indica, nave-
gando próximo à costa bra-
sileira, com derramamento 
acidental ou não, e que nós 
estamos tendo enorme di-
ficuldade de conter”, disse.

Segundo o balanço mais re-
cente, a mancha de óleo atin-
giu 138 localidades em 62 cida-
des de nove estados da Região 
Nordeste. Fonte: Agência Brasil.

Arábia Saudita autoriza 
mulheres nas forças armadas 

As mulheres sauditas fo-
ram autorizadas pela primei-
ra vez a se alistar nas forças 
armadas do reino ultracon-
servador, que iniciou um vas-
to programa de reformas eco-
nômicas e sociais, informou 
o Ministério das Relações Ex-
teriores na quarta-feira (9).

O governo da Arábia Sau-
dita tem multiplicado suas 
decisões sobre mulheres no 
país que aplica uma versão 
rigorosa do Islã, enquanto 
organizações de direitos hu-
manos o acusam de reprimir 

Mulher pode dirigir desde 2018. 

LUSA -AHMED YOSRI

ativistas feministas.
“É um novo passo em di-

reção à emancipação”, escre-
veu o Ministério das Relações 
Exteriores. As mulheres só 
poderão exercer as funções 
de soldado de primeira clas-
se, cabo e sargento. AP.



PUBLICIDADEGazeta Brazilian News · Semana de 10 a 16 de Outubro de 2019 17



ESPORTES Gazeta Brazilian News · Semana de 10 a 16 de Outubro de 201918

O campo da West Orange High School vai ser palco do Futebol pelas 

Bahamas e recebrá grandes craques em prol da solideriedade

“Futebol pelas Bahamas”: evento promovido pela 
CFBACC reúne craques do esporte na Flórida

Quem anda com sauda-
de de ver a bola rolan-
do nos gramados terá 

a oportunidade de assistir a 
um desfile de craques, no dia 
12 de outubro, na Flórida. O 
campo da West Orange High 
School, vai ser palco do Fute-
bol pelas Bahamas - um even-
to beneficente promovido pe-
la CFBACC (Central Florida 
Brazilian American Chamber 
of Commerce).

Uma enxurrada de cra-
ques do passado está confir-

mada. Jogadores que foram 
destaque na Seleção Brasilei-
ra e em grandes e renoma-
dos times de futebol.  Estão 
confirmados nomes como 
Gabriel, Clebão, Gonçalves, 
Renato Abreu, Felipe Ga-
briel, Dill, Sergio Manoel, 
Leandro Amaral, Emerson, 
além de atletas amadores e 
do jogador de vôlei de praia 
Ricardo. 

O Futebol pelas Baha-
mas tem como foco arreca-
dar doações para os mora-

dores afetados pelo furacão 
Dorian, que deixou um ras-
tro de destruição nas ilhas 
da América Central.

Doações
Para assistir a partida 

basta levar 1 lata de leite 
em pó. Quem quiser, além 
do leite em pó, também po-
de levar roupas, alimentos 
não perecíveis, produtos 
de higiene, itens de primei-
ros socorros e água. Toda a 
doação será encaminhada às 
Bahamas.

Durante o evento a Fun-
dação Icla da Silva, que é 
o maior centro de recruta-
mento para o registo Be The 
Match nos Estados Unidos,  
vai cadastrar as pessoas in-
teressadas em fazer a doa-
ção de medula óssea.

Serviço
Dia: 12 de outubro 
Local: West Orange High 

School (1625 Beulah Rd, Win-
ter Garden, FL 34787)

Horário: 6:30 pm até 9:00 Craques unidos em prol das vítimas do furacão, nas Bahamas.

Divulgação

Messi: “Não gosto que me comparem com Deus”

Numa longa entrevista 
à rádio catalã RAC1, 
Lionel Messi confiden-

ciou que temeu que Neymar 
trocasse o PSG pelo Real 
Madrid na última janela de 
transferências. No papo, o 
craque do Barcelona também 
fez um pedido.

“Não gosto que me com-
parem com Deus. É muito 
exagerado dizerem isso, não 

quero que os meus filhos ou-
çam porque eles copiam tu-
do. Não é bom ouvirem algo 
assim”, disse o camisa 10 ar-
gentino.

Neymar no Barcelona
Sobre Neymar, Messi não 

escondeu que gostaria de vê-
-lo de volta ao Barcelona. 

“Sinceramente, pensei a 
certa altura, sobretudo nes-
te mercado, que se Neymar 

não viesse para o Barcelo-
na, iria para o Real Madrid, 
porque pensei que ele tinha 
vontade de sair do Paris Sain-
t-Germain. Neymar tinha de-
monstrado o desejo de uma 
mudança, e eu achava que 
Florentino Pérez e o Real Ma-
drid iam fazer alguma coisa 
para levá-lo”, salientou.

Em outro trecho da en-
trevista, o argentino falou so-

bre a aposentadoria: “Vou me-
dindo isso a cada ano, vejo se 
estou bem ou mal, se posso 
continuar ou não... Entramos 
numa idade onde as coisas 
começam a custar, é normal 
e lógico. Posso dizer (que vou 
me aposentar) aos 35, 36… 
Mas posso chegar a essa ida-
de e já mal me mexer”.

Fonte:www.globoespor-
te.comMessi diz que pretende se aposentar aos 36 anos.

Divulgação
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N
o artigo anterior, eu disse 
que para ultrapassar o ní-
vel de comunicação boca-
-ouvido deve-se convidar 

o cérebro a entrar no processo. 
Quando, em um restaurante, 

você pedir ao garçom que lhe tra-
ga água mineral com gás, peça-lhe 
também que repita o seu pedido. 
Ao repetir, ele memoriza o pedido 
pelo tempo necessário para trazer 
exatamente o que você pediu. Isso 
se chama backtracking.

O bactracking funciona pa-
ra muitas coisas. A telefonista da 
sua empresa, por exemplo, nunca 
mais vai anotar números de tele-
fone errado se você orientá-la pa-
ra que os repita antes de anotar.

Cérebro-Cérebro
Aqui, as coisas começam a 

acontecer. A pessoa que fala e a 
que ouve estão em sintonia. Se 
nenhum sucesso profi ssional era 
possível no nível boca-ouvido, nes-
te eles são sempre uma possibi-
lidade, desde que você saiba atuar. 

Saber atuar é saber colocar a 
outra pessoa no processo, fazen-
do com que o cérebro dela respon-

da na mesma sintonia que o seu. 
Existem três técnicas básicas para 
conduzir a comunicação do nível 
boca-ouvido para o nível cérebro-
-cérebro: chamar a pessoa pelo no-
me, apertar a mão dela com a mes-
ma intensidade que ela aperta a 

sua, e fazer-lhe perguntas abertas.

Chamar a pessoa 
pelo nome
Está provado que o nosso no-

me provoca uma resposta imedia-
ta em nosso cérebro. Quando se 

diz o nome de uma pessoa que es-
tá em coma, observa-se uma ime-
diata resposta em algum de seus 
sinais vitais. Portanto, se quiser 
que uma pessoa participe ativa e 
favoravelmente da comunicação, 
trate-a sempre pelo nome. Se vo-
cê tem difi culdade em memorizar 
nomes, faça o seguinte: não deixe 
de ler o próximo artigo, onde esse 
assunto será tratado.

• Quando for apresentado a al-
guém, escute o nome da pessoa e 
não apenas o ouça.

• Durante a conversação, repi-
ta o nome da pessoa, pelo menos, 
três vezes. 

Existe uma forma prática de 
mostrar que essa repetição fun-
ciona, mas, por escrito, não tem 
o mesmo impacto. Aprenda como 
se faz e, depois, faça a experiência 
com alguém, pessoalmente:

Peça a uma pessoa que repita 
três vezes a palavra ema. Ela vai 
dizer: Ema. Ema. Ema. Em segui-
da, pergunte-lhe: Qual é o nome 
da clara do ovo? Com certeza, ela 
vai lhe responder: — Gema!

Ao repetir Ema três vezes, a 
pessoa criou a memória da pala-

vra. E de Ema para Gema...
Você pode usar essa técnica de 

memorização sempre que quiser 
obter um “sim” como resposta. É 
simples: antes de fazer a pergunta 
que você quer que seja respondida 
com um sim, pergunte três coisas 
que, necessariamente, serão res-
pondidas com um sim. Depois que 
a pessoa tiver adquirido a memó-
ria do “sim”, você coloca a ques-
tão principal e receberá um “sim” 
como resposta.

• Faça associações com o no-
me da pessoa.

O cérebro aprende por meio 
de associações. Quanto mais vo-
cê sabe, mais fácil se torna apren-
der coisas novas. Não se impres-
sione com uma pessoa que fale 
oito idiomas. Se ela já falava sete, 
para falar um oitavo o esforço de-
la foi dez vezes menor do que o 
de quem sabe apenas um idioma 
e quer aprender um segundo. A 
existência de maior quantidade de 
material para estabelecer associa-
ções cria essas facilidades.

Continuaremos tratando do 
nível cérebro-cérebro no próximo 
artigo.

LAIR RIBEIRO

Médico, com mestrado em cardiologia, e palestrante internacional, tendo se apresentado 
em mais de 20 países. É autor de vários livros que se tornaram best sellers.

O nível de comunicação cérebro-cérebro - Parte I

lair.ribeiro@gazetanews.com
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A 
ideia de que produtos natu-
rais não fazem mal e por is-
so podem ser usados sem 
indicação médica, ou nutri-

cional, é um grande engano. Os ar-
gumentos são tantos que eu pode-
ria escrever muitas páginas sobre o 
assunto. Mas vou me deter em elu-
cidar porque isso não é verdade, e 
o que acontece com as pessoas que 
acreditam que se é natural não fa-
rá mal.

Vamos lembrar algumas coisas 
simples. Muitas plantas podem ser 
usadas como remédios porque pos-
suem princípios ativos com ação me-
dicinal. Isso quer dizer que existe al-
guma substância capaz de agir no 
nosso corpo e trazer melhora em al-
gum aspecto. 

A substância em questão é uma 
substância química que não foi pro-
duzida em laboratório, mas que tem 
ações muito parecidas. Essas ações, 
se são parecidas, serão parecidas 
tanto na cura quanto nos efeitos co-
laterais então cuidado. 

Mas vamos falar de exemplos, 
para ficar mais claro. 

Nós temos alimentos naturais 
que se preparados de forma erra-

da podem fazer muito mal, como a 
mandioca que se ingerida crua pode-
rá fazer mal. 

Outra coisa que é fácil de lem-
brar é que existem inúmeras plan-
tas que são venenosas ou tóxicas. A 
maconha é planta, a cocaína vem de 
uma planta, o ópio e a heroína vêm 
da papoula e tantas outras drogas lí-
citas e ilícitas.

Porém, na minha opinião, o 
mais terrível e triste dessa história 
são as pessoas que se aproveitam 
dessa crença popular e vendem pro-
dutos enganosos. 

As mídias sociais estão repletas 
de posts de chás chapa barriga, chás 
para desinchar, chá para perder a fo-
me, frutas que são eleitas milagrosas 
como o abacate ou o óleo de coco. 
Ao mesmo tempo alimentos bons 
são amaldiçoados por décadas até 
que os efeitos da sua restrição mos-
trem a falta que faz. Levamos déca-
das para entender que a manteiga 
não faz mal, que os ovos não fazem 
mal, desde que ingeridos em quanti-
dades normais.

O número de pessoas que per-
dem tempo e saúde porque come-
çam a tomar água com limão para 

emagrecer e não cuidam da obesida-
de e da diabetes. Não cuidam de fa-
to, porque essas pessoas pensam que 
estão fazendo a coisa certa, mas es-
tão perdendo tempo e saúde. É um 
mercado muito lucrativo, principal-
mente quando a propaganda vai ao 
encontro do desejo da maioria das 
pessoas: emagrecer e rejuvenescer. 
Esses são os dois desejos maiores das 
pessoas. Então se for publicado algu-
ma coisa que prometa emagrecer rá-
pido e sem deixar de comer, ou que 
rejuvenesça, pode acreditar que vai 
bombar na internet.

Para terminar eu queria apenas 
fazer uma reflexão: se os produtos 
naturais são tão bons que podem 
nos fazer emagrecer e rejuvenes-
cer, por que as pessoas não comem 
comida natural? Por que as pessoas 
querem tudo industrializado, pron-
to ou semipronto? Bem contraditó-
rio isso. 

E por outro lado, se basta tomar 
água com limão pela manhã, ou por 
óleo de coco em tudo, ou mesmo fi-
car verde de tanto comer abacate 
para emagrecer, por que as pessoas 
não emagrecem e continuam adoe-
cendo?

SAÚDE & BEM-ESTAR
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Se é natural não faz mal. Será?
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Medicina alternativa também tem que ser usada moderadamente.
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A 
internet e as redes sociais 
nos permitiram algo que 
a humanidade nunca ex-
perimentou antes: a pos-

sibilidade de dizer o que se pen-
sa a qualquer momento. Pareceria 
democracia... Certamente, é liber-
dade de expressão. Mas aí nos de-
paramos com outro problema: até 
que ponto se pode dizer tudo o 
que se pensa?

Vamos voltar a algumas déca-
das atrás. Além da falta de condi-
ções de falar para o mundo o que 
se pensava, pois a internet não 
existia, tínhamos outro problema: 
se falássemos tudo o que pensá-
vamos para qualquer um, a qual-
quer momento, iríamos ter que 
conviver com as consequências. 
Seria uma relação rompida, uma 
reação desagradável, uma ofen-
sa, uma dor, uma briga, uma desa-
vença, um atrito... 

Na vida real, tudo isso não so-
me com um clique. Significa dias 
ou semanas e meses, ou anos, 
até para consertar um relaciona-
mento. Brigar com o vizinho po-
de levar a ter que mudar de casa, 
imaginou o transtorno? Uma de-

savença em família ou no relacio-
namento pode causar um impacto 
emocional que se arrasta por mui-
to tempo. 

A internet, ao contrário, nos 
dá a ilusão de que somos pode-
rosos e nada nos afeta. Basta blo-
quear a pessoa, deletar o post, 
xingar impunemente. Fácil. E es-
túpido.

Não tendo confronto físico 
não temos limites. Mas não é só a 
falta de confronto físico que a in-
ternet e as redes sociais propor-

cionam. Vivemos a total ausência 
de confronto intelectual. 

O conhecimento surge na par-
tilha de ideias. Estas evoluíram no 
curso do tempo devido à reflexão 
crítica e ao repensar de inúmeros 
indivíduos que se confrontaram 
com conceitos e com outros indi-
víduos para “co-criar”. 

O conhecimento é uma cons-
trução coletiva que está baseada 
na reflexão que leva a conclusões 
que todos os pensadores sabem 
serem provisórias, até uma no-

va versão, mais aprimorada e pre-
cisa daquela ideia, surgir. Isso é 
pensar.

No lugar do pensar, assistimos 
hoje ao vomitar de pensamentos 
já prontos e empacotados que, co-
mo a “briochinha superprocessa-
da” do posto de gasolina, melhor 
seria jogar direto no lixo. Pensa-
mentos assim não nutrem as men-
tes, as poluem.

Lendo a frase de efeito, sem 
muitos livros na cabeça nem mui-
ta prática reflexiva, esta ressoa na 
cabeça da pessoa, atraída pelas de-
mais frases de efeito que ela ouviu 
por aí (apesar da maioria nunca ter 
sido portadora da verdade). Resul-
tado final: grande confusão mental.

É o que vemos hoje em dia na 
internet: tudo pode ser dito – tudo 
e o contrário de tudo. 

E então percebemos algumas 
coisas:

1. Que estamos assistindo à 
sombra coletiva: o mal-estar de ca-
da um projetado e gritado em pú-
blico – sem resultado algum, fora 
mais mal-estar pessoal e coletivo.

2. Que o vazio de pensamento 
crítico é abissal. Não há criação, 

reflexão, produção de algo novo. 
3. Que o resultado de uma cul-

tura superficial e consumista é a 
inflação irresponsável do ego, que 
leva a egoísmo, egocentrismo e ao 
triunfo das aparências.

São os tempos da estupidez 
elevada à potência. Pior do que a 
ignorância, a estupidez implica 
falta de discernimento, incapaci-
dade de perceber as nuanças entre 
ideias, comportamentos e senti-
mentos. Mas não é tão simples as-
sim. Estupidez não é simples falta 
de inteligência, uma vez que pes-
soas inteligentes podem cometer 
ações estúpidas. 

Carlo Maria Cipolla, econo-
mista italiano que escreveu um 
livrinho extraordinário que te-
ve enorme sucesso (“As Leis Fun-
damentais da Estupidez Huma-
na”, sobre o qual eu criei o Curso 
EaD com o mesmo nome que se 
encontra no meu Instituto Inter-
nacional Aella – Ser&Saber Cons-
ciente), identifica uma caracterís-
tica essencial da estupidez como 
a de causar “um dano a outra pes-
soa ou grupo de pessoas sem, ao 
mesmo tempo, realizar nenhuma 
vantagem para si, ou até mesmo 
provocando um dano para si.”

Cá estamos.

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.

“Social media” e a estupidez elevada à potência

adriana@gazetanews.comPor ADRIANA TANESE NOGUEIRA



PUBLICIDADE Gazeta Brazilian News · Semana de 10 a 16 de Outubro de 201924



PUBLICIDADEGazeta Brazilian News · Semana de 10 a 16 de Outubro de 2019 25



ENTRETENIMENTO Gazeta Brazilian News · Semana de 10 a 16 de Outubro de 201926

A 
famosa “chave de ou-
ro” surgiu na última 
noite do Rock in Rio, 
dia 8 de outubro, no 

Rio de Janeiro. O maior festival 
de música do mundo fechou a 
edição 2019 com ele, o maior 
astro do pop/rock brasileiro, 
considerado o “pai” do gênero. 

Lulu Santos subiu no Palco 
Sunset e soltou sucesso atrás 
de sucesso, e a plateia de mais 
de 100 mil pessoas cantou jun-
to com uma alegria arrepiante. 

Nesses festivais enormes 
não é hora de experimentar, 
tocar músicas novas e desco-
nhecidas, como fizeram mui-
tos artistas sem experiência. 
Lulu sabe disso e soltou de ca-
ra os clássicos atemporais “Tempos Moder-
nos” e “Toda Forma de Amor”, incendian-
do o público. 

O cantor Silva, uma espécie de herdeiro 
do gênero pop/rock e excelente compositor, 

veio para o palco cantar “Ovelha Negra”, de 
Rita Lee, clássico que Lulu gravou em 2017 
em álbum dedicado a rainha do rock. 

Priscila Tossan, ex-participante do time 
do Lulu no The Voice Brasil, também parti-

cipou do show cantando a par-
te de Anitta na música “Fica 
Tudo Bem”, de Silva. 

O mestre Lulu Santos fe-
chou a noite apoteótica com 
mais uma sequência de hits: 
“Aviso aos Navegantes”, “As-
sim Caminha a Humanidade”, 
e “Descobridor dos Sete Ma-
res”. 

A emoção contagiou as mi-
lhares de pessoas presentes e 
o artista também, que deu en-
trevista após o show com lagri-
mas de alegria. 

Agora em outubro Lulu 
Santos segue com a turnê “Pra 
Sempre” na Europa, e em no-
vembro ele desembarca nos Es-
tados Unidos para cinco sho-

ws. Na Flórida, os shows serão nos dias 23 
de novembro, no Fillmore Miami Beach, e 
dia 24, no House of Blues em Orlando. Os 
ingressos estão à venda pelo site Brazilian-
Nites.com 

O 
cantor Sandami está celebran-
do 20 anos de carreira com o lan-
çamento do álbum autoral “Vida 
Longa”, um trabalho no qual apos-

ta em letras criativas – algumas delas auto-
biográficas –, e alguns devaneios com sono-
ridade acústica. 

A faixa-título é uma das dez canções do 
novo repertório, gravado no estúdio Nova 
Digital, em Ribeirão Preto. 

Sandami assina os arranjos junto com 
Pedro Sossego, enquanto o norte-americano 
Brendan Dufey foi o responsável pela mixa-
gem e masterização, realizadas em Los An-
geles. 

Sandami revelou que a inspiração pa-
ra o álbum veio com o nascimento de sua 
primeira filha, “Lis” (que também ganhou 

uma música especial dentro do disco). 
Já a capa deste projeto foi concebida pe-
la junção de imagens da mãe e avó do 
artista. 

Ao longo dos seus 20 anos de carrei-
ra, o ex-vocalista do grupo Sambô rea-
lizou shows por todos os estados brasi-
leiros e, também, no exterior. Em 2015, 
por exemplo, participou de uma turnê 
aqui nos Estados Unidos com sua antiga 
banda, passando por seis cidades. E em 
2016, viajou com a Tour “De Tudo Pra 
Todos” para Doha, no Catar, já em car-
reira solo. 

Em nova “escapada” internacional, 
Sandami será uma das atrações do Bra-
zilian Pompano Beach Festival, no dia 
19 de outubro.

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.

Lulu Santos tem noite de glória no Rock in Rio 

Sandami lança o álbum “Vida Longa”

planetamusica@gazetanews.com
Por EQUIPE GAZETA

Por GENE DE SOUZA

Back To The 80’S 
12/OUT/2019
Local: El After at The Locale - 499 South 
Federal Hwy, Boca Raton, Florida 33432
Horário: 10 PM - 2AM
Info: A festa que mudou o sul da Flórida 
acontece nesse final de semana.  Divirta-se 
com Johnny e banda cantando sucessos 
de Paralamas do Sucesso, Capital Inicial, 
Legião Urbana, Titãs, entre outros. Venda 
de mesas pelo telefone (561) 251-7352.

Feira de Troca de Brinquedos Usados
12/OUT/2019
Local: 6101 NW 31st Street - Margate, 
Florida 33063
Horário: 1PM às 5PM
Info: Comemore o Dia das Crianças com 
muita diversão e brincadeiras, e ainda 
contribua para uma boa causa nesse 
evento beneficente. Info: 561-287-0548.

Varanda do The Locale
13/OUT/2019
Local: El After at The Locale - 499 South 
Federal Hwy, Boca Raton, Florida 33432
Horário: 4 PM
Info: Após o grande sucesso da estreia, no 
domingo, o point de Boca Raton repete a 
dose do evento  “Varanda do The Locale”. 
A música fica por conta do Grupo Bem 
Bolado e do DJ Flexinha. Entrada FREE. 
Informações pelo telefone (561) 251-7352.

Halloween Party no The Locale
26/OUT/2019
Local: El After at The Locale - 499 South 
Federal Hwy, Boca Raton, Florida 33432
Horário: 10 PM
Info: O El After realiza a Halloween 
Party, festa que promete agitar a comuni-
dade. As atrações da noite serão Raphael 
Leandro e DJ Jack Sparrow. Um prêmio 
de $100 será dado a melhor fantasia. In-
gressos: localehalloween.eventbrite.com. 

AGENDA
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Gemini Man

Paramount Pictures 

Estreia na sexta-feira, 
dia 11 de outubro, o 
longa de ação e fi cção 
científi ca Gemini Man 
com o ator Will Smith. 
Dirigido pelo premia-
do diretor tailandês 

Ang Lee, o longa acompanha a história 
do melhor assassino do mundo que está 
fi cando velho e menos confi ável. Por isso 
seus chefes decidem eliminá-lo criando 
um clone mais novo e mais forte com a 
tarefa de exterminá-lo. Também estão no 
elenco Clive Owen, Mary Elizabeth Wins-
tead, Douglas Hodge, Theodora Miranne, 
entre outros. Gemini Man foi escrito por 
David Benioff, Darren Lemke e Billy Ray. Os 
estúdios Weta foram responsáveis por toda 
a computação gráfi ca do fi lme que deixa, 

em muitos momentos, 
parecer que estamos jo-
gando um vídeo game. 
#GeminiManMovie 

The Addams Family

MGM/ United Artists 
Releasing 

Mais uma vez, a história 

da vida dessa família estranha é contada 
nas telas grandes. A animação The Addams 
Family entra em cartaz na sexta-feira, dia 
11 de outubro. Dirigida por Greg Tier-
nan e Conrad Vernon, essa é uma versão 
animada da série de desenhos criados por 
Charles Addams sobre uma família pecu-
liar e macabra. No elenco de vozes estão 
Charlize Theron, Oscar Isaac, Chloe Garce 
Moretz, Finn Wolfhard, Nick Kroll, Snoop 
Dogg, Elsie Fisher, Martin Short, Aimee 
Garcia, Catherine O’Hara, Bette Midler, 
entre outros. O roteiro foi escrito por Matt 
Lieberman, Pamela Pettler e Erica Rivinoja. 
#MeetTheAddams 

Parasite

NEON 

O suspense com um 
toque de comédia, 
Parasite, também entra 
em cartaz na próxima 
sexta-feira, dia 11 de ou-
tubro. Toda a família de 
Ki-taek está desempre-

gada, vivendo num porão sujo e apertado. 
Uma obra do acaso faz com que o fi lho 
adolescente da família comece a dar aulas 
de inglês à garota de uma família rica. Fas-
cinados com a vida luxuosa destas pessoas, 
pai, mãe, fi lho e fi lha bolam um plano para 

se infi ltrarem também na família burguesa, 
um a um. No entanto, os segredos e men-
tiras necessários à ascensão social custarão 
caro a todos. Escrito e dirigido pelo coreano 
Joon-ho Bong, o longa é espetacular e 
ganhou a Palma de Ouro no Festival de 
Cannes desse ano. Esse longa com certeza 
será indicado na categoria de Melhor Filme 
Estrangeiro nos prêmios Oscar. Vale a pena 
assistir, você vai se surpreender. #Parasite 

Jexi

Lionsgate 

A comédia Jexi também 
estreia na próxima 
sexta-feira, dia 11 de 
outubro. Phil, interpre-
tado por Adam Devine, 
é um rapaz que não 
tem amigos e sua vida 

amorosa é inexistente. Ele se depara com 
os serviços de inteligência artifi cial de 
Jexi, voz da atriz Rose Byrne, quando é 
forçado a atualizar seu telefone. Com Jexi, 
ele tem companhia e orientação em tudo 
o que faz. Porém, quando o rapaz perde 
gradativamente a dependência em usar o 
celular, Jexi se transforma em um pesa-
delo ao tentar trazê-lo de volta para ela, 
mesmo que isso signifi que arruinar suas 
chances de obter sucesso na vida. Também 

estão no elenco Alexandra Shipp, Michael 
Peña, Wanda Sykes, entre outros. O longa 
foi escrito e dirigido por Jon Lucas e Scott 
Moore. #Jexi

...........................................................

NO STREAMING

El Camino: A Breaking Bad Movie

Netfl ix
Na próxima sexta-feira, dia 11 de outu-
bro, o drama cheio 
de ação El Camino: A 
Breaking Bad Movie 
fuça disponível no 
serviço de streaming 
Netfl ix. O longa é 
como se fosse uma 
continuação da famosa 
série Breaking Bad. 
Após fugir do cativei-
ro, onde foi mantido 
quando sequestrado, dramaticamente, 
Jesse Pinkman, interpretado por Aaron 
Paul, inicia uma jornada em busca da 
própria liberdade, mas antes precisa se 
reconciliar com o passado para, só então, 
ter seu futuro garantido. No elenco tam-
bém estão Matt Jones, Jonathan Banks, 
entre outros. Foi escrito e dirigido por  
Vince Gilligan. #ElCamino #BreakingBad

............................................................

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: @janaoncamera 

As estreias da semana no cinema e no serviço de streaming

cinema@gazetanews.comPor JANA NASCIMENTO NAGASE

Paramount Pictures

MGM/ United Artists Releasing

NEON

Lionsgate

Netfl ix
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BASTIDORES

Baiana, formada em jornalismo e publicidade, com pós graduação em Broadcasting. Já trabalhou como repórter e editora no 
Gazeta. Produtora e apresentadora de eventos na Flórida.

bastidores@gazetanews.comPor CONNIE ROCHA

Divulgação

Fotos: Vanessa Carvalho/Brazil Photo Press

Arquivo

Júnior.

Marta, Mário, Priscilla, Julio e Lee Layun.

Sandy & Júnior.

Nina Marcellini.

Show de Sandy & Junior 

em NY 

A simpatia de Nina 

Marcellini no The 

Locale

Festa no Baja Café

A 
dupla Sandy & Júnior emocionou bra-
sileiros na sua passagem por Nova Ior-
que, no último dia 2 de outubro.  Em 

uma única apresentação no Barclays Center, no 
Brooklyn, os irmãos cantaram grandes suces-
sos da carreira no show intitulado “Nossa His-
tória”, que celebra 30 anos de sucesso da du-
pla. Fãs de diferentes gerações cantaram e se 
emocionaram com Sandy e Junior nesta noite 
tão especial. 

Fotos: Vanessa Carvalho/Brazil Photo Press.

E 
o destaque do Bastidores desta se-
mana, é a princesa Nina, filha do 
casal Ricky e Carol Marcellini, pro-

prietários do bar/restaurante The Loca-
le, de Boca Raton. Nina, que está sempre 
acompanhando os pais no The Locale, 
chama a atenção de todos pela simpatia 
com que recebe os clientes. Futura em-
preendedora!  

U
m Happy Birthday especial 
para o Julio “do Baja Café”, 
que comemorou aniversário 

no sábado, dia 5 de outubro, ao la-
do de amigos e clientes no bar em 
Deerfield Beach. Também festeja-
ram aniversários Mário e Marta (na 
foto). E para animar a noite, a ban-
da Alive Beat fez a festa de todos os 
presentes!

Sandy.

Domingo na Varanda 

do The Locale

O 
The Locale, restaurante e bar, em Bo-
ca Raton, iniciou uma nova tempo-
rada aos domingos, oferecendo uma 

tarde especial para quem gosta de uma boa 
comida, sambinha e ambiente fantástico. 
Com portas abertas e clima de “dominguei-
ra”,  festa começou às 4pm e foi até as 10 
da noite com animação do grupo Bem Bola-
do e Dj Flexinha. Confira a festa que reuniu 
muitos aniversariantes e toda família.

Fotos: Nathalia Shumacher

Fotos: Nathalia Schumacher

Fabrícia, Dani, Kenia, Nathalia, Kate, Drica e Ellen.

Grupo Bem Bolado.

Byanka e Bianca.

Clair comemorando aniversário. A aniversariante Carol celebrando com amigos.

Sertanejo VIP

O 
The Locale ficou lota-
do, mais uma vez, na 
noite do Sertanejo VIP. 

Deyr Donatti e Marcus Lucas 
animaram a noite cantando 
os maiores sucessos sertane-
jos. A noite teve ainda a pre-
sença do DJ Flexinha.

Fotos: Nathalia Shuma-
cher

Fotos: Nathalia Schumacher

Turma do vôlei de praia marcando presença.

Estreia de Marcos Luccas no Sertanejo VIP. Fabrício e Wanessa.

João Gomes comemorando aniversário com amigos. Fernanda e Fábio.
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Igreja New Hope recebe 

convidados especiais

A 
Igreja New Hope Brazilian Baptist Church, 
liderada pelo pastor interino Vagner Vaelat-
ti, recebeu, no final de semana, a presença 

especial do cantor e adorador Paulo César Baruk. O 
Culto de Organização também teve o pastor Faus-
to Aguiar, de São Paulo, como convidado especial. 
O evento aconteceu de sexta (dia 4) a domingo (dia 
6), na sede da Igreja em Pompano Beach. Confira as 
imagens de Nathalia Schumacher.

Nathalia Schumacher

Pastor Vagner Vaelatti, Vilma Mansur, Clara Werneck, Paula Anízio, Mirian Correia, 

Celso da Silva, Lucio Birro, Osmar da Costa, Rogério Pevidor e Marcelo Teixeira.Igreja New Hope ficou lotada.

Pastor Vagner Vaelatti. Pastor Fausto Aguiar. Pastores Vagner Vaelatti e Cleber Souza. Rogério Pevidor e Pastor Vagner Vaelatti.

Pastor Vagner, Clara Werneck e Paula Anízio. Paulo Cesar Baruk. Paulo Cesar Baruk e Rebeca Nemer. Paulo Cesar Baruk e Ronaldo da Silva.
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