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Já que as relações huma-
nas se modifi caram tan-
to com a internet a ponto 

de um clique deixar uma fo-
to, vídeo ou texto visível pa-
ra boa parte da humanidade, 
vamos pensar que uma ati-
tude pode destruir uma vida 
em milésimos de segundos. 
E não é com um tiro de ar-
ma, mas com um deslize do 
dedo. Por isso a falta de em-
patia aliada às redes sociais 
pode ser destruidora. 

O recente caso do MC Gui 
que fi lmou e zombou de uma 
garota enquanto passeava na 
Disney nos mostra mais uma 
vez o que a falta de empatia 
do ser humano pode fazer. 
Zombar de alguém - neste ca-
so uma criança e ainda por ci-
ma debilitada por um trata-
mento contra um câncer - só 
porque ela estava “diferente” 
a seu modo de ver. E qual é 
o modo padrão? Existe um? 

Segundo o dicionário, 

empatia é a “1-habilidade de 
imaginar-se no lugar de ou-
tra pessoa. 2-É a compreen-
são dos sentimentos, dese-
jos, ideias e ações de outrem. 
3-Qualquer ato de envolvi-
mento emocional em relação 
a uma pessoa, a um grupo e 
a uma cultura. 4-Capacidade 
de interpretar padrões não 
verbais de comunicação. 5- 
Sentimento que objetos ex-
ternos provocam em uma 
pessoa.”

Sendo assim, por 
que se achar no di-
reito de ridicularizar 
o outro que nada lhe 
fez? É tão difícil se 
colocar no lugar do 
outro? 

Ele apagou o ví-
deo, pediu desculpas, 
se disse arrependido 

e que não teve a intenção de 
causar nenhum mal. O ca-
so se encaixa perfeitamen-
te com o que diz o psicotera-
peuta, escritor e palestrante 
americano Aaron Balick, so-
bre as redes sociais reduzi-
rem a noção de vergonha, 
diálogo e empatia.  

No livro The Psychodyna-
mics of Social Networking: 
connected-up instantaneous 
culture and the self (“A psi-
codinâmica da rede social: 

cultura instantânea conec-
tada e o eu”, em tradução 
livre), o psicoterapeuta diz 
que “é possível envergonhar 
alguém sem ter a intenção, 
mas também fazer isso de 
forma proposital e, nesse ca-
so, “é muito fácil expor a ví-
tima em uma escala imensa”, 
tendo em vista o tamanho 
do público que serve de tes-
temunha, cita o artigo ‘Re-
des sociais reduzem noção 
de vergonha, diálogo e empa-
tia’, diz psicoterapeuta ame-
ricano”, publicado por  Rena-
ta Moura para o BBC News. 

Para o psicoterapeuta, 
as redes sociais, ajudadas e 
instigadas pelas tecnologias 
móveis, geralmente ignoram 
nossos sistemas de autocríti-
ca e nos dão uma sensação 
de onipotência que pode ter 
sérias consequências na es-
fera social. 

Bem como foi feito por MC 
Gui, as pessoas se sentem no di-
reito de fotografar estranhos, 
sem consentimento, para pos-
tar nas redes sociais e não pen-
sam nas consequências dos seus 
atos. “As redes sociais operam 
como uma extensão do nosso 
mundo social. Nossos ‘eus’ são 
estendidos online e nos deixam 
vulneráveis à percepção dos ou-
tros de um jeito que nunca vi-

mos”, explica Balick.
Por isso, a noção de ver-

gonha reduzida nas redes so-
ciais é perigosa, segundo o 
psicoterapeuta. Ela torna to-
dos mais vulneráveis - não só 
os alvos da postagem, mas 
também quem posta.

Com mais de 7 milhões 
de seguidores, em segundos, 
suas informações são com-
partilhadas nas redes sociais. 
Assim como é pra todo mun-
do. Mas o mesmo poder que a 
internet nos dá, ela nos tira. 
Assim foi com ele. Algumas 
horas após a fatídica posta-
gem, o cantor perdeu con-
tratos e shows. Ganhou se-
guidores (o que mostra que 
há quem pense igual a ele, 
talvez, e infelizmente), mas 
perdeu prestígio na vida so-
cial e profi ssional.

Marcas não querem se 
aliar a alguém que se mos-
trou sem empatia ao seu se-
melhante. Seguidores fi ca-
ram perplexos e criticaram a 
atitude do cantor. Perdeu fãs.  

A internet por si mos-
tra que não é “terra de nin-
guém”, onde se pode postar 
o que quer sem arcar com as 
consequências. Há leis e an-
tes delas, há os seguidores. 
Que são os primeiros a curtir, 
mas também a julgar.
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“As redes sociais reduzem a 

noção de vergonha, diálogo 

e empatia”, Aaron Balick, 

psicoterapeuta americano, 

autor de The Psychodynamics 

of Social Networking.

Caso MC Gui: as redes sociais e a falta de empatia 
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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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Poucos médicos indicam o 
uso de maconha medicinal

Mais da metade das 
aprovações estaduais 
de receita de maco-

nha medicinal para pacien-
tes, nos últimos seis meses, 
veio de apenas 89 médicos, 
uma indicação que reflete o 
preconeito e a resistência na 
comunidade médica em tratar 
doenças com a droga.

O Subcomitê de Qualida-
de em Saúde da Câmara dis-
cutiu na última semana um 
relatório preliminar sobre a 
maconha medicinal.

De acordo com o relatório, 
20 condados da Flórida não 
têm nenhum médico certifica-
do para receitar maconha para 

os pacientes. Por isso, outros 
médicos ficam com um maior 
influxo de pacientes.

O relatório contém dados 
de 1º de outubro de 2018 a 
31 de março de 2019. O rela-
tório mostra que 1.207 médi-
cos aprovaram certificações 
de maconha medicinal para 
pacientes durante esse perío-
do, mas apenas 89 desses mé-
dicos foram responsáveis por 
94.850 das certificações.

Em outras palavras, 
7% dos médicos foram 
responsáveis por 56% das 
certificações de maconha 
medicinal. Com informa-
ções do Sun Sentinel.

Apenas 7% dos médicos emitem 56% das aprovações na Flórida.

Flickr.

Milhares de tartarugas estavam sendo capturadas ilegalmente.

FWC.

Dois homens são acusa-
dos de caçar milhares 
de tartarugas da Fló-

rida e vendê-las ilegalmente, 
segundo o Florida Fish and 
Wildlife Conservation Com-
mission.

As “acusações represen-
tam a maior apreensão de 
tartarugas do estado na his-
tória recente”, informou a 
FWC em comunicado, na sex-
ta-feira (18).

Mais de 4 mil tartarugas, 
uma variedade de espécies 
nativas, foram capturadas e 
vendidas ilegalmente em seis 
meses, segundo informou a 
comissão. As tartarugas va-
liam US$ 200 mil no merca-
do negro.

“O comércio ilegal de tar-
tarugas está causando um 

Rede traficou milhares 
de tartarugas da Flórida 
para a Ásia 
Autoridades 

realizaram a 

maior apreensão 

de tartarugas da 

história recente

impacto global em muitas 
espécies de tartarugas e em 
nossos ecossistemas”, disse 
Eric Sutton, diretor executi-
vo da FWC.

Depois de receber uma 
denúncia em fevereiro de 
2018, a FWC lançou uma in-
vestigação secreta onde des-
cobriu um grupo de trafi-
cantes que vendia tartarugas 

selvagens para revendedores 
e distribuidores de répteis.

Os suspeitos pegaram 
tantas tartarugas em seus 
habitats que as populações 
foram esgotadas, informou 
a comissão.

“As populações de tarta-
rugas selvagens não podem 
sustentar o nível de captu-
ra que ocorreu aqui”, disse 

Brooke Talley, coordenado-
ra de conservação de répteis 
e anfíbios da FWC. “Isso pro-
vavelmente terá consequên-
cias para todo o ecossistema 
e é um prejuízo para as gera-
ções futuras”.

Os investigadores cum-
priram um mandado de bus-
ca em 12 de agosto, durante 
o qual encontraram cente-
nas de tartarugas e o crânio 
e o esqueleto de uma tartaru-
ga marinha Kemp’s Ridley, a 
espécie mais ameaçada entre 
as tartarugas marinhas.

Os suspeitos venderam 
as tartarugas por dinheiro e 
produtos de maconha. Am-
bos enfrentam uma varieda-
de de acusações.

As tartarugas foram ven-
didas na Flórida para com-
pradores que as enviaram 
para o exterior, especifica-
mente na Ásia, onde eram 
compradas como animais 
de estimação. Dependendo 
da espécie, a comissão disse 
que as tartarugas caçadas são 
vendidas no atacado por até 
US$300 cada, e no varejo por 
até US$10 mil cada na Ásia.

“Mais de 600 tartarugas 
foram devolvidas à nature-
za, duas dúzias foram colo-
cadas em quarentena, e al-
gumas não nativas foram 
retidas por um cativeiro li-
cenciado”, afirmou o FWC. 
Com informações da CNN.
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Saiba quais são as melhores 
universidades da Flórida

A Universidade da Flórida ficou em primeiro lugar no estado.

University of Florida

Em 2018, foram notificados 767 casos de tráfico de seres humanos 

na Flórida. Desses casos, 149 eram menores de idade

Escolas da Flórida são as primeiras a  
ensinar prevenção de tráfico humano

O 
Conselho Estadual de 
Educação aprovou, 
por unanimidade, 

uma nova regra que exige 
instrução em prevenção ao 
tráfico de crianças para todos 
os alunos. Com essa aprova-
ção, a Flórida será o primei-
ro estado do país a abordar 
a necessidade de instrução 
em prevenção ao tráfico de 
crianças. 

A nova regra também es-
tabelece procedimentos para 
os distritos escolares planeja-
rem e documentarem as ins-
truções necessárias.

A Flórida é o terceiro es-
tado no país em número de 
casos relatados de tráfico de 
pessoas, e a idade média dos 
jovens traficados é de 11 a 
13 anos. 

Em 2018, foram notifica-
dos 767 casos de tráfico de se-
res humanos na Flórida. Des-
ses casos, 149 eram menores. 
Até 70% do tráfico e explo-
ração sexual começam com 
predadores que se conectam 
com jovens on-line. 

De acordo com o Natio-
nal Center for Missing and 
Exploited Children, um em 
cada oito jovens em fuga é 
provavelmente vítima de trá-
fico de seres humanos.

A nova regra exige que 
até 1º de dezembro de cada 
ano, cada distrito escolar en-
vie um plano de implementa-
ção ao comissário e publique 
o plano no site do distrito es-
colar.

Além disso, até 1º de ju-
lho de cada ano, cada distrito 
escolar deve enviar um rela-
tório anual ao comissário pa-
ra verificar a conclusão das 
instruções.

Embora não exista um 
perfil padrão de uma vítima 
de tráfico de crianças, vários 
fatores de risco indicam que 
certas crianças são mais sus-
cetíveis. Os relatórios mos-
tram que os traficantes ge-
ralmente têm como alvo 
crianças e jovens com histó-
rico de abuso sexual, violên-
cia no namoro, baixa auto-es-
tima e apoio social mínimo.

A Flórida será o primeiro estado do país a abordar o tema nas escolas.

Flickr.

Provou-se que um am-
biente de aprendizado segu-
ro é essencial para o sucesso 
geral dos alunos, e esse su-
cesso é ameaçado quando os 
alunos enfrentam exploração 
e violência. 

O treinamento em fato-
res de risco para crianças vul-
neráveis, os sinais e indicado-
res de exploração e tráfico e 
a abordagem centrada na ví-
tima devem ser fornecidos 
a todos os funcionários que 
trabalham com os alunos.

O Departamento de Edu-

cação da Flórida fornece uma 
variedade de recursos desti-
nados a conscientizar quanto 
ao tráfico de pessoas, incluin-
do treinamento para educa-
dores do Centro Nacional de 
Recursos de Tráfico Humano 
e do Departamento de Segu-
rança Interna e informações 
sobre como denunciar o trá-
fico de pessoas. 

Mais informações podem 
ser encontradas no site fl-
doe.org. 

Com informações de 
Jacksonville Free Press.

Com o período de matrí-
culas antecipadas se aproxi-
mando e depois que os cus-
tos das mensalidades mais 
do que dobraram desde a 
década de 1980, o site de fi-
nanças pessoais WalletHub 
divulgou na segunda-feira 
(21) o ranking das melhores 
faculdades e universidades 
de 2020. 

Para ajudar alunos a es-
colher as melhores escolas 
em seus estados, o Walle-
tHub comparou mais de mil 
instituições de ensino supe-
rior nos Estados Unidos com 
base em 33 medidas. 

As melhores universida-
des nacionais no ranking fo-

ram Massachusetts Institu-
te of Technology, Harvard e 
Princeton University. 

Veja o ranking 
da Flórida:

   1. University of Florida
   2. Florida State University
   3. University of Central 
 Florida
   4. University of South 
 Florida
   5. St. Thomas University
   6. University of Miami
   7. University of West Fl
   8. Florida Southern 

College
   9. Florida A&M University
 10. Florida International 

University
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As crianças, de 8, 9 e 10 anos, foram entregues aos cuidados de outros parentes

Polícia remove 3 crianças e 245 animais 
em condições deploráveis de casa na FL 

A 
polícia removeu três 
crianças e 245 ani-
mais de uma casa, na 

Flórida, após uma verificação 
do serviço social. De acordo 
com comunicado da polícia 
de Edgewater, “ficou imedia-
tamente evidente que nem 
as crianças nem os animais 
estavam sendo tratados ade-
quadamente” quando os poli-
ciais chegaram à casa, no do-
mingo (20), para verificar o 
bem-estar das crianças.

A polícia disse que as 
crianças, de 8, 9 e 10 anos, 
moravam na casa com três 

adultos.
Os investigadores encon-

traram comida podre, fezes 
de animais e urina em toda a 
casa e um porquinho-da-índia 
morto dentro de uma gaiola.

“A residência estava em 
condições de vida deplorá-
veis”, de acordo com comu-
nicado na página do Facebook 
do Departamento de Polícia 
de Edgewater.

Melissa Hamilton, Greg 
Nelson e Susan Nelson serão 
acusados de abuso infantil e 
enfretarão também 66 acu-
sações de crueldade contra 

animais, segundo o Depar-
tamento de Polícia de Ed-
gewater.

As autoridades do estado 
colocaram as crianças em ca-
sas de parentes.

Os animais foram levados 
para o abrigo de animais de 
Edgewater. Entre os animais 
havia quatro cães, dois ga-
tos, nove porquinhos da ín-
dia (um deles morto), 12 coe-
lhos, quatro hamsters. Havia 
também aves, uma tartaruga, 
ratos, entre outros. Com in-
formações do Edgewater Po-
lice Department.Havia comida podre, fezes de animais e urina por toda a casa.

Edgewater Police Department.

Motorista de Uber atira acidentalmente em passageira em Hollywood
Uma adolescente do sul 

da Flórida está se recuperan-
do após ter sido baleada aci-
dentalmente por um moto-
rista de Uber.

A bala atravessou o tor-
nozelo de Bailey Braun, de 15 
anos, saindo pelo calcanhar. 
Braun foi liberada do Memo-
rial Regional Hospital na se-
gunda-feira (21).

O motorista estava asse-

gurando sua arma quando 
ela disparou acidentalmente 
em Hollywood. 

Um porta-voz da Uber 
disse que o motorista não 
trabalha mais com eles.

O Uber tem uma política 
rígida de armas, afirmando 
que motoristas e passageiros 
são proibidos de portar ar-
mas de qualquer tipo duran-
te o uso do aplicativo.

A polícia disse inicial-
mente que o motorista não 
seria punido, mas uma in-
vestigação levou autoridades 
à conclusão que ele foi negli-
gente com a arma. 

O motorista, segundo a 
polícia, tem uma licença de 
posse de armas. Ele foi no-
tificado para comparecer à 
corte. Com informações de 
Local10. Uber proíbe o uso de arma tanto de passageiros, quanto de motoristas.

Flickr.

A seleção do júri no caso 
do massacre na Marjory Sto-
neman Douglas High School, 
no ano passado, foi marcada 
para 27 de janeiro, ordenou 
um juiz de Broward.

Nikolas Cruz, de 21 anos, 
enfrenta a pena de morte se 
for condenado por qualquer 
uma das 17 acusações de as-
sassinato. O massacre acon-
teceu na escola em Parkland 
em 14 de fevereiro de 2018. 

Os casos de pena de mor-
te são conduzidos em duas 
fases na Flórida. Na primei-
ra fase, o júri decide se o réu 
é culpado de um crime capi-
tal. Na segunda fase, o júri 
decide se deve impor a pena 
de morte. Se houver um úni-
co voto “não” o réu é conde-
nado à prisão perpétua. Com 
informações do Sun Sentinel.

Nikolas Cruz 
pode ser 
condenado à 
morte em janeiro

Cruz é acusado de homicídio.

BSO.
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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

LEGALIZAÇÃO 
Jamili  - Moro nos Estados Unidos há 1 ano. Vim 

com pedido de asilo político. Me pediram que fôsse-

mos à corte para definir se ficaríamos ou não aqui, 

mas nós não fomos na corte e permanecemos aqui. 

Na época não tínhamos como pagar um advogado; 

e falamos com a advogada de uma amiga e ela não 

nos deu esperança. Assim nós ficamos com um certo 

medo. O que devo fazer agora? 

Advogada Ingrid Domingues:  Se você não compareceu na 

corte, provavelmente seu caso foi negado. Você deve procurar 

um advogado o mais rápido possível pois um pedido de asilo 

frívolo é algo muito sério. Não espere, procure um profissional o 

mais rápido possível.

VISTO PARA OS EUA 
Paloma - Meu noivo é americano e entramos com o 

pedido de visto K-1 a cerca de dois meses. Normal-

mente, ele vem me ver no Brasil, mas eu gostaria de 

ir visitá-lo nos EUA. Quando eu posso entrar com o 

pedido de visto de turista? Eu preciso aguardar al-

gum parecer do governo americano sobre o proces-

so do visto K-1 para tentar o visto de turista? 

Advogada Ingrid Domingues: Os vistos K-1 estão sendo 

processados rapidamente. Nós não aconselhamos nossos clientes 

a pedirem vistos de turismo quando estão com processos de K-1 

pendentes porém, a decisão sempre é sua e de seu advogado.

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.

Estudantes estão processando o governo Trump, que determinou o 

fim do DACA.

Arquivo

O
s estudantes aprova-
dos pelo DACA estão 
vivendo a inseguran-

ça de não saber se, em bre-
ve, sofrerão deportação. Imi-
grantes estão processando o 
governo  por causa da de-
cisão do presidente Donald 
Trump de encerrar o DACA. 
O Supremo Tribunal ouvirá 
argumentos sobre o caso no 
próximo mês. Mas isso po-
de levar meses para ser re-
solvido.

Norma Ramirez é uma das 
estudantes que estão proces-
sando o governo, e que visi-
tou o Capitólio na quinta-feira 
(17). Ela está cursando douto-
rado e só pôde fazê-lo por cau-
sa do programa Deferred Ac-
tion for Childhood Arrivals, 
conhecido como DACA.

Estudantes do DACA vivem medo da 
deportação e processam o governo
Cerca de 700 mil 

jovens vivem 

no limbo, sob 

a ameaça de 

perderem o

status legal

“Eu escolhi participar des-
se processo porque sei como é 
não estar documentado”, dis-
se Ramirez. 

Ramirez é apenas uma 
entre os cerca de 700 mil jo-
vens que vivem no limbo de-
vido à ameaça iminente de 

perder seu status legal de 
imigração em apenas algu-
mas semanas, ou meses.

“Acho que temos chan-
ce de prevalecer”, disse o se-
nador Richard Durbin (D-IL). 
“Se não prevalecermos, es-
pero que haja alguma ação 

emergencial tomada pelo 
Congresso”.

O senador democrata do 
Oregon Ron Wyden instigou 
o líder da maioria no Senado, 
Mitch McConnell, a adotar o 
American Dream and Promi-
se Act, aprovado pela Câma-
ra em junho.

O projeto forneceria um 
caminho para a residência 
permanente dos Dreamers.

“Eles trabalham duro em 
suas notas, estão envolvidos 
na comunidade, estão aju-
dando suas famílias”, disse 
Wyden.

O deputado republicano 
do Tennessee, Tim Burchett, 
não apoia proteções perma-
nentes para os beneficiários 
da DACA, mas concorda que 
a incerteza é um problema.

“Precisamos decidir isso 
de uma maneira ou de ou-
tra”, disse Burchett.

Enquanto isso, o senador 
Durbin acha que há apoio bi-
partidário suficiente para o 
projeto no Senado, mas ele 
admitiu que o verdadeiro de-
safio será colocar o presiden-
te Trump a bordo. Com infor-
mações do WKRN.
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Propostas levanta preocupações de privacidade, uma vez que as 

informações genéticas iriam para um banco de dados do FBI

EUA propõem coleta de amostras 
de DNA de imigrantes detidos

O 
governo Trump propôs, 
na segunda-feira (21), a 
coleta de amostras de 

DNA de imigrantes detidos 
pelas autoridades dos Estados 
Unidos. Isso está levantando 
preocupações sobre privaci-
dade, especialmente para so-
licitantes de asilo e menores 
infratores cujas informações 
genéticas iriam para um ban-
co de dados do FBI.

O Departamento de Justi-
ça disse que a regra proposta 
estaria sujeita a 20 dias de co-
mentários públicos, antes de 
ser posta em prática ou não.

Essa é a mais recente ten-
tativa do presidente Donald 
Trump de reduzir a imigra-
ção legal e ilegal, uma ques-
tão central em sua campanha 
de reeleição em 2020.

A regra propõe a coleta 
de amostras de DNA de qual-
quer imigrante “detido sob a 
autoridade dos Estados Uni-
dos”, o que pode incluir tra-
vessias de fronteira pela pri-
meira vez, cuja ofensa é uma 
contravenção.

Além disso, a coleta de 
DNA pode ajudar a detectar 
fraudes e solucionar casos 
criminais frios, disse Stephen 
Miller, assessor de imigra-
ção de Trump. Há muito que 
Trump vincula suas políticas 
anti-imigração duras ao com-
bate ao crime, apesar de vá-
rios estudos mostrarem que 

os imigrantes cometem me-
nos crimes do que os ameri-
canos nativos.

Grupos como a União 
Americana de Liberdades Ci-
vis (ACLU) e outros levanta-
ram preocupações sobre pri-
vacidade e liberdades civis, 
incluindo que amostras de 
DNA podem revelar informa-

A regra propõe a coleta de DNA de qualquer imigrante detido. 

CBP.

ções sobre parentes dos deti-
dos. A ACLU também disse 
que a regra muda o objetivo 
da coleta de DNA da investi-
gação criminal para a vigilân-
cia da população.

“Essa mudança de políti-
ca proposta é extraordinária 
em sua amplitude e transpa-
rente com seus objetivos xe-
nófobos”, afirmou Naureen 
Shah, assessora sênior de ad-
vocacia e política da ACLU.

A regra criaria exceções 
para estrangeiros processa-
dos para entrada legal nos 
Estados Unidos, o que pode-
ria incluir requerentes de asi-
lo que se candidatam em um 
porto de entrada legal, mas 
pode não incluir aqueles que 
atravessam a fronteira ilegal-
mente e solicitam asilo.

Há também exceções pa-
ra os detidos brevemente em 
um porto de entrada para 
triagem adicional, para deti-
dos no mar ou em lugares on-
de funcionários não podem 
coletar amostras. Com infor-
mações da Reuters.

ICE retira multas a 
refugiados em igrejas

O 
governo Trump está 
retirando as multas 
aplicadas contra al-

guns imigrantes que estão 
no país ilegalmente, e que 
buscaram refúgio nas igrejas.

O US Immigration and 
Customs Enforcement reti-
rou as multas, variando de 
US $ 300 mil a quase US $ 500 
mil, impostas a cinco imi-
grantes que vivem em con-
dições de santuário em todo 
o país, de acordo com o Na-
tional Sanctuary Collective, 
que trabalha com as famílias.

Edith Espinal Moreno, 
que mora em uma igreja em 
Ohio pelos últimos dois anos, 

recebeu um aviso da ICE em 
junho dizendo que ela devia 
US $ 497 mil por “não dei-
xar os Estados Unidos como 
combinado anteriormente”. 
Na semana passada, ela re-
cebeu outra nota do ICE, re-
tirando a multa.

Defensores pró-imigran-
tes relataram que cartas se-
melhantes estão sendo re-
cebidas por imigrantes na 
mesma situação, nos estados 
da Carolina do Norte, Utah, 
Virgínia e Texas. Embora ali-
viada, Espinal disse que ain-
da não se sente segura e con-
tinuará vivendo na  igreja. 
Com informações da NPR.

Edith Moreno recebeu uma multa de quase US$500 mil.

NSC.
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Atualmente com 15 funcionários brasileiros, a empresa de pintura está com vagas abertas. 

O empresário Augusto Alagia durante treinamento para funcionários na The Captain Painter em Fort Lauderdale. 

Augusto Alagia

Arquivo Pessoal/Augusto Alagia 

17,4%
da população atuante 

no mercado americano 

são pessoas 

nascidas no exterior 

Brasileiros nos 

EUA sentem 

a melhora do 

mercado 
Empresários e trabalhadores aproveitam 

momento de baixo desemprego no país

Em meio a uma cres-
cente recuperação eco-
nômica, os Estados 

Unidos vivem um período 
marcante para a economia 
- a taxa de desemprego em 
3,5% no mês de setembro foi 
a mais baixa dos últimos 50 
anos, segundo o Relatório 
Mensal de Situação do Em-
prego divulgado no mês pas-
sado pelo Bureau of Labor 
Statistics (BLS) e mostra um 
crescimento de vagas de em-
prego e participação da força 
imigrante no mercado de tra-
balho americano. 

A melhora tem sido tanto 
para estrangeiros - cuja taxa 
de desemprego diminuiu de 
4,1% para 3,5% de 2017 pa-
ra 2018 - como para nacio-
nais, que viram diminuição 
de  4,4% para 4,0% no desem-
prego no mesmo período, se-
gundo o Departamento do 
Trabalho. 

Mais vagas do 
que desempregados
No geral, foram criadas 

136.000 novas vagas de em-
pregos em setembro, diz o 
censo. Os dados apontam 
que há cerca de 1,6 milhão 
a mais de vagas de emprego 
do que as pessoas desempre-
gadas para o cargo.  Além de 
mais vagas de empregos, os 
salários estão  melhorando. 
Em maio do ano ano passa-
do, trabalhadores com baixos 
salários tiveram os aumentos 
salariais mais rápidos, segun-
do o governo. 

Comemorando os bons 
números, a Casa Branca emi-
tiu nota em que consta o per-
centual de 3,5% de desem-
prego em setembro como o 
19º mês consecutivo em ou 

abaixo de 4% do desempre-
go. A taxa é a mais baixa des-
de maio de 1969 - há mais 
de 50 anos. “Todos os ame-
ricanos estão se benefician-
do da melhoria contínua do 
mercado de trabalho. As me-
nores taxas de desemprego 
registradas foram compara-
das ou definidas em setem-
bro de 2019 para afro-ameri-
canos, hispânicos e pessoas 
com deficiência”, informou 
em nota a residência oficial 
do presidente. 

Brasil entre os países 
que mais geram 
empregos nos EUA
Em 2018, havia 28,2 mi-

lhões de pessoas nascidas no 
exterior na força de trabalho 
dos EUA, o que compreende 
17,4% da população atuante 
no mercado, de acordo com o 
censo. Para efeito de compa-
ração, essa taxa era de 17,1% 
em 2017 e somente de 13,3% 
no ano 2000. 

Mas o aumento da atua-
ção estrangeira - com des-
taque para o Brasil- está 
também na criação de em-
pregos em solo americano. 
Em 2015 (último ano dos da-
dos), o Brasil foi o segundo 
país que mais gerou empre-
gos, atrás apenas do México, 
segundo dados do Mapa Bi-
lateral de Investimentos Bra-
sil / USA 2019, desenvolvido 

pela Apex-Brasil em parce-
ria com o Brazil-U.S Business 
Council e a Amcham Brasil, 
divulgado este ano. Empre-
sas brasileiras, em 2015 deti-
nham US$ 102,2 bilhões em 
ativos nos Estados Unidos, o 
dobro de 2009.

Por outro lado, as empre-
sas dos EUA alocaram uma 
parcela maior de seus ativos 
no México e na China - o Bra-
sil ficou em terceiro lugar co-
mo país de investimento pa-
ra empresas americanas. 

Flórida lidera vagas 
em multinacionais 
brasileiras 
A estimativa de empre-

gos gerados por multinacio-
nais brasileiras nos estados 
dos EUA considera um maior 
número entre 2008 e 2017 
nos estados da Flórida, Texas, 
Maryland e Geórgia, com um 
total de 2.052, 1.625, 1.356 
e 702 empregos, respectiva-
mente.

De acordo com o estudo 
da Apex, a maior concentra-
ção de anúncios de investi-
mentos *Greenfield ocorreu 
em 2011, quando o total de 
investimentos das empresas 
brasileiras nos EUA atingiu 
US$ 1 bilhão, e o menor foi 
observado em 2016, com me-
nos de 15% desse valor. 

*Greenfield investment - 
é um tipo de investimento 
direto estrangeiro (IED) no 
qual uma empresa-mãe cria 
uma subsidiária em um país 
diferente, construindo suas 
operações desde o início.Leia 
a matéria completa no site. 

Brasileiro “arregaça as mangas” e tem fácil adaptação 

Augusto Alagia já foi em-
presário no Brasil e em 
2016 resolveu abrir a  

“The Captain Painter” - uma 
empresa de pintura residencial 
e comercial em Fort Lauderda-
le. Hoje, empregando em tor-
no de 15 brasileiros e outros 12 
funcionários americanos e lati-
nos, planeja aumentar o negó-
cio e está com vagas abertas pa-
ra brasileiros legais na Flórida.

“O mercado americano é 
muito competitivo, porém, 
profissional e sólido. É um 
mercado com baixo desem-
prego, onde as pessoas cres-
cem e investem porque o am-
biente de negócios possibilita 
isso. Você consegue se plane-
jar. Para se destacar no mer-
cado americano o segredo é 
a dedicação e trabalho duro, 
principalmente nos primeiros 

anos”, destaca.
Brasileiro “arregaça 
as mangas” e tem 
fácil adaptação 
A facilidade de adapta-

ção é uma característica po-
sitiva dos trabalhadores bra-
sileiros apontada por Alagia. 
“Os comprometidos com o 
trabalho vêm com vonta-
de de crescer e melhorar de 
vida por meio do trabalho. 

Se adaptam melhor, conse-
guem passar por diferentes 
funções, departamentos e 
conseguem ser multitarefa”, 
destaca. 

Outro ponto positivo dos 
brasileiros é não ter medo de 
“arregaçar as mangas” para 
trabalhar. Muitos, inclusive 
com formação superior e que 
no Brasil eram arquitetos, ad-
vogados ou engenheiros, ho-

je são pintores e enxergam 
esse potencial da construção 
civil como de  rentabilidade 
e crescimento. 

Ter a vontade de apren-
der o inglês faz toda a dife-
rença e poucos brasileiros 
conseguem passar esse obs-
táculo porque, segundo o em-
presário, requer também de 
dedicação e visão de cresci-
mento pessoal. 

Arlaine Castro
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V
ocê tem medo de pegar a 
sua correspondência to-
dos os dias?

Contas, contas, pagamento 
de hipotecas, outras contas, tal-
vez alguns cupons para itens 
que você nunca compra e, cla-
ro, mais contas. 

Parece haver um fluxo inter-
minável de envelopes de empre-
sas que exigem pagamento por 
seus produtos e serviços. 

Parece que você tem uma es-
colha do que deseja fazer com 
o seu dinheiro SOMENTE após 
o pagamento de todas as con-
tas - e isso se sobrar alguma coi-
sa, é claro.

E algumas vezes, pode pare-
cer que tem “mês” demais e “dó-
lar” de menos!!! 

Agora, sem sair do assunto, 
posso perguntar quanto você 
está economizando a cada mês? 
US$ 100? US$ 50? Nada? 

Você pode ter feito um plano 
e tido um orçamento sólido no 
passado, mas vamos à realidade. 
As despesas de um mês podem 
ser muito diferentes das de ou-
tro. Aniversários, feriados, coi-
sas de última hora que as crian-

ças precisam para a escola, uma 
escapada espontânea de fim de 
semana, substituir a máquina 
de lavar louça de 12 anos que 
teima em não funcionar mais... 
isso tudo pode se tornar um de-
safio a cada mês.

Em alguns meses, você po-
de realmente poupar algo, e em 

outros meses, não. O resultado 
é que reservar fundos todos os 
meses se torna uma incerteza.

Embora essa situação possa 
parecer à primeira vista benigna 
(ou seja, é do jeito que as coisas 
são), o impacto dessa incerteza 
pode ter consequências negati-
vas de longo alcance.

Eis o motivo: se você não 
sabe quanto pode economizar 
por mês, não sabe quanto pode 
economizar a cada ano. Se você 
não sabe quanto pode economi-
zar a cada ano, não sabe quanto 
guardará em 2, 5, 10 ou 20 anos 
a partir de agora. Você terá eco-
nomizado o suficiente para a 
aposentadoria?

Se você tem um objetivo em 
mente, como comprar uma ca-
sa em 10 anos ou se aposentar 
aos 65 anos, também precisará 
de um plano realista que o aju-
de a chegar lá.

A verdade é que a maioria 
de nós não tem um parente rico 
que pode, inesperadamente, nos 
deixar uma herança que nunca 
soubemos que existia!

A boa notícia é que a classe 
média pode economizar mais de 
US$ 500 por mês! Isso é ótimo, 
e você pode querer fazer isso... 
mas como você faz isso?

O segredo é “pagar-se pri-
meiro”. A primeira “conta” que 
você paga todos os meses é pa-
ra si mesmo! 

Mudar o foco todos os me-
ses para uma mentalidade de 

“pague a si próprio primeiro” é 
sutil, mas pode potencialmen-
te mudar a vida. Digamos, por 
exemplo, que você ganhe US$ 
3.000 por mês após impostos. 
Você reservaria US$ 300 (10%) lo-
go de cara, deixando US$ 2.700 
para o restante de suas contas. 
Essa tática garante uma econo-
mia de US$ 300 por mês.

Isso é empolgante! Mas, nes-
se momento, você deve estar 
pensando: “Não posso economi-
zar 10% da minha renda todos os 
meses porque o que sobra não é 
o suficiente para que eu mante-
nha meu estilo de vida”. 

Se for esse o caso, em vez 
de reduzir o valor que você eco-
nomiza, pode valer a pena con-
siderar se não é o estilo de vida 
que você não pode pagar, e tal-
vez considere trocá-lo.

Por fim, pagar a si próprio 
primeiro significa que você está 
priorizando suas metas financei-
ras futuras, e essa é uma fatura 
que vale a pena pagar. 

Lembre-se: quem vai receber 
no futuro é você!

Uma ótima semana para to-
dos!

POR CLAUDIA FEHRIBACH

Carioca, 

formada em 

Artes pela 

Universida-

de do Rio 

de Janeiro. 

Conselheira 

financeira 
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em orçamen-

to, aconse-
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crédito pes-
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Atualmente é 

National Vice 
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Five Rings 

Financial.

Envie sua dú-

vida por email 

para claudia@

fiveringsfi-

nancial.com 

ou ligue (561) 

472-8013.

Você tem medo de pegar sua correspondência?

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.

Algumas vezes parece que tem “mês” demais e “dólar” de menos.

Pixabay
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A Casa Branca teria segurado a ajuda à Ucrânia e Trump se recusado a receber o líder ucraniano

Diplomata dos EUA na Ucrânia admite 
pressão de Trump para investigar Biden

O 
diplomata William 
Taylor, que atuou co-
mo embaixador dos 

Estados Unidos na Ucrânia, 
afirmou que o governo de 
Donald Trump condicionou 
a ajuda financeira de US$ 400 
milhões à Ucrânia a uma in-
vestigação sobre o candidato 
a vice democrata Joe Biden, 
alegando suposta interferên-
cia de uma empresa ucra-
niana contratada pelo Parti-
do Democrata na campanha 
eleitoral, em 2016. 

A afirmação consta do de-
poimento incluído no inqué-

rito sobre o impeachment do 
presidente Trump, que segue 
em curso no Congresso.

Troca de favores 
Taylor disse que ficou 

surpreso ao saber que a Ca-
sa Branca estava segurando 
a ajuda à Ucrânia e ainda 
descreveu que Trump se re-
cusou a receber a visita ofi-
cial do líder ucraniano, Vo-
lodymyr Zelensky, até que 
o país abrisse a tal investi-
gação.

Segundo o ex-embaixa-
dor, Trump disse repetidas 
vezes às autoridades diplo-

máticas que não se tratava de 
um “toma lá, dá cá” mas, efe-
tivamente, estabeleceu uma 
troca de favores entre EUA e 
Ucrânia.

Taylor contou que, em 
uma conversa com Gordon 
Sondland, embaixador dos 
EUA na União Europeia, 
Trump “insistiu que o presi-
dente Zelensky viesse a pú-
blico e dissesse que estava 
abrindo investigações, e que 
o chefe de Estado ucraniano 
deveria fazê-lo por conta pró-
pria”. Com informações da 
Associated Press. O diplomata William Taylor depôs no Congresso. 

Divulgação

Governo dos EUA abre 500 mil vagas de trabalho para o censo 2020
Com o novo mapeamen-

to da população programa-
do para começar em abril de 
2020, o governo federal dos 
Estados Unidos abriu na ter-
ça-feira, 22, a contratação pa-
ra mais de 500 mil vagas para 
o censo em todo o país.

O US Census Bureau tem 
o objetivo de atrair 2,7 mi-
lhões de candidatos para va-
gas temporárias e de meio-

-período. A agência precisará 
de cerca de 500 mil recensea-
dores, supervisores e assis-
tentes em todo o país para 
realizar a contagem exigida 
pela Constituição dos EUA.

Quanto paga?
O pagamento por esses 

empregos temporários está 
bem acima do salário míni-
mo local e a taxa de remune-
ração dos trabalhos varia por 

estado e condados. Na Flóri-
da, por exemplo, o Condado 
de Brevard fixou em 16 dóla-
res por hora aos recenseado-
res que também poderão ser 
reembolsados por quilome-
tragem e outras despesas re-
lacionadas ao trabalho.

Entre 400.000 e 450.000 
posições serão participantes 
do recenseamento, que pas-
sarão de casa em casa co-

letando informações. O res-
tante será para cargos de 
supervisores e outros.

Requisitos
Para se qualificar, os resi-

dentes devem ter pelo menos 
18 anos de idade, legalmen-
te capazes de trabalhar nos 
Estados Unidos e passar em 
uma verificação de antece-
dentes criminais. Leia a ma-
téria completa no site. Censo 2020 começa em abril. 

U.S. Census Bureau 

As tropas americanas que 
estão saindo da Síria ficarão 
“temporariamente” no Ira-
que antes de regressar aos 
Estados Unidos, informou na 
terça-feira, 22, o secretário de 
Defesa, Mark Esper.

Os Estados Unidos têm 
hoje 5.200 homens no Ira-
que, como parte da coalizão 
internacional que lidera con-
tra o Estado Islâmico. 

Temporariamente 
Em entrevista à CNN, Es-

per disse que os efetivos es-
tão abandonando a zona por 
etapas, e já se deslocaram da 
“zona imediata de ataque” 
para um corredor a nordes-
te que conduz a uma saída 
do país.

“Então teremos outra fa-
se para a retirada de todas 
as forças. Serão posicionadas 
temporariamente no Iraque 
antes de regressarem para ca-
sa. Eles voltarão para casa”.

Dezenas de veículos blin-
dados chegaram na segunda-
-feira a uma base americana 
na região de Mossul, no cur-
distão iraquiano. Leia a ma-
téria completa no site gaze-
tanews.com. Fonte: Reuters. 

Tropas retiradas 
da Síria vão 
ficar um tempo 
no Iraque
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Acordo entre Brasil e Alemanha facilita visto para trabalhar
VISTO DE FÉRIAS-TRABALHO

Brasileiros poderão tirar visto de férias-trabalho válido 
por um ano, para a Alemanha. Segundo a agência Senado, 
a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) 
aprovou o acordo entre o Brasil e a Alemanha, assinado em 
2015, que permite a jovens de 18 a 30 anos ficarem naquele 

país como turistas, com a possibilidade de trabalharem de 
forma legal durante o período de validade do visto. O acordo 
também vale para alemães que desejarem trabalhar no Bra-
sil sob as mesmas regras. Confira os requisitos para se ins-
crever na matéria completa no site. 

Número de mortos aumenta 
em meio a protestos no Chile 

O 
número de mortos em 
conflitos no Chile em 
decorrência das ma-

nifestações chegou a 18 na 
quarta-feira, 23, segundo in-
formado pelo subsecretário 
do Interior, Rodrigo Ubilla. 
As manifestações começa-
ram devido ao aumento do 
preço da tarifa do metrô em 
Santiago - medida cancelada 
-, mas provocaram um movi-
mento maior que destacou 
outras demandas sociais.

Das 15 vítimas fatais que 
haviam sido anunciadas até 
terça (22), quatro morreram 
por tiros disparados pelas 
forças de segurança. As ou-

tras faleceram em meio a in-
cêndios e saques, de acordo 
com a Promotoria.

De acordo com o jornal 
“El Mercúrio”, nesta quarta-
-feira (23), supermercados, 
bancos e outros tipos de co-
mércio funcionam em re-
gime parcial –algumas re-
des optaram por abrir só 
uma parte de suas lojas, por 
exemplo.

Quase mil pessoas (979) 
foram detidas por violência, 
e 592 outras por não respei-
tar o toque de recolher.

Os principais sindicatos e 
movimentos sociais convoca-
ram uma greve geral. Reuters.

População protesta contra medidas do governo no Chile. 

Ivan Alvarado/Reuters. 

As novas regras entram em vigor na data da promulgação, exceto as 

alíquotas de contribuição, que passam a valer após 90 dias

Reforma da Previdência é concluída 
no Senado e aguarda promulgação

O 
Senado concluiu na 
quarta-feira, 23, a vo-
tação da reforma da 

Previdência. A matéria segue 
agora para promulgação pelo 
Congresso em sessão solene 
do Senado e da Câmara dos 
Deputados, prevista para ser 
convocada em novembro. 

As novas regras entram 
em vigor na data da promul-
gação, exceto as alíquotas de 
contribuição, que passam a 
valer após 90 dias.

A proposta inicial do gover-
no previa economia de R$ 1,2 
trilhão em 10 anos. Com as al-
terações feitas pelo Congres-
so, caiu para R$ 800 bilhões 
em 10 anos. Com a derrubada 
dos destaques, foi mantida a 

Senado concluiu a Reforma da Previdência. 

Senado Federal

economia prevista. O objetivo 
do governo é segurar o cresci-
mento das despesas públicas e 
abrir espaço para mais inves-
timentos públicos no futuro.

Aposentadoria 
Especial 
Por acordo firmado, a 

equipe econômica passou a 
apoiar a emenda do PT que 
permite a aposentadoria es-
pecial para quem realiza ati-
vidades de risco. Atualmente, 
a legislação já deixa brecha 
para este tipo de concessão – 
segundo o secretário da Pre-

vidência, Rogério Marinho, 
a judicialização com esse ti-
po de concessão chega a 70% 
das aposentadorias especiais 
no país.

O projeto vai listar as ca-
tegorias que terão direito a 
aposentadoria especial, co-
mo por exemplo, vigilantes 
armados.

O secretário especial de 
Previdência e Trabalho, Ro-
gério Marinho admitiu que 
hoje há um vácuo jurídico 
e que a regulamentação vai 
permitir a União uma eco-
nomia estimada em R$ 23 
bilhões com sentenças judi-
ciais, envolvendo pelos me-
nos 75 categorias. Com in-
formações da Agência Brasil. 
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Lewis Hamilton pode sair do México com sexto título da categoria

Mundial de Fórmula 1 pode 
ser decidido no domingo

A
pesar de ter a pri-
meira chance ma-
temática de con-

quistar o sexto título 
mundial no GP do Mé-
xico, no próximo fim de 
semana, Lewis Hamilton 
admitiu que a corrida de-
verá ser muito dura, se 
considerar os resultados 
da Mercedes nesta pis-
ta nos últimos dois anos. 
Desde 2016 o piloto não 
sobe ao pódio na Cidade 
do México - apesar de ter 
conquistado os últimos 
dois títulos no país. 

- Geralmente, a cor-
rida no México é a pior 
do ano por causa da for-
ma como o nosso carro é 
acertado. Será muito di-
fícil para nós - admitiu 
o piloto da Mercedes em 
entrevista à “Sky Sports” 
inglesa.

Com o piloto Max 
Verstappen, a Red Bull 
venceu as duas últimas 
corridas na pista mexi-
cana. Ano passado, a Fer-
rari também terminou 
na frente da Mercedes 
em um circuito em meio 

a grandes altitudes, on-
de o resfriamento dos 
carros é um dos maio-
res problemas. Lá, a ve-
locidade em linha reta 
colabora com os carros 
da equipe italiana. 

Dificuldades

- Os últimos GPs fo-
ram bastante duros, ape-
sar de termos conquista-
do o título. Espero um 
fim de semana melhor 
que os últimos, mas acho 
que será muito difícil ba-
ter as Ferrari com essas 

longas retas - analisou 
Hamilton.

O pentacampeão foi 
além e admitiu que não 
só os carros de Charles 
Leclerc e Sebastian Vet-
tel que preocupam a Mer-
cedes.

-Não acho que pode-
mos superá-los nessas 
retas, e também preci-
samos estar atentos às 
McLaren e Red Bull, que 
estão acelerando bastan-
te nas retas. vai ser com-
plicado - concluiu Hamil-
ton. Lewis Hamilton admite que a corrida deverá ser muito dura. 

Divulgação

Maracanã vai receber a final da Copa Libertadores de 2020

E
m 2020, quando com-
pletará seu 70º aniver-
sário, o Maracanã será 

palco da final da Copa Liber-
tadores. A decisão foi anun-
ciada nesta quinta-feira, na 
sede da Conmebol, em As-
sunção, no Paraguai. A parti-
da final do principal torneio 
de clubes da América do Sul 
está marcada para o dia 21 
de novembro, um sábado. No 

mesmo evento, a Conmebol 
escolheu Córdoba como se-
de da decisão da Copa Sul-A-
mericana.

- Nós vamos preparar 
um espetáculo também pa-
ra quem não for ao jogo, com 
fan fests e outras atrações. 
Em vez das 76 mil pessoas 
que forem ao estádio, será 
uma festa para 200 mil pes-
soas - afirmou Wilson Witzel, 

governador do Rio de Janei-
ro e que participou do even-
to que definiu o Maracanã 
como sede.

Evitar confrontos

Witzel declarou ainda 
que será capaz de garantir 
que episódios como os da fi-
nal da Copa Sul-Americana 
de 2017 não vão se repetir. 
Na ocasião houve confron-

tos entre torcedores do Fla-
mengo, do Independiente e 
da Polícia Militar. 

— Nós acabamos de rece-
ber o Rock In Rio, com 800 
mil pessoas e nenhum pro-
blema. Nossa política de se-
gurança vai garantir que a fi-
nal da Libertadores será uma 
festa segura.

Fonte:www.globoespor-
te.comEstádio já recebeu duas finais de Copa do Mundo, em 1950 e 2014.

Divulgação
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S
abe aqueles planos de aca-
demia que você divide em 
12 vezes, vai três vezes na 
primeira semana – no má-

ximo –, e compra 11 meses e três 
semanas de culpa? Então, esse não 
era o caso de Júlia. Ela frequenta-
va o lugar – ou melhor, os lugares 
– diariamente. 

Os lugares porque esse era um 
daqueles pacotes que incluem vá-
rias academias diferentes espalha-
das pela cidade. 

E como Júlia trabalhava com 
vendas e vendia um produto mui-
to particular, com alta demanda, 
ela dificilmente dormia, acorda-
va e malhava no mesmo bairro. 
Ocorre que, embora trabalhasse 
muito, tanto na academia quan-
to fora dela, a vida financeira da 
moça andava mal das pernas. Pa-
ra ser mais específica, andava exa-
tos nove mil Reais negativos mal 
das pernas. 

Culpa das pernas e pés inclu-
sive. 

As pernas e suas massagens, 
saias, sapatos. Culpa do corpo to-
do, cheio de “eu pre-ci-so”. 

Enfim… Era esse o tema que 

ocupava Júlia enquanto ela se diri-
gia para a esteira da academia da 
vez, quase tropeçou na moça dos 
quatro apoios no caminho, preo-
cupada que estava com os débi-
tos automáticos que encontrariam 
portas fechadas na conta corren-
te hoje mesmo, quinto dia útil do 
mês. Escolheu a última fileira, es-
teira do cantinho para não preci-
sar conversar com ninguém. 

Antes mesmo de pisar no equi-
pamento avistou o improvável. 
No espaço reservado para a garra-

fa d’água, repousava uma possibi-
lidade. Um iPhone 11 pro, verde 
meia noite - juro que se chama as-
sim. Ela tinha pesquisado ontem, 
antes de checar a mega – sempre 
acreditou mais do que deveria na 
mega.

Reconheceu à primeira vista. 
Se tivesse 512 GB de capacida-

de – “e provavelmente tinha”, in-
ventou – custa nove mil, quinhen-
tos e noventa e nove Reais. Juro! 
Sobrariam ainda quinhentos e 
noventa e nove. São pelo menos 

mais cinco meses de academia, ou 
cinco massagens, quem sabe seis, 
se tiver desconto no dinheiro. 

Pegou e colocou no bolso do 
casaco, sem nem pensar. “Meia 
horinha de esteira e vou daqui di-
reto para a Santa Efigênia vender 
o danado”. 

Mas quanto será que pagariam 
lá? E meia hora é muito tempo, 
tempo para o dono dar falta do te-
lefone. Vou agora mesmo.

Desligou a esteira de supetão, 
quase tropeça, simulou uma mar-
cha atlética para não correr até 
a saída. Já estava cruzando a por-
ta, quando foi parada pelo instru-
tor. “Sem treino hoje?”.  Ela nem 
olhou para trás, empurrou o ins-
trutor com toda a força que não 
usou no treino e correu sem aten-
tar para o sinal que fechara. 

Só deu tempo de ouvir a últi-
ma buzina da vida curta de vinte e 
poucos anos. 

Morreu na contramão, atra-
palhando o tráfego. Mentira, des-
culpa. 

Ela olhou simpática, e dis-
se que precisaria sair para uma 
emergência. “Até amanhã”, atra-

vessou e segurou o telefone fin-
gindo atender uma ligação. 

Um menino que passava de bi-
cicleta, custou a acreditar na pró-
pria sorte, de uma mãozada só, 
pôs em prática o ladrão que rouba 
ladrão. Imagina! 

Mas não foi isso não. Ela saiu 
mesmo correndo sem olhar pra 
trás e quando pôs a mão no bolso, 
para checar se era mesmo tudo ver-
dade, deixou cair, espatifadíssimos, 
nove mil, quinhentos e noventa e 
nove Reais no asfalto quente.

Foi não. 
Ela devolveu o telefone na re-

cepção e, em segundos, sentiu na 
cabeça uma chuva de papel pica-
do, surgiram câmeras debaixo da 
bancada, detrás dos equipamen-
tos, microfones e entrevistas. Aca-
bara de participar de um quadro 
surpresa do fantástico sobre a ho-
nestidade resistente dos brasilei-
ros. 

Não, triste demais.
“Oi desculpa, você viu um ce-

lular que estava aqui?”
“Eita, acabo de colocar no bol-

so para devolver na recepção. 
Olha lá por onde deixa essa bele-
zinha”. 

Foi isso.  
Puxa vida, Júlia.

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

Nove mil, quinhentos e noventa e nove Reais

roberta@gazetanews.comPor ROBERTA DALBUQUERQUE
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O 
autismo é um transtorno 
que tem três características 
de desenvolvimento neu-
ronal que diferenciam os 

autistas dos demais indivíduos. Di-
minuição na interação social, dimi-
nuição na comunicação seja verbal 
ou não e, interesses com aspectos di-
ferentes com comportamentos este-
reotipados.

O que mais se deseja estabele-
cer são as, ou a causa, do autismo. 
Porém, parece que é um transtorno 
multifatorial o que dificulta mais ain-
da estabelecer quais seriam esses fa-
tores. Atualmente, os estudos apon-
tam para fatores genéticos (97%) com 
componentes hereditários, fatores 
ambientais (menos de 3%). Mas ne-
nhum deles está associado às vacinas 
ou alimentação materna. Remédios 
anticonvulsivantes podem, sim, es-
tar associados. Além disso, muitos ge-
nes ligados ao autismo já foram ma-
peados.

Parece haver um desenvolvimen-
to anormal do sistema nervoso cen-
tral, particularmente no lobo frontal 
do cérebro. Existem alterações nos 
circuitos, nas vias neuronais que leva 
à uma alteração do comportamento.

No cérebro o córtex é a parte que 
está relacionada à consciência; é o lo-
cal onde estão as informações que 
podemos ter conhecimento, mes-
mo que momentaneamente. Quando 
lembramos de alguma coisa é porque 
circuitos neuronais trouxeram para o 
córtex essa informação, e apenas as-
sim podemos ter consciência da in-
formação. Outra área que sofre modi-
ficações no autismo são as amígdalas. 
Não, as amígdalas não ficam na gar-
ganta, na garganta temos as tonsi-
las palatinas. Voltando ao cérebro, as 
amígdalas são responsáveis pela per-
cepção do perigo e pela interação so-
cial. No autismo há um comprometi-
mento de um circuito cerebral-chave 
para a interação social, que é forma-
do por 4 grandes estruturas: 

1. Córtex pré-frontal responsável 
pelo discernimento. 

2. Região temporoparietal que é 
responsável pelo olhar e pelo movi-
mento. 

3. As amígdalas, responsáveis pe-
la percepção de perigo e interação so-
cial.

4. Regiões temporais inferiores 
que são responsáveis pelo reconheci-
mento das faces. 

Todas essas áreas juntas são im-
portantes para compreender as inten-
ções, as motivações e os pensamen-
tos. Sem o funcionamento correto e 
perfeito dessas áreas ocorre, sem dú-
vida, uma grande dificuldade de in-
teração e troca social. São essas as 
ações fisiológicas que podem expli-
car o comportamento diferente dos 
autistas.

Os estímulos que normalmente 
chamam a atenção da maioria dos be-
bês parecem não atingir os autistas. 
Rostos, vozes e movimentos não são 
capazes de estimular o cérebro dos 
autistas.

Com toda essa dificuldade de en-
tender o que está acontecendo, e 
mais ainda, com dificuldade de per-
ceber o que está acontecendo, encon-
tramos a razão do comportamento 
característico dos autistas que se co-
locam fora do convívio social. Na ver-
dade, eles não desenvolvem o interes-
se em compreender e interagir com 
outras pessoas. 

O que é importante saber é que 
não são as vacinas que levam ao au-
tismo, e que o diagnóstico precoce 
pode melhorar muito o desenvolvi-
mento das crianças autistas.

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

Autismo: fala-se muito e sabe-se muito pouco

ivani@gazetanews.comPor DRA. IVANI MANZO

É importante saber que não são as vacinas que levam ao autismo.
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E
m algum momento, você 
desejou intensamente que 
algo mudasse. Que tenha 
sido carreira, relaciona-

mentos ou você mesmo, alguma 
deficiência sua, hábito viciante, 
repetido inúmeras vezes.

Talvez você tenha começado a 
pintar borboletas e grudar decal-
ques de borboletas em seu quarto, 
ou a ter fotos de borboletas na te-
la de seu celular ou computador. 
Afinal, o nascimento da borbole-
ta é a metáfora por excelência da 
transformação. O mais bonito dos 
insetos parece contar a história 
perfeita para nos inspirar em nos-
so processo de transformação.

Pois bem, vejamos mais de 
perto esse milagre da natureza. 
Como é possível que uma criatura 
que se arrasta por galhos e folhas, 
coisa alongada molenga de mui-
tas patinhas, se transforme em 
um ser alado, colorido, elegante e, 
realmente, ornamental?

Porque essa criatura em sua 
dócil obediência à implacável di-
nâmica da Natureza, aceita sua 
total aniquilação. Para ser borbo-
leta, da lagarta não deve sobrar 

nada. Isso se chama metamorfose. 
Mutação da forma.

No plano humano, a mutação 
da forma não tem como ocorrer. 
Continuaremos com duas pernas, 
dois braços, dois olhos e uma bo-
ca. Na dimensão humana, o que 
muda não é mais a forma física, 
mas a forma mental. Com forma 
mental quero dizer a forma de 
pensar, de entender a si próprios 
e à vida, de interpretar fatos, emo-
ções e nosso passado. A metamor-

fose da borboleta na vida humana 
corresponde à radical mutação da-
quilo que consideramos ser o nos-
so Eu. Não tenha medo, geralmen-
te, aliás, sempre é para melhor. 
Não mais criatura pegajosa que 
se arrasta no chão, mas ser alado 
que mais se parece com um pe-
queno anjo...

Agora, você está pronto para a 
aniquilação?

Por mais que eu te fale que ser 
borboleta é melhor do que ser la-

garto, imagine (você sabe!) aque-
le pobre coiso lá dentro do casu-
lo sem a menor ideia do que virá, 
sem noção de futuro. Imagine a 
sua ansiedade. Ele lá, trancafia-
do naquele mundo apertado, apa-
vorado com o desconhecido ama-
nhã. Imagine a vida do coitado, 
preso entre passado e futuro, sem 
conseguir ir para frente ou esca-
par. É o caso de uma boa crise de 
pânico e da síndrome da ansieda-
de generalizada. É possível que 
o lagartozinho tome um rivotril 
ou um prozac, e consiga dar uma 
aparência melhor ao casulo sufo-
cante. Quem sabe com uma de-
coraçãozinha tudo não ficará me-
lhor?

Pois é, para alcançar as altu-
ras da borboleta é preciso mor-
rer. O velho eu tem que morrer. 
Infelizmente, estamos apegados a 
ele. Pode ser feio e desestrutura-
do, mas a gente está acostumada. 
É barato, inclusive. Não demanda 
esforço, investimento de dinheiro 
em terapia ou dores de cabeça. E 
de brinde, você não precisa entrar 
em conflito com ninguém. A na-
tureza dinâmica e implacável que 

dê um tempo! Aqui mando eu. La-
garto eu gosto de ser! De borbole-
tas encho minha parede, colorin-
do meu quarto...

E se num impulso de ousa-
dia você se atrever a responder ao 
chamado e aceitar docilmente a 
morte, rezando e suando frio, vo-
cê estará disposto a lutar pela sua 
vida? 

Porque ser dócil não é sufi-
ciente. Você deve ser dócil dian-
te de sua morte ao mesmo tempo 
em que deve saber lutar de unhas 
e dentes pela sua vida. A borbo-
letinha não sai do casulo se não 
à custa de dura luta. Ela mesma 
é quem vai despedaçar o casulo-
-prisão. 

Não tem papai do céu para te 
socorrer, namorado, esposa ou 
mãe. É só você e seu desejo absur-
damente implacável pela vida e, 
sobretudo pela vida autêntica. 

É isso que Sabina Spielrein, 
uma das primeiras psicanalistas 
da história, quis dizer quando es-
creveu, “Nenhuma transformação 
pode acontecer sem o aniquila-
mento do estado anterior.” Pois é, 
o ser inautêntico há de morrer.

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.

Transformação e Aniquilação
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E
m tese, toda negociação 
só deve se concretizar se 
puder ser boa para as par-
tes envolvidas. Nem sem-

pre isso acontece, mas precisa-
mos estar preparados para obter 
cada vez mais esse resultado. As-
sim, abordaremos negociação sob 
a perspectiva do ganha-ganha, 
pois negociações em que há um 
ganhador e um perdedor sempre 
se deterioram e todos acabam per-
dendo. E não é isso o que estamos 
buscando, não é mesmo?

As diferenças
Negociar é o processo de lidar 

com diferenças. Pode levar mais 
tempo do que você imaginava e 
necessitar de um esforço maior 
do que você pretendia fazer. Po-
de-se, também, deparar com va-
riáveis complexas, difíceis de ser 
controladas ou, até mesmo, incon-
troláveis. E as partes envolvidas 
em uma negociação chegam a ela 
com suas idéias, conceitos e estra-
tégias preestabelecidos.

Os participantes de uma ne-
gociação, raramente, chegam dis-
postos a substituir suas próprias 

idéias pelas idéias de outros. O 
que querem, em geral, é fazê-las 
prevalecer. Nesse processo, eles 
tanto podem manipular quanto 
infl uenciar o interlocutor, deter-
minando o tipo de jogo a ser jo-
gado.

A negociação
O propósito de uma negocia-

ção é encontrar uma solução satis-
fatória, de modo que as necessi-
dades das partes envolvidas sejam 
atendidas da forma mais comple-
ta possível. 

Para uma boa negociação, é 
preciso ter:

1-Certeza de que qualquer 
acordo só será alcançado pela 
negociação.

Se eu quero pizza de mussare-
la e você quer de quatro queijos, 
não precisamos negociar. É só pe-
dir uma pizza meio a meio.

2 - Condições de participar 
do processo.

Existe apenas um produtor 
de laranja e dois interessados na 
sua produção. Um precisa da cas-
ca da laranja para a produção de 
geléias; o outro quer apenas o su-

co. O melhor acordo, neste caso, 
é a safra de laranja ir, primeiro, 
para a extração do suco e, depois, 
para a produção de geléias. Mas, 
para isso, o industrial que quer o 
suco precisa instalar equipamento 
para uma prévia lavagem e este-
rilização das laranjas, e, também, 
manter o nível de processamen-
to das laranjas em tantas tonela-
das/mês.

Se ele não tiver capital para 
instalar o equipamento necessário 
nem condições de processar men-
salmente o volume de laranja que 
atenda a outra parte interessada, 
ele não tem condições de partici-
par dessa negociação.

3 - Vontade de chegar ao 
melhor resultado possível.

Ainda no exemplo anterior, a 
negociação só aconteceria se, en-
tre as partes, houvesse confi ança e 
comprometimento com os resulta-
dos da negociação. Se a parte que 
tivesse que investir para atender 
aos termos da negociação mentisse 
sobre suas condições fi nanceiras, 
ou não tivesse a intenção de respei-
tar o que fi cou estabelecido, o re-
sultado seria um desastre. 

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.

A Arte da Negociação

lair.ribeiro@gazetanews.com
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O 
cantor e composi-
tor Humberto Ges-
singer acaba de lan-
çar seu primeiro 

disco de músicas inéditas em 
seis anos. “Não Vejo a Hora”, 
quarto registro solo do artista 
gaúcho, foi gravado no Estú-
dio Soma, em Porto Alegre, e 
conta com duas formações de 
dois trios distintos: um “po-
wer trio” e um acústico. 

O disco tem produção do 
próprio Gessinger, que desta-
cou a “objetividade” da gra-
vação deste novo trabalho: 
“Foram dias muito intensos 
quando gravamos as oito can-
ções com ‘power trio’ (baixo 
de seis cordas, guitarra e bateria) e outras 
três com o trio acústico (viola caipira, bai-
xo acústico e acordeom). Desde o início, 

saquei que o material pedia uma produ-
ção ágil, para que a força das composi-
ções não se perdesse em firulas no estú-
dio. Foi o que a gente fez. Com exceção 

de alguns vocais que eu do-
brei, não há ‘overdub’ no dis-
co”, explica. 

Já disponível em todas 
plataformas digitais, além 
de CD, vinil e até cassete, 
“Não Vejo a Hora” é o pri-
meiro álbum desde “InSU-
Lar”, de 2013. Todas as letras 
são de Gessinger e as músicas 
trazem parcerias com Duca 
Leindecker, Bebeto Alves, Fe-
lipe Rotta, Nando Peters e Es-
teban Tavares. 

O cantor tocou baixo de 
seis cordas no power trio, ao 
lado de Rafa Bisogno (bateria) 
e Felipe Rotta (guitarra), e as-
sumiu a viola caipira nas can-

ções acústicas, acompanhado por Nando 
Peters (baixo acústico) e Paulinho Goulart 
(acordeom).

E
mocionado, Milton Nascimento chorou ao receber o Prê-
mio UBC 2019, na noite de terça-feira, 15, na Casa UBC, 
no centro do Rio. A homenagem é uma forma de reconhe-
cimento da principal associação de criadores artísticos do 

País pelo conjunto da obra do artista mineiro, como compositor e 
intérprete. 

A cerimônia reuniu cerca de 200 convidados, a maioria com-
positores filiados à associação, músicos e artistas amigos de Mil-
ton. 

Abel Silva, Antonio Cícero, Manno Góes, Liminha, Léo Gandel-
man, Ronaldo Bastos, Criolo e Wagner Tiso, entre outros, presti-
giaram o evento. 

Assim como nos dois anos anteriores – quando os homenagea-
dos foram, respectivamente, Gilberto Gil e Erasmo Carlos – vários 
artistas, de diferentes gerações, apresentaram versões inéditas pa-
ra sucessos do Bituca, entre eles Maria Rita, Elba Ramalho, Toni 
Garrido, Rogério Flausino e João Bosco.

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.

Humberto Gessinger com novo disco

Milton Nascimento se 
emociona ao receber 
prêmio UBC

planetamusica@gazetanews.com

Por EQUIPE GAZETA

Por GENE DE SOUZA

Baile da Ousadia - 
Halloween
25/OUT/2019
Local: El After at The Lo-
cale - 499 South Federal 
Hwy, Boca Raton, Florida 
33432
Horário: 10 PM
Info: Mais um Baile 

da Ousadia, dessa vez em clima de “Safadão”. É 
o esquenta para o show de Wesley Safadão. O 
cantor Deyr Donatti e os DJs Mazinho e Flexinha 
comandarão a festa. Entrada e prosecco free para 
mulheres até 10:30pm. Informações pelo telefone 
(561) 251-7352.

Halloween Party
26/OUT/2019
Local: El After at The Locale - 499 South Federal 
Hwy, Boca Raton, Florida 33432
Horário: 4 PM
Info: A festa de Halloween do The Locale promete 
ser uma das mais agitadas do sul da Flórida, com 
o cantor Raphael Leandro e o DJ Jack Sparrow. 
Sorteio de US$ 100 Cash para a melhor fantasia. 
Ingressos: localehalloween.eventbrite.com. Infor-
mações: (561) 251-7352.

Varanda do The Locale
27/OUT/2019
Local: El After at The Locale - 499 South Federal 
Hwy, Boca Raton, Florida 33432
Horário: 4 PM
Info: E segue com grande sucesso no point de Boca 
Raton, o evento  “Varanda do The Locale”. A mú-
sica fica por conta do Grupo Bem Bolado e do DJ 
Flexinha. Entrada FREE. Informações pelo telefone 
(561) 251-7352.

Outubro Rosa - Girls’ Night Out
28/OUT/2019
Local: 3501 N Federal Highway - Boca Raton.
Horário: 6 PM
Info: Em pleno Outubro Rosa, o Brazilian Business 
Group realiza o Girls’ Night Out — encontro para 
as mulheres trocarem experiências e até se arrisca-
rem como personal chefs, preparando crepes e ves-
tidas em tom rosa para entrar no clima. Um “must 
go event” que apoia a campanha de prevenção do 
câncer de mama e promove a conexão de mulheres 
de várias nacionalidades. Encontro marcado no dia 
28, das 6 às 8pm, na Dell Anno.

AGENDA
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Black and Blue

Screen Gems 

Estreia na sexta-fei-
ra, dia 25 de outu-
bro, o longa de ação 
policial Black and 
Blue. Dirigido pelo 
americano Deon Tay-
lor, o longa acompa-
nha a novata policial 

Alicia West que após presenciar e fi lmar 
o assassinato de um jovem trafi cante 
cometido por policiais corruptos, se une a 
Mouse, que está disposto a ajudá-la a esca-
par dos criminosos que querem vingança 
e da polícia que deseja destruir a gravação 
incriminadora. No elenco Naomie Harris, 
Tyrese Gibson, Frank Grillo, Mike Colter, 
Reid Scott, entre outros. O roteiro foi 

escrito por Peter A. 
Dowling. #BlackAn-
dBlue 

Countdown

STX Entertainment 

Você gostaria de 
saber quantos dias 
você tem de vida? 
Eu, com certeza, não. 

Essa é a premissa do fi lme de terror, Cou-
ntdown, que entra em cartaz na próxima 
sexta-feira, dia 25 de outubro. Uma jovem 
freira baixa um aplicativo que promete 
prever o momento e a data da morte das 
pessoas. Quando o aplicativo indica que ela 
tem três dias de vida restantes, a freira luta 
por sua sobrevivência ao mesmo tempo em 
que enfrenta uma misteriosa criatura que 
a assombra. No elenco estão Elizabeth Lail, 
Jordan Calloway, Tom Segura, Dillon Lane, 
Peter Facinelli, entre outros. Countdown 
foi escrito e dirigido pelo estreante Justin 
Dec. #Countdown  

The Current War

101 Studios 

O drama biográfi co 
histórico The Current 
War também estreia 
no dia 25 de outu-
bro. Ambientado no 
fi nal do século XIX, a 
Guerra das Correntes 
foi uma disputa entre 

Thomas Edison e George Westinghouse 
sobre como deveria ser feita a distribuição 
da eletricidade. Edison fez uma campanha 
pela utilização da corrente contínua para 
isso, enquanto Westinghouse defendia a 

corrente alternada. No elenco estão Bene-
dict Cumberbatch, Michael Shannon, Tom 
Holland, Nicholas Hoult, Tuppence Middle-
ton, Katherine Waterston, entre outros. O 
roteiro foi escrito por Michael Mitnick. A 
direção fi cou a cargo de Alfonso Gomez-Re-
jon. Esse foi um dos longas que foi prejudi-
cado depois do produtor Harvey Weinstein 
ter sido acusado de abuso sexual pelas 
suas companheiras de trabalho e atrizes da 
indústria. O escândalo veio à tona depois da 
matéria publicada em outubro de 2017 pelo 
jornal New York Times que desencadeou 
os movimentos #MeToo e #TimesUp. The 
Current War tinha sua estreia para o mês 
de novembro de 2017. #TheCurrentWar  

Frankie

Sony Pictures Classics 

O drama Frankie, com 
a premiada atriz fran-
cesa Isabelle Huppert, 
também chega às 
telonas na sexta-feira, 
dia 25 de outubro. 
Frankie é uma famo-

sa atriz francesa. Quando descobre estar 
muito doente, com perspectiva de morrer 
dentro de poucos meses, ela se refugia em 
Sintra, Portugal, onde pretende passar os 

seus últimos dias, ao lado dos familiares, 
que aos poucos descobrem a gravidade da 
situação. Também estão no elenco Marisa 
Tomei, Greg Kinnear, Brendan Gleeson, 
Pascal Greggory, Jérémie Renier, Vinette 
Robinson, entre outros. A direção foi feita 
por Ira Sachas que também escreveu o ro-
teiro ao lado do carioca Mauricio Zacharias. 
#Frankie  

Western Stars

Warner Bros. 

O documentário 
Western Stars entra 
em cartaz no dia 25 
de outubro. O longa é 
uma versão cinemato-
gráfi ca do mais recente 
álbum homônimo e 
bem-sucedido de Bruce 

Springsteen. Colaborador de longa data 
de Springsteen, Thorn Zimny, dirigiu o 
documentário ao lado do cantor, marcando 
a estreia na direção de Springsteen. Uma 
única oportunidade de assistir ao lendário 
cantor e compositor tocar as 13 canções 
do álbum, apoiadas por uma banda e uma 
orquestra completa, sob o teto da catedral 
do seu histórico celeiro de quase 100 anos 
de idade. #WesternWars

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

Black and Blue é o destaque das estreias da semana

cinema@gazetanews.comPor JANA NASCIMENTO NAGASE

Screen Gems

STX Entertainment

101 Studios

Sony Pictures Classics

Warner Bros.
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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
Nathalia Shumacher

Aula de Forró no The Locale.

Divulgação

Empresários do Grupo Recomendo em USA.

Aula de Forró no The Locale

A
lém da noite agitada com o grupo Cravo & Canela, no The Locale, a quinta-
-feira, dia 17, contou com uma aula especial de forró, com o professor Ben-
to Salles. O grupo Cravo & Canela se apresenta todas as quintas-feiras mas 

as aulas são ocasionais. Confira quem foi destaque! Fotos: Nathalia Shumacher.

Fotos: Felipe Eloi

Equipe de patrocinadores do Flórida Cup.

Paulo Lennar , Ricardo Villar , Maurício Penha (Flórida  Cup).

Coquetel de 

pré-lançamento 

da Florida Cup 

2020

F
oi realizado, no dia 16, 
uma recepção para par-
ceiros do Flórida Cup 

2020, no Universal Orlando 
Resort, em Orlando. Durante 
o evento, a diretoria apresen-
tou a programação do Florida 
Cup e as atrações que irão agi-
tar Orlando entre os dias 13 e 
20 de janeiro. Confira a cober-
tura completa no site gazeta-
news.com.

Patricia Maldonado.

Seasins Miami realiza 

degustação de vinhos e 

gastronomia portuguesa 

D
estaque do Bastidores dessa se-
mana para o mais novo resturan-
te português em Miami Beach, o 

Seasins Miami, onde foi realizado, no 
dia 17, um evento de degustação das es-
pecialidades portuguesas, junto com a 
Wine Advisor, Josefina Guerra, que fez 
uma seleção especial de vinhos, gentil-
mente oferecidos pela New World.  Os 
proprietários Sergio Fernandes e João 
Mocinho,  receberam convidados espe-
ciais como a Cônsul de Portugal, Caroli-
na Rendeiro, Rodrigo Fonseca, chefe do 
Secom do Consulado brasileiro, empre-
sários do Recomendo em USA e jorna-
listas. O menu estava delicioso e a noite 
foi super elegante. Parabéns aos empre-
sários portugueses pelo novo empreen-
dimento.  Veja as fotos. 

Josefina,Sergio Fernandes, João Mocinho, Irene Fernandes e Eduardo 

Pereira.

Fernanda Cirino, Josefina Guedes e Connie 

Rocha.

Edna, Josefina, Claudia Heimes e Sadhana Bruço.
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Brazilian Pompano 

Fest 2019

U
m dos maiores eventos brasilei-

ro da Flórida aconteceu nos dias 

19 e 20 de outubro, no Pompano 

Beach Community Park.

Barracas de comidas e de “negócios”, 

parque de diversão, música, dança e sho-

ws agitaram o Festival que recebeu mi-

lhares de pessoas para comemorar o dia 

da cultura brasileira na região.

No sábado, as atrações principais fo-

ram Sandami (ex Sambô) e Iza. No do-

mingo, Di Ferrero (NXZero) e Biquini Ca-

vadão subiram ao palco. 

Confira os destaques da festa por Na-

thalia Shumacher e Bill Paparazzi.

Fotos: Nathalia Shumacher e Bill Paparazzi

Alfredo Jurado Law Office.Biquini Cavadão.

Brazjet.

SLING TV.

RejuvChip. A cantora Iza.

Iza com Juliana (SLING).

Marina Ageloff (The Berman 

Law Office). USEND. Isabeli Fontana e Giulia Levita.

Todos por LUNA. Gysa  e Tarcisio.Johnny, Alexia, Dra. Daniela e Mario. Edson e Emily de Almeida (KIA Phil Smith).

Neise Cordeiro e Giulia Levita. Friedland & Associates.Marisa, Jade e Diogo. Marcelo Galles e Eliseu Sosres (USEND).

Johnny, que encerrou o show com Bruno 

(Biquini Cavadão).

Nathalia, Fernanda, Arthur e Eliane (GazetaNews).
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