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Flórida é o terceiro estado em acidentes
fatais de veículos nas estradas
M

ais de 17 milhões de motoristas registrados
circulam pelo estado, segundo o Departamento de Segurança Rodoviária e Veículos a
Motor da Flórida. Atrás somente do Texas e da Califórnia, os acidentes fatais resultam numa média de

3 mil mortes por ano na Flórida causados por alta
velocidade, ingestão de álcool, entre outros. Em um
dos mais recentes casos envolvendo brasileiros, uma
viagem de Orlando para Miami se transformou em
tragédia para uma família.
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THE 80´S” CHEGA A
ORLANDO COM JOHNNY
E BANDA MANDRAX
Divulgação

Gerson Giotto perdeu a irmã e acompanha a mãe acamada após grave acidente ao viajar de Orlando para Miami em agosto.

Obamacare: Flórida mantém recorde de
inscritos, contrariando a tendência nacional
pesar da queda nas inscrições nacionais, o estado registrou número recorde no ano passado.
Quase 1,8 milhão de pessoas se inscreveram para 2019. O número foi superior aos 1,7 milhões de
A
residentes da Flórida que se inscreveram no ano anterior.
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POR Arlaine Castro

A ideia de suicídio mascarada pelo mundo virtual

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

de seguidores no Instagram
e era considerado ‘guru das
famosas’.
Bueno ajudou milhares
de pessoas a melhorar a saúde, a autoestima, o conquistar o autocontrole, mas ele
mesmo sucumbiu a tudo isso. Estima-se que mais de 300
milhões de pessoas sofram
com a depressão no Brasil, de
acordo com a OMS, e 800 mil
cometem suicídio. No mundo, segundo a Organização
Mundial de Saúde, o
O suicídio é a segunda causa suicídio é a segunda
de mortes entre jovens entre causa de mortes entre jovens entre 15 e
15 e 29 no mundo e já é
29 e já é considerado
considerado uma epidemia, uma epidemia.
Estar bem por
segundo a Organização
dentro entende-se
Mundial de Saúde.
estar bem com a sua
mente. A saúde mensuperfelizes e de bem com a tal, hoje ainda mais discutida
vida, mas acabam com a pró- e mostrada sua importância,
pria vida.
faz vítimas o tempo todo. As
Como a recente morte pessoas que escondem que
do coach e personal trainer estão sofrendo, as que não
Roberto Bueno, 46 anos, en- conseguem, por ‘N’ motivos,
contrado morto, na última expor o que estão sentindo
segunda-feira, na casa onde são as principais vítimas.
morava em Miami. O profisPor trás de tudo isso exissional tirou a própria vida, te uma “alavanca” - o preconsegundo pessoas próximas, ceito. Até quando falar sobre
e o caso chocou o público. depressão, sem ser julgado
Entre amigos e clientes, con- pela sociedade como incaquistou mais de 2 milhões paz ou preguiçoso, será conuando se fala em cuidar do corpo e da alma há que se incluir
nesse combo a mente. Por
quê? Por que nem sempre
uma pessoa que parece esbanjar saúde, tem um corpo
saudável, leva uma vida acima de qualquer suspeita de
fraquezas e decepções, está
realmente bem. O que nos
faz refletir são casos de pessoas que até então, aos olhos
da maioria, deveriam estar

siderado um tabu? A ideia de
ter sempre que passar a imagem de sucesso, autocontrole e felicidade é avassaladora.
Mais ainda para quem sofre
da doença.
“É como se os suicídios
se tornassem invisíveis, por
serem um tabu sobre o qual
mantemos silêncio. Os homicídios são uma epidemia.
Mas os suicídios também merecem atenção porque alertam para um sofrimento
imenso, que faz o jovem tirar
a própria vida”, alerta Waiselfisz, coordenador da Área
de Estudos da Violência da
Faculdade Latino-Americana
de Ciências Sociais (Flacso).
Segundo a OMS, a depressão será a doença mental
mais incapacitante do mundo até 2020. ... De acordo
com dados da OMS, a quantidade de casos de depressão
cresceu 18% em dez anos.
Até 2020, esta será a doença
mais incapacitante do planeta, na previsão da Organização Mundial da Saúde.
Tudo isso, aliado ao mundo das redes sociais, no qual
muitas pessoas tentam passar uma vida que não é a que
elas realmente vivem, pode
ser a chave para uma depressão e uma falta de vontade de

viver. Tudo porque, ao navegar nas redes sociais, têm-se
a ideia de que todo mundo é
muito feliz e só você está ali,
com problemas e lotado de
boletos para pagar.
“A postagem dos outros
se torna uma provocação
e é preciso se mostrar melhor. Mudar a aparência não
é mais suficiente, é preciso fingir outra vida”, define
Cleonio Dourado no texto
“A linda falsa vida que muitos sentem a necessidade de
mostrar”.
Infelizmente, há uma cobrança coletiva para sempre
sermos felizes e iguais a todos. Por trás de cada foto postada espalhando sorrisos, pode haver uma pessoa que não
está bem. E tentar competir
nesse mundo é o que pode
trazer obstáculos e sem muita demora, uma depressão.
Dessa forma, o limite entre o real e o virtual deve ser
respeitado. A busca por uma
vida boa e saudável pode e deve ser o mais importante. Não
existe a vida perfeita como
tentam mostrar nas redes. E
Ninguém sabe o que se passa
na mente de uma pessoa. Até
a que parece feliz. Eis o segredo - a vida virtual não pode ser
diferente da que se vive.
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As opiniões expressas em artigos são de responsabilidade de seus autores e não refletem
necessariamente a opinião do jornal. Os
serviços de propaganda são de
responsabilidade dos anunciantes.
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Prefeito de Broward diz que abrigo para
animais do condado é “imundo e quente”
O prefeito prometeu resolver as deficiências na próxima reunião da comissão em novembro
Condado de Broward

U

m abrigo para animais
reformado e aberto há
três anos em Fort Lauderdale, e que custou milhões de dólares, enfrenta
queixas de deterioração e
mal funcionamento. Isso de
acordo com um especialista
de outro estado, trazido à Flórida para fazer uma inspeção
surpresa no abrigo.
O prefeito de Broward,
Mark Bogen, investiu US $
16,5 milhões há três anos para a reforma do antigo abrigo, que tinha a metade do tamanho atual.

“A conclusão ... foi que
nosso abrigo estava sujo, sujo, com pouca ventilação em
algumas salas e que certos
protocolos e padrões precisam ser implementados”,
disse Bogen em um e-mail
para um ativista da causa
pró-animal.
Bogen disse em uma entrevista que planeja resolver
as deficiências do abrigo na
próxima reunião da comissão do condado, em 5 de novembro.
O prefeito enviou o especialista e um voluntário na

A reforma do abrigo custou US$16,5 milhões.

sexta-feira, sem o conhecimento da diretora Lauralei
Combs e de sua equipe. No
sábado, o próprio Bogen
acompanhou a dupla na inspeção.
No domingo, a diretora
Combs informou que estava tratando o problema dos
canis sujos, mas não disse
como. Ela também afirmou
que estava trabalhando para resolver outros problemas
identificados durante a inspeção.
Com informações do Sun
Sentinel.

Residentes da Flórida ainda precisam atrasar o relógio no domingo

S

e quem vive na Flórida
achava que ficaria isento do fim do horário de
verão, está enganado. O horário de verão está chegando
ao fim, mesmo tendo o ex-governador Rick Scott assinado uma lei em 2018 acabando com o horário. Para que a
Flórida participe do horário
de verão o ano inteiro, a lei
precisa de aprovação do Con-

gresso americano.
Sendo assim, às 2 da manhã de domingo (3), residentes da maior parte dos Estados Unidos precisarão atrasar
o relógio em uma hora.
Por enquanto, os únicos
estados americanos que não
participam do “daylight saving time” são o Arizona, Havaí, além de Porto Rico e outros territórios.

Seis outros estados –
Alabama, Arkansas, Nevada, Oregon, Tennessee e
Washington – aprovaram
legislação para tornar o horário de verão permanente.
Mas eles também precisam
da aprovação do governo
federal.
Fim do horário de
verão no Brasil
Nesta época do ano, a di-

ferença de horário em relação a 10 estados brasileiros
era de três horas. Mas em
abril desse ano, o presidente Jair Bolsonaro assinou um
decreto acabando com o horário de verão no Brasil. Isso faz com que a diferença
de horário entre o leste dos
EUA e esses estados não passe de 2 horas. Com informações do USA Today.

Flickr.

“Daylight Saving” chegou ao fim.
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Tubarão branco
de 1 tonelada é
visto na costa de
Key West
Um tubarão branco que
pesa mais de 2 mil libras (1
tonelada) e que mede 15 pés
e 5 polegadas de comprimento está circulando ao longo
da costa leste dos Estados
Unidos, e foi visto em Florida
Keys, no último sábado, 26.
O tubarão-fêmea também foi detectado na costa
de Myrtle Beach, Carolina
do Sul, em 12 de outubro,
e desde então veio descendo a costa.
Batizado de Unama’ki –
um termo usado pelos povos
indígenas da Nova Escócia,
que significa “terra do nevoeiro” – é o segundo maior
tubarão branco que o grupo
OCEARCH identificou no noroeste do Atlântico.
O Florida Fish and Wildlife Conservancy (FWC) disse que os animais desempenham um papel importante
na manutenção do equilíbrio
no ecossistema da Flórida.
“A atividade dos tubarões está no auge nas águas
da Flórida durante os meses de abril a outubro”, disse o FWC. Com informações
da CNN.
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Projeto quer tornar obrigatória aula de
segurança na água em escolas da Flórida

Aeroporto de
Orlando tem o
maior tempo
de espera na
O estado tem alto índice de mortes por afogamentos infantis e já registrou 52 fatalidades esse ano alfândega

U

m projeto de lei pode tornar obrigatórias
aulas de segurança na
água nas escolas da Flórida.
O estado tem alto índice de
mortes por afogamentos infantis e legisladores acreditam que a educação pode
ser a chave para salvar vidas.
Mais crianças se afogam
na Flórida do que qualquer
outro estado do país. Este
ano, 52 crianças morreram
afogadas na Flórida, segundo
o Departamento de Crianças
e Famílias.
É por isso que o senador

Flickr

Jason Pizzo, de Miami, acredita que os distritos escolares devem incluir no currículo aulas de segurança na
água para o jardim de infância até o ensino médio. Ele
e o deputado James Bush III
apresentaram projetos idênticos para consideração na
Câmara e no Senado, na próxima sessão.
Pelas propostas – SB680 e
HB 325 – a segurança na água
seria incluída no currículo escolar, com lições sobre como
usar coletes salva-vidas, supervisão adequada em tor-

Se aprovada, a lei entrará em vigor em 1º de julho de 2020.

no das piscinas, como tirar
uma criança que caiu dentro
da piscina e como escapar de
correntezas.
Se aprovada, a lei entrará em vigor em 1º de julho
de 2020.
Para Theresa Hickie, instrutora de natação do Brandon Sports and Aquatic
Center, é uma ótima ideia.
“Nadar é como aprender matemática. Você não pode fazer isso apenas uma vez e vai
aprender. Tem que ser aplicado todos os anos”, disse. Com
informações da ABC News.

Coach fitness brasileiro Roberto Bueno morre em Miami
Renomado coach de famosos e conhecido no mundo fitness como “Coach Bueno”, o brasileiro Roberto
Bueno foi encontrado morto
em sua casa em Miami Beach, no domingo (27). Segundo pessoas próximas, ele sofria de depressão e tirou a
própria vida.
A notícia chocou seus
mais de 2 milhões de se-

guidores nas redes sociais e
clientes.
“Eu também estou sem
chão, parece um pesadelo”,
confirmou a mãe, Marisa
Bueno, na segunda-feira, 28,
ao responder seguidores no
perfil do filho no Instagram.
“Meu irmão que tanto
amo, só Deus sabe a dor que
estamos passando, mas só
Deus e você sabem a dor que

passou”, escreveu o irmão,
Daniel.
Depressão e suicídio
Números mostram que
doenças relacionadas à saúde mental têm feito cada
vez mais vítimas no mundo.
Em 2017, 47 mil americanos
morreram por suicídio e 70
mil por overdose de drogas,
segundo o Center of Disease
Control (CDC).

Roberto Bueno foi encontrado morto em casa.

Instagram

O Aeroporto Internacional de Orlando (MCO) tem
o maior tempo de espera na fila da alfândega do
país, segundo relatório do
site Bayut. De acordo com o
estudo, feito com base nos
dados do U.S. Customs and
Border Protection, o aeroporto ocupa o último lugar no
processamento de viajantes,
com tempo médio de espera de 25,8 minutos em dias
normais. Durante feriados,
esse tempo aumenta. Entre
o Memorial Day e o Labor
Day, por exemplo, os viajantes que chegam podem esperar até 51 minutos na fila.
No MCO, são processados
uma média de 120 passageiros na alfândega a cada 15 minutos, um quarto do número
do Aeroporto Internacional
O’Hare de Chicago, que gerencia uma média de 485 passageiros na mesma hora.
Já outro aeroporto da Flórida, o Palm Beach International, teve o menor tempo
de espera da alfândega dos
EUA, com apenas 4,7 minutos em média.
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Arlaine Castro

A

Flórida é o terceiro estado em acidentes fatais envolvendo veículos nos Estados Unidos, que
possui mais de 220 milhões
de motoristas licenciados.
Com 17 milhões deles circulando pelo estado, segundo o
Departamento de Segurança
Rodoviária e Veículos a Motor da Flórida, aliados a fatores como dirigir após ingerir
bebida alcoólica ou drogas,
alta velocidade, uso do celular ao volante e falta do cinto
de segurança, muitas mortes
poderiam ser evitadas.
Uma visão geral das estatísticas de acidentes de carro
revela que os acidentes de automóvel são a principal causa de morte entre cidadãos
saudáveis dos EUA. São quase
40.000 acidentes de veículos
fatais por ano nos EUA, com
cerca de 90 pessoas perdendo a vida nesse tipo de tragé-

A Flórida possui
17,392,281 motoristas
registrados no estado
- sendo 8,792,486
mulheres e 8,599,795
homens.

dia diariamente. A cada ano,
mais de 1.600 crianças menores de 15 anos morrem em
acidentes de trânsito.
Em 2017, último ano
com dados divulgados, um
total de 37.133 pessoas foram
mortas em 34.247 acidentes
fatais de veículos a motor nos
Estados Unidos, de acordo
com números de fatalidade
de rodovias compilados pela Administração Nacional
de Segurança no Trânsito de
Rodovias do Departamento
de Transportes dos EUA.
Causas mais comuns
Alta velocidade, direção descuidada ou sob a influência de álcool e drogas e
más condições climáticas estão entre as principais causas de acidentes rodoviários
nos EUA.
Colocando em porcentagem, as causas mais comuns

Gerson Giotto seguia de carro com a irmã e a mãe de Orlando para Miami quando sofreram um grave acidente na Turnpike em agosto.

Flórida é o terceiro estado
em acidentes fatais de
veículos nas estradas
São quase 40.000 acidentes fatais envolvendo veículos
por ano nos EUA, com cerca de 90 pessoas perdendo a
vida nesse tipo de tragédia diariamente

3,112 pessoas
perderam a vida
em 2,922 acidentes
fatais no ano de
2017 nas estradas
da Flórida, segundo
Departamento.
de acidentes que resultam
em morte são dirigir embriagado (40%), excesso de velocidade (30%) e direção irresponsável (33%). Cerca de
58% dos acidentes fatais envolvem apenas um veículo e
38% são causados por uma colisão no trânsito.
Flórida em
terceiro lugar
Na Flórida, terceiro estado com mais mortes do tipo,
atrás somente do Texas e Califórnia, foram 2,922 acidentes fatais, com 3,112 mortes.
De acordo com o Departamento de Segurança Rodoviária e Veículos a Motor da
Flórida, estima-se anualmente 200.000 acidentes de carro na Flórida, com uma média de 650 acidentes por dia.
Ao todo, a Flórida possui
17,392,281 (sendo 8,792,486
mulheres e 8,599,795 ho-

Principais causas de acidentes que tiram a vida nas rodovias
pixabay

Segundo as estatísticas,
as lesões mais fatais acontecem nos finais de semana
e têm como causas mais comuns alta velocidade, direção descuidada, direção sob a
influência de álcool e drogas
e más condições climáticas.
Os acidentes de automóvel são a principal causa de
morte entre cidadãos saudáveis dos EUA. Só relacionado

a embriaguez, uma média
de 29 pessoas morreram por
dia em acidentes de automóvel causados por motoristas
bêbados em 2016, de acordo
com os dados da Administração Nacional de Segurança no Trânsito nas Rodovias.
Além disso, a falta do cinto de segurança. O item salvou quase 15.000 vidas em
2017, segundo a Administra-

ção Nacional de Segurança
no Trânsito Rodoviário.
Por isso, mesmo que pareçam repetitivos, prevalecem os conselhos básicos
como não dirigir depois de
ingerir bebida alcoólica ou
drogas, não trafegar em velocidade acima da recomendada, usar o cinto de segurança, manter total atenção no
trânsito e não usar o celular.

Alta velocidade e ingestão de álcool lideram causas de acidentes.

mens) motoristas registrados
no estado, segundo o relatório anual do Florida Department of Highway Safety and
Motor Vehicles, que classifica
os motorisas por condado, sexo e faixa etária, com dados
a partir de janeiro de 2019.
Pela faixa etária, a maior
parte (2,959,266 motoristas) dos motoristas da Flórida tem entre 50 e 59 anos,
com uma diferença em torno de 30 mil mulheres a mais
que homens ao volante nessa idade.
Os condados com maior
número de motoristas rodando pelas estradas são: Miami-Dade 2,096,692, Broward,
que conta com 1,534,980 motoristas registrados, seguido
de Palm Beach 1,129,119,
Hillsborough 1,086,946 e
Orange 1,074,139, cita o relatório. Sem surpresa, o condado de Miami-Dade também
lidera a lista com mais de
65.500 acidentes relatados
em 2017 - uma média de cerca de 180 por dia.
De Orlando
para Miami
Um desses acidentes fatais, que vai entrar para a estatística desse ano no estado, aconteceu recentemente
com uma família de brasileiros. Eram cinco da manhã
de 23 de agosto quando Gerson Giotto saiu de Orlando
para Miami com sua mãe e
irmã no carro. Eles iriam resolver questões burocráticas
no Banco do Brasil em Miami, para que a mãe pudesse morar com eles definitivo
na Flórida. Mas, ao trafegar
na Turnpike, perto de Okeechobee, se envolveram em
um grave acidente.
“Tinha um outro acidente à nossa frente, os carros
começaram a parar. Eu só
percebi que estavam parando quando estava a uns 50
metros de distância de duas
carretas com conteineres. Eu
desviei da primeira e tentei passar no meio das duas,
mas não consegui e a lateral
do carro onde elas estavam
bateu na traseira do caminhão”, explica Giotto, que sofreu ferimentos leves.
A irmã faleceu na hora
e a mãe resistiu, porém, sofreu traumatismo craniano
e fraturou os pulsos e a bacia, ficando em estado grave na UTI do Lawnwood Regional Medical Center por
mais de um mês. Bastante
debilitada após cinco cirurgias, atualmente sua situação
demanda cuidados que eles
não têm condições de manter sem ajuda financeira. Veja mais detalhes e como ajudar acessando a campanha
ajudeloide.org. Leia a matéria completa no site.
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Centro de detenção para
crianças imigrantes da
Flórida é fechado
Reuters.

O centro de
detenção em
Homestead
abrigou quase
14.300 crianças

T

odas as crianças que
ainda estavam no centro de detenção de Homestead foram realocadas e
o centro não voltará a funcionar com menores, confirmaram duas fontes federais. O
contrato com a unidade será encerrado no final de novembro e não será renovado,
segundo o Departamento de
Saúde e Serviços Humanos
(HHS).
A empresa prisional privada que administra o centro de detenção de Homestead, que abrigou milhares
de crianças migrantes desde
2018 e se tornou um símbolo
das políticas de imigração do
governo Trump, não terá seu
contrato renovado, de acordo com um e-mail enviado

A capacidade de leitos do abrigo será reduzida a zero.

sexta-feira (25) pelo Departamento à deputada Debbie
Mucarsel-Powell, Democrata
de Miami.
Maior do país
De acordo com o HHS, o
centro de detenção improvisado de Homestead é o maior
deste tipo no país e abrigou
um total de quase 14.300
crianças de março de 2018

a agosto de 2019. Nele, estavam centenas de crianças
que foram separadas das famílias.
Com 3.200 leitos, o centro de detenção se tornou o
foco de protestos frequentes
de ativistas e legisladores na
primavera. As últimas crianças desacompanhadas foram
realocadas em agosto, e o

centro permaneceu aberto,
mas inativo.
As instalações eram administradas por uma empresa prestadora de serviços
vinculada ao ex-chefe de gabinete da Casa Branca John
Kelly, o que também motivou ataques do partido democrata. Na verdade, o centro também ficou aberto
durante o governo Obama
de junho de 2016 a abril de
2017, e abrigou 8.500 crianças durante esse período.
Desde seu fechamento
em 3 de agosto, os contribuintes pagaram US$ 61,9
milhões para operar a instalação vazia. São US$ 720.000
por dia – US$ 600 por dia para cada uma das 1.200 camas
vazias. Quando crianças estão presentes, o custo é de
US$ 750 por dia por criança.
Aproximadamente 4.300
crianças imigrantes desacompanhadas estão atualmente na rede da agência em
instalações em todo o país.
Embora tenha sido fechado, o governo Trump disse
que o centro poderia reabrir
“no caso de um aumento nos
encaminhamentos da UAC
[criança estrangeira desacompanhada] ou em uma situação de emergência”, mas
a capacidade do leito será
“reduzida a zero”. Com informações do Miami Herald.
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PERGUNTAS DE IMIGRAÇÃO
DRA. INGRID DOMINGUES-MCCONVILLE
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

VISTO PARA OS EUA
Carlos Fernandes da Silva - Eu e minha família temos dupla
nacionalidade e gostaríamos de passar de 6 a 8 meses nos EUA,
estudando inglês, em cursos oferecidos para estrangeiros. Pelo
que pesquisei, são aulas de 3 horas diárias, ou seja, 15 horas
semanais. Por não se tratar de escola formal, que tipo de visto
precisamos? É possível obtermos este tempo de permanência, de
até 8 meses?
Advogada Ingrid Domingues: Carlos, para se estudar nos
EUA é necessário obter o visto de Estudante F-1. Não é permitido o estudo nem trabalho com um visto de turismo. Pretendendo passar um período longo, como você detalha, a única
maneira de fazer isto e com o visto correto, que seria o F-1.
GREEN CARD
Luiz Fernando - Minha Irmã fez meu pedido de
Green Card em Maio de 2012; quanto tempo está demorando para sair o Green Card através de irmãos?
Advogada Ingrid Domingues: Luis Fernando, atualmente um
processo de legalização de irmão para irmão está demorando,
em média, de 10 a 15 anos.

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.
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CBP encontra 30 imigrantes
dentro de caminhão

A

gentes do US Border
Patrol no Arizona
prenderam dois cidadãos americanos por contrabandear 30 estrangeiros
indocumentados em um caminhão, na noite de sábado (26). Os imigrantes foram
descobertos durante uma fiscalização na Interstate 19,
perto de Amado.
Por volta das 10pm, agentes de Tucson inspecionaram
o caminhão depois do alerta
de um cão farejador. Durante
a inspeção, agentes encontraram 29 indivíduos do México
e um do Equador, incluindo
um menor desacompanhado.

Todos eles estavam presentes
ilegalmente no país.
Os 30 estrangeiros foram
presos e serão processados
por violações de imigração.
O motorista e o passageiro,
americanos, enfrentarão processos por contrabando humano.
Em um esforço para evitar fatalidades nas mãos de
contrabandistas, o DHS lançou a “Operação Safeguard”
para educar o público e a indústria sobre os perigos envolvidos no uso de meios comerciais para contrabandear
seres humanos. Com informações do CBP.
CBP.

Os 30 imigrantes eram levados por dois cidadãos dos EUA.

Regra de espera por asilo no
México se expande pela fronteira
Política exige que a maioria dos solicitantes de asilo aguarde suas
audiências no México depois de serem processados por agentes dos EUA
Flickr.

O

governo Trump expandiu uma polêmica
política de imigração
para outro porto de entrada
do Texas. Os “Migrant Protection Protocols” agora estão
em vigor na cidade de Eagle
Pass, no condado de Maverick, que faz fronteira com
o estado mexicano de Coahuila. A política exige que a
maioria dos solicitantes de
asilo aguarde suas audiências
no México depois de serem
processados pelas autoridades de imigração dos Estados Unidos.
A expansão marca o sexto porto em que o programa
está em vigor depois que foi
anunciado no final de 2018
e implementado em janeiro. Os outros locais são El
Paso, Laredo e Brownsville,
no Texas, e San Diego e Calexico, na Califórnia. Os migrantes que retornarem ao
México na fronteira com o
Eagle Pass receberão notificações para comparecerem
a um tribunal de imigração

temporário em Laredo em 2
a 4 meses, informou o Departamento de Segurança Interna em comunicado. O DHS
anunciou a expansão da política para o Eagle Pass na segunda-feira (28).
Advogados de imigração
e grupos de direitos civis e
imigrantes criticaram o programa, argumentando que
a política torna quase impossível para os advogados
fornecerem representação
adequada aos seus clientes.
A política também mantém
uma população vulnerável,
incluindo mulheres e crianças, em um país violento,
onde criminosos atacam migrantes.
Em Ciudad Juárez, os migrantes relataram terem sido
roubados, estuprados e extorquidos, e um acampamento
de milhares de requerentes
de asilo na cidade mexicana de Matamoros está se deteriorando, enquanto os migrantes carecem de comida e
água corrente.

Os “Migrant Protection Protocols” agora estão em vigor Eagle Pass.

O Departamento de Segurança Interna disse que a
medida é apenas mais uma
ferramenta do governo para
reduzir ainda mais o número de imigrantes sem documentos que tentam entrar
nos EUA.
“O MPP tem sido um elemento crucial do sucesso do
DHS em enfrentar a crise
em curso”, diz o comunicado. “Desde o pico da crise
em maio de 2019, o número
de estrangeiros encontrados
nos portos de entrada e en-

tre eles diminuiu 64% no total - e aproximadamente 80%
para as famílias da América
Central”.
Desde o início do programa, mais de 50 mil solicitantes de asilo foram devolvidos
a várias cidades mexicanas. A
política está sendo analisada
pelo Tribunal de Apelações
do Nono Circuito na Califórnia, mas teve a continuação
permitida enquanto o processo passa pelos tribunais
federais. Com informações
do Texas Tribune.

EUA
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Flórida continua com recorde de inscritos no
Obamacare, ao contrário de tendência nacional
Período de inscrições em planos do Affordable Care Act vai de 1° de novembro a 15 de dezembro

À

medida que o período de inscrições para
planos de saúde do
Affordable Care Act (Obamacare) se aproxima, grandes
áreas da Flórida ainda estão
sem os “navegadores” (facilitadores) de assistência médica que ajudam americanos
a entender e se inscrever em
planos.
A administração Trump
cortou o orçamento voltado
para esses serviços, nos últimos dois anos, uma das razões pelas quais a inscrição
no programa federal diminuiu nacionalmente.
No entanto, a Flórida
continua sendo uma exceção. Apesar da queda nas inscrições nacionais, o estado
registrou números recordes
no ano passado. Quase 1,8
milhão de pessoas se inscreveram para 2019, em 39 estados que usam o mercado
federal. Isso foi superior aos
1,7 milhões de residentes da
Flórida que se inscreveram
no ano anterior.
Ainda assim, mais residentes da Flórida estarão

ACA.

por conta própria na hora
de comprar seus planos de
saúde, mas com a opção de
ajuda virtual.
Este ano, um único navegador/facilitador foi designado para cobrir todo o noroeste da Flórida. O Treasure
Coast e os condados que vão
de Palm Beach a Orange County não terão nenhuma equipe. O mesmo acontece ao
longo de um trecho da costa oeste da Flórida, do Condado de Citrus ao Condado
de Taylor.
No ano passado, os Estados Unidos viram o primeiro
aumento no número de pessoas que vivem sem seguro
de saúde desde que o ACA foi
aprovado em 2010, de acordo
com o Census Bureau.
Cerca de 27,5 milhões de
americanos, ou 8,5% da população do país, não estavam segurados em 2018. Isso representa um aumento
de 7,9% em 2017. Antes da
aprovação do ACA, 15% dos
americanos não tinham seguro de saúde.
Companhias

O Florida Blue continua
sendo o maior provedor do
ACA no estado da Flórida,
cobrindo todos os condados.
Este ano, mais companhias de seguro estão participando do mercado. Entre as novas está a Bright
Health Insurance, que estará disponível em vários
condados, incluindo Lake,
Orange, Osceola e Seminole. Oscar Health está em seu
segundo ano na Flórida, expandindo para Miami, Daytona, Ocala e Tampa este
ano.
Quem ganha mais
que o necessário
para se qualificar
Entre os 2,7 milhões de
residentes da Flórida que não
tem seguro estão as pessoas
que ganham mais que o necessário para se qualificar para o subsídio federal. Para estas pessoas, a administração
Trump está promovendo os
chamados planos de “curto
prazo” oferecidos pelas seguradoras fora dos mercados federais do ACA.
Os planos têm validade

Com quase 1,8 milhão, a Flórida teve a maioria dos inscritos em 2019 nos EUA.

de um ano e o valor das mensalidades é mais acessível.
Mas os benefícios são mais
limitados – como, por exemplo, a não cobertura de condições pré-existentes.
Imigrantes
Também houve confusão
sobre uma regra proposta
que tornaria mais fácil para

as autoridades de imigração
negarem pedidos de green
card ou visto a imigrantes legais que estavam usando benefícios como programas de
seguro de saúde administrados pelo governo.
A regra, no entanto, se
aplica apenas a alguns inscritos do Medicaid, de acor-

do com especialistas.
Detalhes
O período de inscrições
do ACA vai de 1º de novembro a 15 de dezembro.
Visite: healthcare.gov para se inscrever ou coveringflorida.org caso precise de
ajuda. Com informações do
Tampa Bay Times.
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Mulheres e prosperidade
Pixabay

Carioca,
formada em
Artes pela
Universidade do Rio
de Janeiro.
Conselheira
financeira
especialista
em orçamento, aconselhamento de
crédito pessoal e hipotecas reversas.
Atualmente é
National Vice
President da
Five Rings
Financial.
Envie sua dúvida por email
para claudia@
fiveringsfinancial.com
ou ligue (561)
472-8013.

M

ulheres e prosperidade... o que
uma coisa tem a ver com outra?
Eu sempre digo que uma
mulher sozinha tem poder; mas, coletivamente, produzimos impacto. Tradicionalmente, fomos ensinados a ser
competitivos um com o outro, porque
havia uma escassez de empregos no topo. A verdade é que elevar um ao outro,
e canalizar o poder da colaboração é realmente como mudamos a equação - e nos
divertiremos muito mais ao longo do caminho, abrindo as portas da prosperidade para nossas vidas.
Há pesquisas que mostram que as
mulheres se beneficiam da colaboração
sobre a competição. Estudo após estudo
mostra que as mulheres que apoiam mulheres têm mais sucesso nos negócios.
Novas pesquisas da Harvard Business
Review descobriram que, embora homens e mulheres se beneficiem de uma
rede de colegas bem conectados em diferentes grupos, as mulheres que também
têm um círculo íntimo de contatos são
mais propensas a conseguir cargos executivos com maior autoridade e remuneração mais alta, embora não tenha sido
encontrado nenhum vínculo para o sucesso dos homens em termos de composição de gênero em seus círculos internos.
E quando as parcerias ocorrem desta

Mulheres que têm um círculo íntimo de contatos são mais propensas a conseguirem cargos executivos.

forma mais orgânica e descompromissada, tudo parece “cair” no lugar certo, inclusive a parte financeira.
Aqui estão alguns conselhos das mulheres líderes sobre como encontrar e cultivar uma estreita rede de profissionais
do sexo feminino.
Para começar retire a palavra “working” de “networking”. Existe poder nos
relacionamentos que se estendem além
de uma introdução genérica. Ao criar conexões (relacionamento) com base em
interesses e objetivos compartilhados,
você terá mais sucesso em seu trabalho,
porque as pessoas querem trabalhar com
pessoas que conhecem e gostam.
Meu conselho para as mulheres é reformular o que é “networking”. O simples fato de a palavra ter “trabalho” no
meio cria pressão para que as mulheres
sintam que é algo que precisam fazer;
então vejo as mulheres se estressarem
sobre como fazê-lo. Simplesmente entrem em ambientes que lhe dão a oportunidade de se encontrar com colegas,
e compartilhar experiências... simples
assim. E as chances são de que, se você
fizer conexões significativas, elas durem
a vida inteira, trazendo pra você prosperidade absoluta: no âmbito financeiro e pessoal.
Um ótimo dia para todos!

As informações fornecidas neste artigo são apenas para fins informativos. Não devem ser consideradas aconselhamento jurídico ou financeiro. Você deve consultar um profissional para determinar o que pode ser
melhor para suas necessidades individuais.
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Você sabia que o Condado de Broward tem uma das maiores
taxas de novos casos de HIV nos EUA?
Fale Broward! Compartilhe sua opinião e ajude a
acabar com a epidemia do HIV .
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Incêndios na Califórnia obrigam evacuação;
milhares ficam sem energia elétrica
Mais de 26 milhões de pessoas estão sob alertas de bandeira vermelha no estado

O

s fortes ventos atrapalharam o combate aos
focos de incêndio na
Califórnia. Cerca de 180.000
pessoas tiveram que deixar
suas casas e milhões estão
sem energia elétrica. Desde
a segunda-feira, 28, quando
começaram as chamas, há
mais de 10 focos de incêndios florestais ativos, incluindo o Kincade Fire, Easy Fire e
Getty Fire.
Mais de 26 milhões de
pessoas nas cidades de Sacramento, São Francisco, Los
Angeles e San Diego e até no

Divulgação

Reuters via NDTV

Arizona estão sob alertas de
bandeira vermelha, enquanto os bombeiros continuam
a combater as chamas em
todo o estado. Escolas foram
fechadas e moradores de algumas áreas estão sob evacuação.
A intensidade dos ventos,
que atingiram seu ponto máximo a quase 100 km/h, segundo o National Weather
Service, estendeu o alerta
vermelho para locais para a
região do norte de San Francisco.
Casas destruídas

Incêndio chegou em parte habitada de Los Angeles na segunda-feira, 28.

Arábia Saudita vai investir até US$ 10 bilhões no Brasil
O governo brasileiro
anunciou investimento de
US$ 10 bilhões no Brasil pela
Arábia Saudita após acordo
entre o presidente Jair Bolsonaro e o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman.
Assim como nos Emirados Árabes Unidos e no Catar, Bolsonaro buscou investimento. A Arábia Saudita é
o maior fornecedor do produ-

Brasil anuncia
fim de taxa extra
para embarque
internacional

to para o Brasil e também o
nosso principal parceiro comercial no Oriente Médio.
Bolsonaro quer intensificar
ainda mais essa relação com
a ampliação, por exemplo,
da exportação de frango brasileiro, que hoje já é o produto mais vendido para os
sauditas.
Além do investimento,
governos brasileiro e saudita

também fecharam um acordo para simplificar e baratear a emissão de vistos para
negócio e turismo. A validade poderá ser maior, de até
cinco anos, e irá possibilitar
múltiplas entradas.
Nos próximos meses, será criado o conselho de cooperação entre os países para
a definição do destino desses
recursos. Agência Brasil.

Em Los Angeles, o Getty
Fire destruiu pelo menos oito
casas desde que explodiu na
segunda-feira, 28, disseram
autoridades. Já o incêndio
de Kincade - o maior incêndio ativo do estado - escaldou mais de 76.100 acres no
Condado de Sonoma, no norte da Califórnia e nos arredores, desde a semana passada.
O Easy Fire em Simi Valley
está ameaçando 6.500 casas, de
acordo com o Departamento de
Bombeiros do Condado de Ventura. O incêndio escaldou pelo
menos 1.300 acres.

José DiasPR

O presidente Jair Bolsonaro e o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman.

A taxa equivale a US$ 18.

O governo brasileiro decidiu acabar com a uma taxa
cobrada há 20 anos de passageiros que voam para o
exterior. O anúncio foi feito
nesta segunda-feira, 28, pelo
ministro da Infraestrutura,
Tarcísio Gomes de Freitas.
Com isso, a tarifa de embarque internacional deve cair
pela metade.
A taxa equivale a US$ 18,
independentemente do destino e é uma cobrança adicional feita junto com a tarifa
de embarque em voos internacionais nos principais aeroportos do país.
Sua retirada é uma das
medidas regulatórias que o
governo planeja como forma
de incentivar o setor de aviação civil e a entrada de novas
empresas no mercado.
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CORRIDA PRECISA DE APROVAÇÃO LOCAL

Fórmula 1 confirma corrida na Flórida em 2021
Organizadores americanos anunciaram, em declaração conjunta com um dirigente da F1, na terça-feira, 29 de outubro, que a temporada de 2021 da
principal categoria do automobilismo mundial contará com um Grande Prêmio na Flórida. A prova passaria pelo Hard Rock Stadium, em Miami-Dade, mas
ainda precisa de aprovação do governo local.

“Estamos ansiosos para trazer o maior espetáculo
de corrida do planeta pela primeira vez a uma das regiões mais icônicas e glamourosas do mundo”, disse
o vice-presidente e CEO do Hard Rock Stadium, Tom
Garfinkel, em declaração assinada em conjunto com
o diretor administrativo de operações comerciais da
F1, Sean Bratches.

A prova passaria pelo Hard Rock Stadium, em Miami-Dade.

Dupla brasileira vence a primeira Air Soccer Cup
Os campeões levaram para casa troféus e prêmio de 2 mil dólares

A

dupla formada por
Dudu e Moura Neto
venceu ontem a categoria ‘Pro’ da primeira edição da Air Soccer Cup. Os
campeões levaram para casa
troféus e um cheque no valor
de 2 mil dólares. Fábio e Bernardo, segundo colocados,
ganharam medalhas e uma
mesa da Air Soccer, no valor
de 1.800 dólares. Os terceiros colocados, Dill e Gabriel
Gubela, conquistaram, além
das medalhas, uma passagem
oferecida pela Gol Linhas Aéreas e uma semana de hospedagem oferecida pela Celebration Tour para qualquer
lugar do Brasil. No total foram distribuídos mais de 8
mil dólares em prêmios.
O evento aconteceu dia

Divulgação

O esporte já é sucesso entre os jogadores profissionais de futebol.

27, na R9 - Ronaldo Academy,
e foi um enorme sucesso!
Além das 32 duplas que participaram da competição, a Air
Soccer Cup reuniu ainda fãs
do esporte e famílias que se
divertiram assistindo as partidas, as exibições da Rainha
do futevôlei Natália Guitler,
além de curtirem os DJs e as
diversas opções de alimentação do food court. Já quem
passou pela área VIP teve a
oportunidade de apreciar o
open bar e open food buffet.
Jogadores do Orlando
City, como o lateral Ruan e
o meia Oriol Rosell, empresários - como o presidente
do LIDE Florida, Carlos Arruda-, entre outras personalidades, marcaram presença
no evento.
A organização do campeonato pretende divulgar

em breve a segunda edição
do Air Soccer Cup, que deve acontecer nos próximos
meses.
O ESPORTE
Assim como no tênis de
mesa e no futevôlei, o objetivo do Air Soccer é colocar
a bola na metade oposta da
mesa. Detalhe: para isso são
permitidos, no máximo, três
toques na bola. E, assim como no futebol, não é permitido usar nem os braços e nem
as mãos. É possível jogar um
contra um, ou em duplas.
O esporte já é sucesso entre os jogadores de futebol
profissional do Orlando City
e do Orlando Pride, porque
ajuda no desenvolvimento da
coordenação motora, na melhora nos reflexos, pontaria
e controle de bola.
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Festa “Back to the 80´s” chega a Orlando com
Johnny e banda Mandrax
A mais famosa festa do sul da Flórida promete agitar a galera no dia 8 de novembro no Camila’s Lounge
Divulgação

A

festa que está revolucionando as noites no
sul da Flórida - “Back
to the 80’s” - com o cantor
Johnny e a banda Mandrax
chega a Orlando e promete emocionar os brasileiros
com uma noite inesquecível
no dia 8 de novembro, no Camila’s Lounge, na International Drive.
A proposta é reunir os brasileiros que gostam do rock nacional e do pop dos anos 80,
com um show eletrizante onde
o público não consegue ficar parado, interagindo com o vocalista e cantando todos os sucessos das bandas que marcaram
uma geração. O repertório traz
hits de Lulu Santos, Paralamas
do Sucesso, Legião Urbana, Kid
Abelha, RPM e outros.
O início
A primeira noite “Back
to the 80’s” iniciou em setembro de 2018 no Bar e Restaurante The Locale, em Boca Raton, com uma proposta
diferenciada, onde o brasileiro pudesse sentir que estava revivendo os anos 80,
com um repertório “nostál-

Na “Back to the 80’s”,
brasileiros voltam no
tempo com os sucessos
dos Paralamas, RPM,
Legião Urbana, Kid
Abelha e muitos outros

Johnny e a banda Mandrax prometem não deixar o público parado.

gico”, porém alegre. Depois
da aprovação do público, a
festa passou a acontecer uma
vez por mês, e sempre com a
“casa lotada”.
O sucesso foi tanto que a
noite foi indicada ao prêmio
Focus Brasil Award- sul da
Flórida, e venceu como a MELHOR FESTA DO ANO.

Afinal, por que os
hits dos anos 80
fazem tanto sucesso?
Para o músico Johnny,
os hits dos anos 80 e 90 marcaram várias gerações e o
saudosismo que faz parte da
vida de muita gente e especialmente dos brasileiros
que moram na Flórida con-

tribuem para o sucesso. “Fora que as músicas são boas
demais. Era uma época que
as músicas eram boas e não
tinha painel de LED, não tinha sonorização de primeira e mesmo assim fazia sucesso”, diz.
Sobre o sucesso que a
banda Mandrax e as festas

“Back to the 80´s” têm feito, apesar de outras pessoas
que moram na Flórida já terem tentado o mesmo, porém sem tamanha receptividade do público, o cantor
explica que o segredo é a “entrega” de corpo e alma.
E assim a “Back to the
80’s USA” vai rodar o país
“oferecendo a toda comunidade brasileira a oportunidade de curtir um show especialmente preparado para
os brasileiros que vivem nos
EUA”, enfatiza o cantor e
idealizador do projeto.
Quem é Johnny e
banda Madrax?
Músico desde criança e
conhecido na Flórida como
Johnny (devido a semelhança com o ator Johnny Depp),
conquistou o público cantan-

do, atuando e também fazendo grandes festas como DJ.
Sua trajetória conta com
passagens por bandas que fizeram sucesso nacional. No
Rio de Janeiro, para onde se
mudou ainda adolescente, formou uma banda que depois
deu origem à LS Jack.
Nos anos 90, Johnny formou a banda Mandrax em
BH, que teve sucessos estourados nas rádios em todo o
país como “Garota Problema”
e também estrelando videoclips na MTV.
Johnny na rádio
GazetaNews
O programa mais irreverente e eclético da Rádio Gazeta News é comandado por
Johnny e conta com a participação do Pastor Léo Teixeira e
da professora de inglês Helen.
Humor, opiniões, ensinamentos, dicas de inglês e claro,
muita música, nas sextas-feiras, a partir das 2pm.
Ingressos e reservas para
a festa em Orlando pelo site
www.tickets4way.com ou nos
pontos brasileiros da 4wayTickets.
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SAÚDE & BEM-ESTAR
Por DRA. IVANI MANZO ivani@gazetanews.com
Dra. Ivani Manzzo é doutora em Ciências pela Escola Paulista de Medicina UNIFESP - EPM com ênfase em obesidade, gestação e exercício. Em 2010 iniciou seus estudos em Life
Coach e desde então trabalha ajudando as pessoas a alcançarem seus objetivos. Site: www.myclickcoach.com

Ortorexia, Vigorexia, Anorexia, Pregorexia...

A

credito que você já tenha
ouvido falar em anorexia,
talvez em vigorexia...mas
você realmente sabe o que
cada uma dessas palavras significa?
Sem ter a pretenção de ser um dicionário vou explicar: ortorexia é a
busca sem limites da alimentação
saudável. Mas, preste atenção nas
palavras sem limites. Isso significa
que as pessoas que tem esse distúrbio alimentar não têm vida social
normal. Levam marmita para festas ou não vão à festas; não participam de churrascos ou não comem
nada nos churrascos. A dedicação à
alimentação saudável coloca todas
as outras atividades em segundo,
terceiro ou mesmo em último lugar. O que importa é comer saudável sempre. Só leem sobre alimentação, só falam sobre alimentação
e nunca, nunca saem das regras
alimentares estremamente rígidas.
Vigorexia significa que a pessoa sempre vê o próprio corpo fraco. Deseja mais e mais músculos
e nunca está satisfeito com a aparência. Para chegar ao seu objetivo
faz uso de hormônios, suplementos, dietas muito rigososas e acima

Pixabay

de tudo muito treino. Exercícios
exaustivos todos os dias, com cargas cada vez mais pesadas. Mesmo
diante de lesões os exercícios não
são deixados de lado, sempre serão
feitos. No caso da vigorexia também a vida social fica prejudicada
porque tudo que posso atrapalhar
o vigor e a aparência física não será feito, nunca. As coisas chegam
ao ponto de comer muito, coisas
não muito saborosas, apenas para
suprir o corpo para uma super carga de exercícios e ter certeza que o
músculo irá crescer. Logicamente
que os músculos sem o uso de hormônios anabolizantes não irão se
desenvolver muito. Então, na grande maioria dos casos o uso de hormônios se inicia e as consequências são gravíssimas. Porém, nada
disso importa, só importa o músculo grande, muito grande.
Anorexia significa não comer
porque a pessoa se ve muito gorda e não percebe e nao consegue
ver seu emagrecimento. Uma busca sem fim por um emagrecimento
que nunca é conquisado. Nunca é e
nunca será conquisado porque como qualquer desses distúrbios que

estou relatando hoje, a pessoa perde a noção do próprio corpo. Sempre se acha gorda, sempre deixa de
comer. A anorexia pode ser ou não
acompanhada de vômitos provocados. Nesse caso a pessoa desenvolve compulsão, come muito e na sequência provoca o vômito para não
engordar.
Pregorexia significa anorexia
durante a gestação. Na minha opinião, o mais triste tipo de dismorfismo, ou seja, a perda da imagem
corporal real. A gestante se nega a
comer a se alimentar para não engordar. Exibe o seu corpo sem barriga como uma conquista de uma
mulher que se mantém magra
mesmo durante a gestação. E se
você está pensando que isso pode
prejudicar o bebê, está certa. Pode
e prejudica muito.
Tudo isso, ocorre devido a busca de um corpo perfeito segundo
a moda. E a moda não tem nenhuma relação com a saúde. Ser extremamente magra porque não come,
ser muito forte porque usa hormônios, colocar a vida de um bebê em
risco e deixar de ser sociável é destruidor e leva à morte.

A dedicação à alimentação saudável coloca as outras atividades em segundo plano.
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LAIR RIBEIRO
lair.ribeiro@gazetanews.com
Médico, com mestrado em cardiologia, e palestrante internacional, tendo se apresentado
em mais de 20 países. É autor de vários livros que se tornaram best sellers.

Influência versus Manipulação
uando manipula, você
conduz a negociação para o jogo do ganha-perde. Você entra preparado
para ganhar, custe o que custar.
Naturalmente, para isso, o outro
precisa perder.
É lamentável constatar que esse tipo de jogo seja, ainda, o mais
praticado em todo tipo de negociação.
Estamos sempre negociando
Mesmo sem ter uma atividade proﬁssional ligada ao setor de
negócios, estamos negociando o
tempo todo, nas mais variadas situações. O processo é tão natural que, na maioria das vezes, sequer o percebemos, pois se trata
de uma habilidade inerente ao ser
humano. Negociamos na família,
no trabalho, com nossos amigos,
quando vamos comprar algo, etc.
Enﬁm, sempre que queremos obter alguma coisa de alguém, estabelecemos um processo de negociação.
Pessoas que manipulam costumam se julgar muito espertas.
Dentro da sua percepção de que
no mundo não há o suﬁciente pa-

Q

ra todos, elas tentam obter o máximo que podem. Mas se esquecem, ou talvez nem saibam, de
que, a longo prazo, o feitiço pode
se voltar contra o feiticeiro.
Já, quando exerce inﬂuência,
você mostra que está interessado em negociar de forma cooperativa, identiﬁcando os reais inte-

resses envolvidos no processo. É
preciso, então, trazer à tona as necessidades, objetivos e anseios dos
envolvidos para que o resultado
da negociação proporcione benefícios mútuos.
Negociação e comunicação
Uma boa comunicação é fundamental para uma negociação

bem-sucedida.
A comunicação se processa em
três níveis:
• Boca-ouvido: Um fala e o outro ouve, mas não escuta e, portanto, nada acontece.
• Cérebro-cérebro: Os interlocutores pensam sobre o que falam
e o que ouvem, logo, a comunicação se torna efetiva e as coisas começam a acontecer.
• Coração-coração: A empatia
se estabelece e os milagres da comunicação acontecem.
Esses níveis da comunicação
se relacionam de forma interdependente e cumulativa: o nível 1
é condição básica para se chegar
ao nível 2, que, por sua vez, cria
as condições para se atingir o nível 3, e todos se mantêm durante
todo o processo. Naturalmente, as
melhores negociações acontecem
quando desenvolvidas no nível 3
de comunicação: coração-coração.
Com quem negociar
É muito importante certiﬁcar-se de estar falando com quem tenha poder de decisão para assumir os termos de uma negociação.
Quando você fala com a pessoa er-

rada, está perdendo tempo e, em
muitos casos, precisará fazer mais
concessões para a outra parte.
Imagine-se fechando uma venda, depois de ter negociado e feito
todas as concessões possíveis para
que as suas necessidades e as do
cliente fossem atendidas. Quando
tudo parece satisfatório para ambos, seu interlocutor diz que passará a proposta ao chefe dele, que
entrará em contato com você para
a decisão ﬁnal. Só que, quando a
pessoa entra em contato, ela não
quer apenas bater o martelo sobre
o que foi discutido antes: ela quer
obter condições melhores que as
anteriores, seja por interesse comercial ou apenas para mostrar
que negocia melhor do que o funcionário dela.
É por causa de negociações
com a pessoa errada que cerca de
20% das negociações iniciadas não
se concretizam.
Então, se não puder evitar que
parte da negociação passe por um
intermediário, não faça todas as
concessões inicialmente: reserve algumas para o segundo tempo
do jogo.
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PLANETA MÚSICA
Por GENE DE SOUZA

planetamusica@gazetanews.com
Carioca, produtor musical e radialista. Radicado nos EUA desde 1992. Comanda o premiado programa Café Brasil na 88.9FM WDNA, e
produz shows e turnês pela empresa Brazilian Nites.

AGENDA
Por EQUIPE GAZETA

Alunos conversam e cantam com Adriana Calcanhotto

A

driana Calcanhotto,
duas vezes premiada
com o Latin GRAMMY,
está realizando a sua
primeira turnê pelos EUA. No
dia seguinte ao show lotado no
Faena Theater, a cantora aproveitou o dia livre e visitou a
turma de português da Professora Anete Arslanian na Miami Beach Senior High School.
A visita fez parte do projeto
cultural Que Beleza Brasil! que
também levou Yamandu Costa, Daniel Jobim, Pretinho da
Serrinha e outros músicos renomados para as escolas com
ensino em português no sul da
Flórida.
Os alunos se prepararam
para a visita e fizeram muitas
perguntas para a artista. Ela falou de seu
início como cantora, das suas inspirações,
do cenário musical de hoje e também sobre
as aulas de composição que ela ministra na

Universidade de Coimbra, em Portugal.
Claro que ela levou seu violão e cantou
algumas músicas como os sucessos “Vambora”, “Devolva-me” e a nova canção “Des-

sa Vez”, do álbum Margem.
No final todos cantaram juntos o grande sucesso “Fico Assim Sem Você”.
A cantora e vários alunos se
emocionaram com a experiência.
“Fiquei muito feliz com
esta visita e a escola e alunos estão de parabéns. Esse tipo de iniciativa planta
sementinhas na cabeça de
cada um, que pode ter impacto na vida deles lá na
frente” disse a cantora.
Que Beleza Brasil! é um
projeto cultural coordenado
pelo radialista e produtor
Gene de Souza com apoio
da FIU Kimberly Green Latin American and Caribbean Center, US Department of Education
Title IV Grant, e também com o generoso
apoio do Dr. Jabal Uffelman, e Alan e Diane
Lieberman.

Ricky Martin comandará
festa do Latin GRAMMY 2019

A

Academia Latina da Gravação
(LARAS) anunciou os apresentadores que comandarão a festa da 20ª. Premiação Anual do
Latin GRAMMY, marcada para 14 de
novembro, no MGM Grand Garden Arena em Las Vegas.
Três vezes ganhador desta que é a
principal premiação da música latina,
eleito Personalidade do Ano de 2006
e duas vezes ganhador do GRAMMY
Awards, Ricky Martin será o principal apresentador do evento, ao lado de
duas personalidades de renome internacional: Paz Vega e Roselyn Sánchez.
Será a estréia de Ricky Martin como apresentador. Ele faz parte da his-

tória da Academia Latina da Gravação desde a primeira entrega do Latin
GRAMMY, em 2000, quando foi indicado a dois prêmios e realizou uma das
performances mais marcantes da história da premiação.
Paz Vega também estreia no posto
ao lado de Roselyn Sánchez, que emplaca a sua quarta participação como
apresentadora.
Vários artistas brasileiros estão indicados para o prêmio esse ano, inclusive
nas categorias principais, como Anitta
e Tiago Iorc. A cerimônia de entrega do
Latin GRAMMY 2019 será transmitida
para dezenas de países, através da Univision, dia 14 de novembro, às 8pm.

Baile da Ousadia
- O melhor do
Sertanejo e Funk
1°/NOV/2019
Local: El After at
The Locale - 499
South Federal
Hwy, Boca Raton,
Florida 33432
Horário: 10 PM
Info: Toda sexta-feira tem o melhor do Sertanejo e
Funk com cantor Deyr Donatti e os DJs
Mazinho e Flexinha. Informações pelo
telefone (561) 251-7352.

Sertanejo VIP
02/NOV/2019
Local: El After at The Locale - 499 South
Federal Hwy, Boca Raton, Florida 33432
Horário: 10 PM
Info: E chegou mais uma noite esperada
do El After, o Sertanejo VIP. Os cantores
Deyr Donatti e Marcos Lucas animam
a festa, que contará ainda com o DJ
Flexinha. Entrada e Prosecco FREE para
mulheres até 10:30. Informações pelo
telefone (561) 251-7352.

Varanda do The Locale
03/NOV/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 música fica por conta do Grupo
Bem Bolado e do DJ Flexinha. Entrada
FREE. Informações: (561) 251-7352.

Back to the 80´s em Orlando
08/NOV/2019
Local: Camila’s Lounge - 5458 International Drive, Orlando.
Horário: 10 PM
Info: A festa que está revolucionando as
noites no sul da Flórida – “Back to the
80’s” – liderada pelo cantor Johnny e
a banda Mandrax, chega em Orlando e
promete mais uma noite inesquecível.
O repertório traz hits de Lulu Santos,
Legião Urbana, RPM, Paralamas, Ira e
outros. Reservas: www.tickets4way.
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CINEMA
Por JANA NASCIMENTO NAGASE

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

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

As estreias no cinema e nos serviços de streaming
Netflix

Paramount Pictures

Terminator: Dark Fate
Paramount Pictures
Estreia na próxima
sexta-feira, dia 1 de
novembro, o longa de
ação e ficção científica Terminator: Dark
Fate (O Exterminador
do Futuro: Destino
Sombrio, título
no Brasil). Nessa sexta aventura da saga
Exterminador do Futuro, Arnold Schwarzenegger volta mais uma vez no papel
icônico de T-800 e Linda Hamilton encarna
mais uma vez Sarah Connor. T-800 está
mais humanizado nessa nova trama onde
o passado, o presente e o futuro se encontram. Também estão no elenco Natalia
Reys, Gabriel Luna, Mackenzie Davis, Diego
Boneta, entre outros. O roteiro foi escrito
por David S. Goyer, Justin RThodes e Billy
Ray, baseado nas personagens criadas por
Gale Anne Hurd e James Cameron. James
também assina a produção. A direção ficou
a cargo de Tim Muller, que também dirigiu
o bem-sucedido Deadpool de 2016. Terminatpor: Dark Fate tem um elenco bem
bacana, uma história interessante e muito
empoderamento feminino. #Terminator-

Darkfate
Warner Bros.

Motherless Brooklyn
Warner Bros.
O drama dos estúdios Warner Bros,
Motherless Brooklyn,
também entra em
cartaz na próxima
sexta-feira, dia 1
de novembro. A
trama acontece na
cidade de Nova York
dos anos 50. Lionel Essrog é um solitário
assistente de um detetive particular com
síndrome de Tourette, o que faz com que
volta e meia não tenha controle sobre o
que diz. De repente, ele passa a investigar
o assassinato de seu amigo e mentor, Frank
Minna, mas tem poucas pistas sobre o que
aconteceu. Obsessivo, Lionel passa a percorrer vários trechos da cidade em busca
de respostas, até encontrar um caminho
através da especulação imobiliária em
vizinhanças resididas em sua maioria por
pobres e negros. No elenco estão Edward
Norton, Bruce Willis, Alec Baldwin, Gugu
Mbatha-Raw, Willem Dafoe, Leslie Mann,
Bobby Cannavale, Ethan Suplee, entre

outros. Esse é o segundo longa que o ator
Edward Norton está na cadeira do diretor.
Edward também escreveu o roteiro que foi
baseado no livro homônimo de Jonathan
Lethem. #MotherlessBrooklyn
Focus Features

Harriet
Focus Features
O drama biográfico
histórico Harriet
também estreia no
dia 1 de novembro. A
extraordinária história
de Harriet Tubman,
ativista política que,
durante a Guerra Civil
americana, ajudou centenas de escravos
a fugirem do sul dos Estados Unidos, logo
depois que ela mesma tivesse conseguido
escapar da escravidão, no ano de 1849.
Suas ações contribuíram fortemente para
que a história tomasse um novo direcionamento. No elenco estão Cynthia Erivo,
Leslie Odom Jr., Joe Alwyn, Janelle Monáe, Clarke Peters, Vanessa Bell Calloway,
entre outros. A direção ficou por conta de
Kasi Lemmons que também escreveu o
roteiro ao lado de Gregory Allen Howard.
#Harriet

The Irishman
Netflix
O suspense biográfico
The Irishman estreia
em algumas salas
do país na próxima
sexta-feira, dia 1 de novembro. Dirigido pelo
experiente diretor Martin Scorsese, o longa
acompanha Frank Sheeran, conhecido
como “O Irlandês”, um veterano de guerra
cheio de condecorações que concilia a vida
de caminhoneiro com a de assassino de
aluguel número um da máfia. Promovido a
líder sindical, ele torna-se o principal suspeito quando o mais famoso ex-presidente
da associação desaparece misteriosamente.
No elenco estão Robert De Niro, Al Pacino,
Joe Pesci, Jesse Plemons, Ray Romano,
Stephanie Kurtzuba, Anna Paquin, Aleksa
Palladino, entre outros. O roteiro foi escrito
por Steven Zaillian e foi baseado no livro I
Heard You Paint Houses, de Charles Brandt,
escrito a partir de relatos do próprio Frank.
The Irishman têm boas interpretações, um
elenco estelar, mas tem três horas e meia
de duração. O longa fica disponível no
serviço de streaming Netflix a partir do dia
27 de novembro. #TheIrishman
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BASTIDORES
Por CONNIE ROCHA

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

Carlos Borges (Focus), Adriana Calconhoto e Gene
de Souza (Produtor do show nos EUA)

A colaboradora do Gazeta News, Sandra Baptista.

Gazeta em festa I

D

estaque do Bastidores desta semana
vai para Sandra Baptista, que comemorou aniversário no dia 28, com familiares e amigos em Orlando. Ela, que faz parte do time Gazeta há mais de 15 anos, merece
nosso carinho por cuidar das edições em todos os pontos de Orlando e região.

Fotos: Nathalia Schumacher

Nathalia Schumacher

Neise com Elba Ramalho no estudio da Radio.

Gazeta em festa II

E

quem também merece nossos parabéns é apresentadora do Tá Na Hora,
da Rádio Gazeta News, Neise Cordeiro, que fez aniversário no dia 28 de outubro. Muitas felicidades Neise!

Diogo Boni e Fernanda Pontes

Sucesso do Focus Brasil Orlando 2019

F

oi realizada mais uma edição do Focus Brasil Orlando, entre os dias 23 e 27 de
outubro, no I-Drive Nascar. O Focus Brasil promove eventos brasileiros nos EUA
com temas como arte, cultura, educação, negócios, comunidade e mídia. Entre
os destaques do Focus Award Orlando 2019, a cantora Adriana Calcanhoto, que também foi homenageada com o troféu “Lifetime Achievement Award”, antes de um
belíssimo show, no dia 24. Também participaram dos eventos a ex-modelo e hoje
ativista contra violência doméstica, Luiza Brunet, as jornalistas Mila Burns e Fernanda Pontes, entre outras personalidades. Confira os destaques dos eventos por Nathalia Shumacher.

Fotos: Nathalia Schumacher

Jessy Soares e Deyer Donatti.

DJ Flexinha.
Membros do Conselho de Cidadãos e palestrante do painel.

Aniversário
no Baile da
Ousadia

Reconhecimento
e Mérito

E

O

no Baile da Ousadia, que acontece toda sexta-feira
no The Locale com Deyr
Donatti, Dj Mazinho e
Dj Flexinha, também
tem muitas comemorações e festas de aniversário. Na sexta-feira, 25,
Etiene Silva comemorou com amigos e esposa, no El After. Parabéns
Etiene e muitas felicidades!

Brenda Cruz, Etiene Silva e Vivi Blair

Etiene com amigos

produtor Tarcisio Matheus
recebeu homenagem da ABI-Inter (Associação Brasileira
de Imprensa Internacional), durante a cerimônia de premiação, do Focus Brasil Award, em Orlando, no
dia 25, ao lado da empresária Gysa
Dal’Olmo.
Tarcisio promoveu e realizou durante o ano de 2018 alguns eventos
na cidade de Orlando, tendo como
destaque o Festival Gastronômico,
que envolveu e destacou diversos
restaurantes e a culinária brasileira
em um ano de promoção.
Gysa, além de receber também
o prêmio pela promoção e organização do Festival, foi reconhecida pela contribuição à comunicação e integração dos brasileiros nos Estados
Unidos.

Arquivo Pessoal

Gysa e Tarcísio.
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Fotos: Bill Paparazzi

Mônica Ribeiro, SIlvana Borges, Andrea Faria e Gina Levine.

Marina Couto, Andrea Faria, Raquel Barreira, Juliana Moraes e Alessandra Leme.

Elizabeth Alderete, Mônica Ribeiro, Andreia Canali, Andrea Faria, Fernanda Cirino, Alisson Pinheiro.
Bill Paparazzi

“Girl’s Night Out” do BBG

E
Renata Costa, Priscila Oliveira, Rosane Dutra, Tânia Meller e Rosaria Silva.

Andrea Faria, Marina Couto, Elizabeth Alderete, Simone Modolo, Lidia Shong.

m pleno Outubro Rosa, o Brazilian Business Group realizou mais um evento, no dia 28, dedicado às mulheres.
Foi o “Girls’ Night Out”, na Dell Anno, em
Boca Raton. Durante o evento as convidadas trocaram experiências, aprenderam como preparar crepes, assistiram uma pequena apresentação da “head trainer” Carmem
Lima e apoiaram a campanha de prevenção
do câncer de mama, usando rosa.
Fotos: Bill Paparazzi

Empresárias e empreendedoras prestigiaram o evento.

Elizabeth Alderete, Simone Modolo, Andrea Faria e Silvana Borges.

Carmem Lima.
Fotos: Nathalia Schumacher

O público caprichou na caracterização.

Ricky e Carol Marcellini.

Raphael Leandro.

Alexia e Jack.

Halloween em Boca Raton

A

festa de Halloween que agitou Boca Raton, aconteceu no The Locale,
no dia 26 com animação de Raphael
Leandro, tocando os principais sucessos latinos, brasileiros e americanos. Também
animaram a noite DJ Flexinha, e Dj Jack
Sparrow e o concurso de fantasia.
Confira fotos: Nathalia Shumacher

Adriano e Claudia de Bejar.

Galera animda prestigiando o evento.

Personagens que marcaram a festa.

A turma do camarote.

Marcelo, Ricky e Fernanda.
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