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Afi nal, há ou não uma 
crise climática como 
afi rmam os ambienta-

listas? Calotas polares estão 
derretendo mais rapidamen-
te que anos atrás? A tempera-
tura está aumentando? O ní-
vel do oceano está subindo? 
Os rios estão secando? Vere-
mos muito mais seca daqui a 
50 anos, quando parte da hu-
manidade já poderá ter sido 
sacrifi cada de alguma forma 
pelo clima ?

A resposta, em parte, é 
sim. Basta olhar para o lei-
to de um rio e perguntar a 
algum morador local como 
era o curso d´água dele anos 
atrás. A gente mesmo perce-
be a diferença. Onde antes 
passava uma água abundan-
te, hoje é quase um banco de 
areia. E isso não acontece em 
um rio, mas em inúmeros ao 
redor do planeta.

O problema, no entan-
to, é: o que se tem feito pa-

ra frear um pouco essas mu-
danças climáticas e como os 
países podem e devem se or-
ganizar para tal. Trump aca-
ba de anunciar formalmente 
a saída dos Estados Unidos do 
Acordo de Paris que  propõe 
a diminuição da emissão de 
gás carbônico eliminado na 
atmosfera especialmente pe-
la queima de combustíveis 
fósseis e madeira, e responsá-
vel pelo aquecimento global.

A verdade é que não há 
que se tentar culpar 
um ou outro país: 
toda a humanidade 
vive no mesmo pla-
neta e dele depende 
para sobreviver. Daí 
vem a importância 
da palavra sustenta-
bilidade. Mas os paí-
ses emitem CO2 de 

forma diferente. Sim. E uns 
mais, outros menos, é cla-
ro. É justamente nesse pon-
to que, literalmente, o clima 
esquenta.

195 países signatários do 
Acordo se comprometeram 
a diminuir a emissão, mas 
os EUA - o segundo maior 
poluente do mundo - resol-
ve sair e diz que vai con-
tinuar estabelecendo metas 
para combater o aquecimen-
to global, mas internamente. 

A China, atualmente o maior 
país em emissão de gás car-
bônico, reafi rmou sua parti-
cipação no Acordo de Paris. 
É esperar pra ver se vai mes-
mo cumprir as normas esta-
belecidas. 

Contudo, afi nal, a ques-
tão que gera debate: Há mes-
mo uma emergência climá-
tica ? Um recente relatório 
intitulado “World Scientists’ 
Warning of a Climate Emer-
gency” (Alerta dos cientistas 
mundiais sobre uma emer-
gência climática) assinado 
por mais de 11 mil pesqui-
sadores signatários de 153 
países e publicado na revis-
ta “BioScience” alerta para o 
ritmo acelerado da mudan-
ça climática. Nele, os auto-
res e os cientistas recomen-
dam uma série de medidas 
urgentes. 

Segundo o relatório, a 
coalizão global de cientistas 
afi rma que “o sofrimento hu-
mano incalculável” é inevitá-
vel sem mudanças profundas 
e duradouras nas atividades 
humanas que contribuem 
para a emissão de gases de 
efeito estufa e outros fato-
res relacionados às mudan-
ças climáticas. 

“Apesar de 40 anos de 
grandes negociações globais, 

continuamos a conduzir os 
negócios como habitual-
mente e não conseguimos 
lidar com essa crise”, dis-
se William Ripple, profes-
sor de ecologia na Faculdade 
de Administração Florestal 
da Universidade Estadual do 
Oregon (OSU) que, com o co-
lega Christopher Wolf, lide-
rou os cientistas participan-
tes do relatório. “A mudança 
climática chegou e está se 
acelerando mais rapidamen-
te do que muitos cientistas 
esperavam.”

Não obstante, basea-
do nas seguintes questões: 
“Tanto a natureza quanto os 
fatores antropogênicos cau-
sam aquecimento”; “O aque-
cimento é muito mais lento 
do que o previsto”; Dióxido 
de carbono é “alimento vege-
tal, a base de toda a vida na 
Terra”, “O aquecimento glo-
bal não aumentou os desas-
tres naturais” e outras, que 
foram levantadas na recen-
te Cúpula Global do Clima 
da ONU em setembro, onde 
estavam 500 cientistas, en-
genheiros e outras partes in-
teressadas, foi emitida uma 
mensagem muito diferente: 
“Não há emergência climáti-
ca”. Afi nal, em que você, lei-
tor, acredita?
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Nova lei exige que escolas do distrito tenham pelo menos um policial armado

Distrito de Broward gastará $3,4 milhões 
para colocar policiais armados em escolas

U
ma nova lei da Fló-
rida exige que todas 
as escolas administra-

das pelos distritos escolares 
do estado mantenham pe-
lo menos um policial arma-
do. Por isso, o Distrito Esco-
lar do Condado de Broward 
concordou em dispender US$ 
3,4 milhões da sua verba pa-
ra cumprir a lei.

Na semana passada, o dis-
trito aprovou um contrato 
de segurança escolar nesse 
montante, com o Broward 
Sheriff’s Office, que entrará 
em vigor até junho de 2020.

“Estou definitivamente 
confortável com o acordo”, 
disse Lori Alhadeff, membro 
do conselho do distrito esco-
lar de Broward. “Estamos nos 
certificando de que estamos 
em conformidade com a lei 
estadual e que temos um ofi-
cial em cada escola”.

O requisito faz parte da 
Lei de Segurança Pública da 
Marjory Stoneman Douglas 
High School, aprovada pe-
la Legislatura da Flórida em 
2018.

O distrito de Broward 
já possui vários oficiais do 

BSO em suas escolas. O novo 
contrato também vai permi-
tir um aumento nos salários 
desses oficiais especializa-
dos em policiamento esco-
lar. Os salários passarão de 
US$ 46 mil a US$ 54.700, 
por oficial.

“Queremos garantir que 
exista a mesma expectativa, 
independentemente de qual 
cidade ou agência esteja for-
necendo esse serviço”, disse 
Brian Katz, chefe de segu-
rança e proteção das esco-
las de Broward. Com infor-
mações de Local10.O distrito aprovou um contrato de US$ 3,4 milhões com o BSO.

NBC Miami.

Madame Tussauds Orlando exibe estátua de cera de Ayrton Senna 
O Madame Tussauds Or-

lando adicionou uma figura 
de cera do piloto brasileiro 
Ayrton Senna ao seu acervo.

O tricampeão de Fór-
mula 1 agora está localiza-
do ao lado de outras figuras 
esportivas, incluindo David 
Beckham e Serena Williams.

A figura de Senna mos-
tra o piloto em uma pose de 
vitória, com os braços esten-

didos. A figura também es-
tá vestindo o icônico traje 
de corrida vermelho de Sen-
na com a bandeira do Bra-
sil costurada no cinto. Ayr-
ton Senna é considerado um 
dos melhores e mais influen-
tes pilotos de F1 de todos os 
tempos.  Conhecido por sua 
dedicação e ambição, Senna 
conquistou três títulos mun-
diais e 41 vitórias em 10 anos 

de carreira. Suas 41 vitórias 
são a quinta maior da histó-
ria da F1, e Senna detém o 
recorde de mais vitórias no 
icônico circuito de Mônaco, 
com seis vitórias.

Senna permanecerá na 
exposição até janeiro. 

Outro ícone do esporte 
brasileiro presente na expo-
sição é o jogador de futebol 
Neymar. A estátua de Senna ficará na exposição somente até janeiro.

Madame Turrauds

O novo sistema ferroviá-
rio de alta velocidade da Fló-
rida está construindo uma 
estação no Porto de Miami, 
ligando o sul da Flórida a Or-
lando. De acordo com um 
anúncio na última semana, a 
Brightline (Virgin) construirá 
essa estação até 2020. 

PortMiami é o ancora-
douro de 22 linhas de cru-
zeiros e registrou mais de 
5,5 milhões de viajantes, só 
no ano passado.

Os trens da Virgin tam-
bém conectarão um trecho 
crucial, entre West Palm Bea-
ch e os parques de Orlando. A 
abertura será em 2022. Outra 
estação em Aventura foi apro-
vada e a empresa está nego-
ciando para adicionar uma es-
tação também em Boca Raton.

Com informações da AP.

Brightline 
conectará porto 
de Miami a 
Orlando

A abertura será em 2022.

Brightline.
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A medida pode ir às urnas e precisa dos votos de 60% dos eleitores para aprovação

Proposta de salário mínimo de $15 na FL 
consegue assinaturas suficientes para votação

U
ma proposta de emen-
da constitucional que 
pode aumentar gra-

dualmente o salário mínimo 
da Flórida para US$ 15 por 
hora superou o número ne-
cessário de assinaturas váli-
das para ir às urnas, em no-
vembro de 2020.

O comitê político “Fló-
rida por um salário justo”, 
liderado pelo advogado de 
Orlando John Moran e que 
apóia o salário mínimo, en-
viou 766.380 assinaturas vá-
lidas para o estado a partir do 
meio-dia de quarta-feira (30), 

superando as 766.200 assina-
turas necessárias, de acordo 
com o site do estado da Divi-
são de Eleições.

O próximo passo é o Su-
premo Tribunal da Flórida as-
sinar o texto da emenda pro-
posta. Nesse caso, a medida 
se torna elegível para a vota-
ção de novembro de 2020. A 
medida precisa da votação de 
60% dos eleitores para apro-
vação.

A emenda propõe aumen-
tar o salário mínimo para US$ 
10 por hora em 30 de setem-
bro de 2021 e aumentaria, gra-

dualmente, US$ 1 a cada ano, 
até atingir US$ 15 por hora 
em setembro de 2026.

O salário mínimo na Fló-
rida é atualmente de US$ 
8,46 e aumenta a cada ano de 
acordo com a taxa de infla-
ção, seguindo uma emenda 
constitucional anteriormen-
te aprovada pelos eleitores.

O governador da Flórida, 
Ron DeSantis, disse na terça-
-feira (29) que se opõe à medi-
da, assim como os interesses 
comerciais do estado. 

Com informações do Sun 
Sentinel.A emenda propõe aumento gradual do salário mínimo até 2026.

Flickr.

Caçadores da Flórida intensificam esforços e capturam 3.600 pítons
Mais de 3.600 pítons bir-

maneses foram capturados 
na Flórida, sob um esforço 
para controlar as espécies 
invasoras que, segundo au-
toridades, estão sufocando 
o ecossistema de Everglades.

O governador Ron DeSan-
tis disse na segunda-feira (4) 
que a equipe de ação de cap-
tura de Píton removeu mil 
serpentes da natureza. Isso 

além dos 2.600 removidos 
pelo programa estadual de 
eliminação de python, que 
recruta caçadores de todo o 
estado. Ambos os programas 
começaram em 2017.

No mês passado, um ca-
çador da equipe de ação cap-
turou um píton com tama-
nho recorde. A fêmea de 18 
pés e 4 polegadas de compri-
mento (5,58 metros) pesava 

98 libras e 10 ounces (45 kg). 
Autoridades de vida selva-
gem dizem que foi a maior 
já capturada na Reserva Na-
cional de Big Cypress.

Especialistas dizem que 
os pítons eliminaram 99% 
dos mamíferos nativos de 
Everglades, incluindo coe-
lhos, linces e raposas, dizi-
mando fontes de alimentos 
para panteras e jacarés na-

tivos.
Um aumento das pítons 

representa uma ameaça que 
vai além da região de Flori-
da Everglades, segundo um 
novo estudo da US Geologi-
cal Survey (USGS). De acor-
do com o estudo, o problema 
com o aumento das cobras 
pode se alastrar para o res-
tante da Flórida. Com infor-
mações do WFLA. Esforço para conter a espécie invasora.

FWC.

Uma investigação mostra 
que a maioria dos distritos es-
colares da Flórida não está se-
guindo uma lei de uso da ma-
conha medicinal, que entrou 
em vigor há mais de dois anos.

De acordo com uma inves-
tigação do canal de TV WTSP, 
vários distritos não estão se-
guido a lei que visa proteger 
alunos portadores de certas 
doenças. A lei da Flórida exi-
ge que cada conselho escolar 
do distrito adote uma políti-
ca que permita que os alunos 
que têm prescrição da maco-
nha medicinal tomem seus 
medicamentos durante o dia, 
na escola.

No entanto, a investiga-
ção descobriu que apenas um 
em cada três distritos escola-
res da Flórida tem uma polí-
tica escrita.

O Departamento de Edu-
cação da Flórida pediu a cada 
distrito escolar que envias-
se à agência suas políticas 
de maconha medicinal até o 
fim do ano. 

Palm Beach, Broward e 
Miami já enviaram suas re-
gras, por escrito. Com infor-
mações do WTSP.

Distritos não 
seguem lei da 
maconha medicinal 
em escolas
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O estado ocupa o 27º lugar do ensino pré-escolar ao médio e 1º lugar no ensino superior 

Flórida desponta como terceiro estado com melhor 
sistema de educação nos EUA, diz estudo

A 
qualidade das escolas 
de uma comunidade é 
fundamental para as 

aspirações de qualquer famí-
lia e a educação pública tem 
sido em grande parte um 
assunto importante para os 
conselhos escolares e os es-
tados, que alocam a maior 
parte de seu financiamento.

Um recente estudo do US 
News and World Report ana-
lisou a força do sistema pú-
blico de educação em todos 
os estados dos Estados Uni-
dos em 2018, do pior ao me-
lhor, e revelou que a Flórida 
ocupa o 27º lugar do ensino 
pré-escolar ao 12º ano e 1º 
lugar no ensino superior. Na 
média geral, considerando os 
dois níveis, a Flórida garantiu 
o terceiro lugar em educação. 

Na média geral, Massa-
chusetts é seguido por Nova 
Jersey, Flórida, Washington, 
New Hampshire, Nebraska, 
Virginia, Vermont, Ioha e 
Utah - que completam os 10 
melhores estados com os me-
lhores sistemas de ensino. 

Educação melhor 
nos EUA
No geral, a geração que 

está progredindo na escola 
agora é a mais educada de 
todos os tempos, indica o US 
News. De acordo com o De-
partamento de Educação dos 
EUA, quase 85% dos alunos se 
formaram no ensino médio 
em 2016. Juntamente com as 
taxas de conclusão do ensino 
médio, essa subcategoria me-
de a matrícula na pré-escola, 
as notas dos testes padroniza-
dos em matemática e leitura 
entre os alunos da oitava sé-
rie e a preparação para a fa-
culdade com base nas pon-
tuações ACT* e SAT**. 

Critérios analisados
Foram analisadas áreas 

como matrícula pré-escolar 
de menores de cinco anos, 
notas de matemática e leitu-
ra, disponibilidade de facul-
dades, taxas de graduação, 
mensalidades e dívidas estu-
dantis da graduação. Os ran-
kings levam em conta ainda 
a qualidade da assistência 
médica, educação e infraes-
trutura em todos os estados, 
bem como suas economias e 
qualidade de vida.

Ensino fundamental 
e médio
Os distritos escolares da 

Flórida permanecem entre os 
maiores do país. Mas, segun-
do o estudo, o estado foi clas-
sificado em 27º lugar quando 
se trata do ensino pré-escolar 

ao médio.  
No ensino fundamental, 

um quesito citado é o Natio-
nal Assessment of Educatio-
nal Progress (NAEP) em Ma-
temática que foi de 283 a 
média nacional, mas a Fló-
rida alcançou somente 279 
entre alunos do 8° ano, colo-
cando o estado em 34° lugar. 

No ensino médio, um dos 
quesitos apontados é a mé-
dia menor do que a nacio-
nal para calouros (freshman) 
que terminam a escola públi-
ca em 4 anos: 80.7% contra 
84.1% nacional, colocando o 
estado em 36° no ranking. 

A brasileira Mariete Rod-
gers, cujos filhos, Joshua Rod-
gers, 10 anos e Noah Rod-
gers, 7 anos, estudam na 
Coral Sunset Elementary 
School, se disse surpresa com 
a classificação da Flórida pa-
ra o ensino fundamental. Pa-
ra ela, a escola tem lhe dado 
todo o suporte necessário pa-
ra  a educação dos filhos e 
não imaginava essa classifi-
cação baixa. “Na escola eles 
têm reading, writing, math, 
arts ,recess, ganham incenti-
vos como estudante do mês, 
etc. Eles ficam no ‘aftercare’ 
porque gostam. To feliz com 
a escola. Grade A. Fiquei sur-
presa. Gostaria que o ensino 
pré-escolar ao ensino médio 
melhorasse no ranking. Feliz 
que no ensino superior esta-
mos no primeiro”, afirmou.

1° lugar em Ensino 
Superior 
Com grandes cidades que 

se despontam, a Flórida tem 
um sistema considerável de 
universidades estaduais e fa-
culdades comunitárias que 
chamam a atenção de estu-
dantes do mundo inteiro. 

De acordo com o US Ne-
ws, a Universidade da Fló-
rida, em Gainesville, e a 
Universidade Estadual da Fló-
rida, em Tallahassee, ficaram 
equiparadas em número de 
matrículas com a Universida-
de do Sul da Flórida em Tam-
pa, a Universidade da Flórida 
Central em Orlando e a Uni-
versidade Internacional da 
Flórida em Miami. Entre as 
instituições privadas mais co-
nhecidas desponta a Univer-

sity of Miami.
Um dos quesitos aponta-

dos são taxas mais baixas pa-
ra universidades e o débito 
estudantil da graduação ser 
menor do que a média nacio-
nal. - $24,041 contra $28,650. 

Brasileiro na UF
Aluno da University of 

Florida, bacharel de ciências 
em Biologia com ênfase em 
Pre-medicina no último ano, 
o curitibano Marcelo Costa, 
23 anos, que trocou o curso 
de engenharia mecânica em 
outra universidade pelo atual, 
diz que está adorando e reve-
la por que o ensino superior 
no estado é o melhor. “Nunca 
estive tão feliz e minhas no-
tas nunca foram melhores. Os 
professores são extremamen-
te atenciosos e fazem de tudo 
para que os alunos aprendam 
e saiam das aulas sem dúvi-
das. Em termos de infraestru-
tura, a faculdade tem de tudo. 
Desde seis bibliotecas para 
estudar, offices onde se pode 
praticar entrevistas de empre-
go, workshops pra currículo, 
etc. A universidade da Flórida 
tem uma ênfase grande em 
pesquisa, onde alunos desde 
undergraduates até PhD’s po-
dem participar e aprender”, 
destaca. Leia a matéria com-
pleta no site www.gazetane-
ws.com.

O curitibano Marcelo Costa, 23 anos, é aluno da University of Florida no curso de Biologia com ênfase em Pre-medicina no último ano. 

Arquivo Pessoal

Foram analisadas 

matrícula pré-escolar, 

notas de matemática e 

leitura, disponibilidade 

de faculdades e taxas de 

graduação, entre outros

A Flórida alcança o terceiro lugar geral em educação segundo o ranking da U.S. News & World Report.

U.S. News & World Report.

Arlaine Castro
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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

VISTO PARA OS EUA 

Luciana Lima Oliveira  - Eu, meu marido e 2 filhos 

pretendemos morar em New Jersey, no final desse 

ano 2019, para estudar inglês, visto F1. Mas um dos 

nossos filhos, de 21 anos, tem Síndrome de Down. 

Ele pode ter o visto F2, mesmo sendo especial? 

Advogada Ingrid Domingues: Luciana, quando você for ao 

Consulado Americano lhe sugiro detalhar a situação do seu 

filho para que você possa fazer um pedido para ele baseado na 

condição dele. Existem formas de obter ajudas humanitárias e 

você poderá obter essas informações no Consulado.

GREEN CARD 

Robert  -  Entrei nos Estados Unidos com o visto 

J1, após 2 anos troquei meu status para F1 e agora 

irei casar com meu noivo, mas estou deixando de 

estudar. Estarei iniciando meu processo em breve e 

parei de estudar em agosto, para que o casamento 

aconteça. Estamos há 2 anos e meio juntos. Terá 

algum problema, já que parei de estudar antes de 

enviar minha documentação?

Advogada Ingrid Domingues: Robert, uma vez que você 

parou de estudar tecnicamente você ficou “fora de status”. Você 

não diz se seu noivo é Americano ou não. Se o casamento é 

com cidadão Americano não terá problema para alguém “fora 

de status”; mas é aconselhável você procurar a ajuda de um 

advogado de imigração.

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.

Regra exigia que imigrantes tivessem seguro 30 dias após sua chegada.

Flickr.

U
m juiz federal do Ore-
gon bloqueou tempo-
rariamente um decre-

to do governo Trump que 
exigiria que imigrantes em 
potencial provassem que te-
riam seguro de saúde nos Es-
tados Unidos, dentro de 30 
dias após sua chegada; ou 
renda suficiente para pagar 
por “custos médicos razoa-
velmente previsíveis”.

O juiz Michael Simon, no 
Tribunal Distrital dos EUA 
em Portland, Oregon, conce-
deu, no dia 2, uma ordem de 
restrição temporária de 28 
dias que impediu que a re-
gra entrasse em vigor em 3 
de novembro. A contestação 
legal contra o decreto con-
tinuará.

Em uma ordem de 18 

Juiz bloqueia regra que 
exige que imigrantes 
tenham seguro de saúde
Ordem 

temporária 

impediu que a 

regra entrasse 

em vigor no dia 3

páginas, Simon disse que o 
possível dano aos futuros 
imigrantes e suas famílias 
justificava um bloqueio em 
todo o país. “Enfrentar um 
risco provável de se sepa-
rar dos membros da família 
e um atraso na obtenção de 
um visto ao qual os membros 
teriam direito, são danos ir-
reparáveis”, escreveu ele.

Sete cidadãos dos EUA e 
uma organização que defen-
de os direitos dos imigran-
tes entraram com uma ação 
para bloquear a regra, argu-
mentando que isso “reescre-
ve nossas leis de imigração e 
assistência médica por decre-
to presidencial” e pode bar-
rar centenas de milhares de 
possíveis imigrantes.

Os imigrantes em poten-
cial estavam se esforçando 
para descobrir como obter 
a cobertura necessária, na-
vegando em uma burocracia 
complexa da área de saúde 
que, na maioria das vezes, 
não atendia anteriormente 
àqueles que ainda não estão 
no país.

A proclamação de Trump 
visa, segundo ele, impedir 
que prestadores de cuidados 
de saúde e contribuintes pa-
guem por “custos substan-
ciais no pagamento de des-
pesas médicas incorridas por 
pessoas que não possuem se-
guro de saúde, ou não tenha 
capacidade de pagar por seus 
cuidados de saúde”. Citando 
que “é três vezes mais prová-
vel que imigrantes legais não 
tenham seguro, em compara-
ção a cidadãos americanos”.

Especialistas em políticas 
de saúde dizem, no entanto, 
que os imigrantes usam o sis-
tema americano com menos 
frequência do que os ame-
ricanos. 

De acordo com uma aná-
lise de Leighton Ku, diretor 
do Centro de Pesquisa em Po-
líticas de Saúde da Universi-
dade George Washington, os 
imigrantes sem seguro repre-
sentaram menos de um déci-
mo de 1% das despesas médi-
cas dos EUA, em 2017. Com 
informações da Reuters.
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Fila de espera por U-Visa 
chega a 250 mil

O 
medo da deportação 
pode estar fazendo 
com que milhões de 

imigrantes indocumentados 
não denunciem crimes. Isso 
acontece enquanto 250 mil 
indocumentados estão na fila 
de espera pelo U-Visa, um vis-
to criado há 20 anos para ví-
timas de crimes, que podem 
assim conseguir um caminho 
para a legalização.

A cada ano, o Congresso 
permite a aprovação de 10 
mil U-Visas. Mas, de acordo 
com o U.S. Citizen and Im-
migration Services, esse limi-
te criou uma fila de espera de 
quase 250 mil pedidos.

Entre os milhares de in-
documentados esperando por 
essa proteção está uma mu-
lher que se identificou so-
mente como RMG.

Depois de anos sofren-
do violência doméstica, RMG 
resolveu denunciar seu ex-
-marido. Mas isso teve um 
custo: ela se tornou mãe sol-
teira, sem renda, e precisou 
se identificar para a polícia. 
RMG aguarda uma respos-
ta de seu caso há três anos. 
Agora ela e 10 outras vítimas 
entraram com um processo 
contra USCIS exigindo uma 
resposta. Com informações 
do SpectrumNews1. 

Imigrantes processam o USCIS pedindo resposta.

Flickr.

O que está em questão é a interpretação da regra chamada 

de “stop-time rule” para detentores de green card

Regra que pode deportar 
residentes divide a Suprema Corte

V
ários juízes da Su-
prema Corte ficaram 
divididos quanto à 

possibilidade de facilitar a 
permanência, nos Estados 
Unidos, de residentes deten-
tores de green card com con-
denação criminal.

O que foi argumentado 
no dia 4 de novembro é so-
bre a interpretação da regra 
do “stop-time rule”. Os pró-
prios juízes comentaram que 
a regra está mal escrita e po-
de levar a diferentes intere-
pretaçes pelo país. 

O “stop-time rule” pode 
ser usado em diferentes ca-
sos. No caso diante da Supre-
ma Corte, um residente foi 
colocado em deportação por 
ter cometido um crime me-
ses antes de completar 7 anos 
como residente. Por uma di-
ferença de meses, ele teria a 
proteção do “stop-time rule” 
para ficar nos EUA.

A decisão do tribunal po-
de afetar 13,2 milhões de 
residentes permanentes le-
gais, de acordo com dados do 

Departamento de Seguran-
ça Interna relativos ao ano 
de 2015.

O caso

O Tribunal de Apelações 
dos EUA em Atlanta, inter-
pretou a regra de maneira 
mais ampla no caso trazido 
diante da Suprema Corte.

Isso deixou o jamaicano 
Andre Martello Barton, que 
chegou aos EUA com 11 anos, 
a apenas alguns meses da 
qualificação para o alívio da 
deportação. 

Barton se tornou um resi-
dente permanente em 1992, 
quando era adolescente. Aos 
18 anos, ele se declarou cul-
pado de um crime. Em 2007 
e 2008, ele foi novamente 
condenado por delitos envol-
vendo drogas. Em 2016, o De-
partamento de Segurança In-
terna iniciou um processo de 
remoção contra ele e Barton 
solicitou o cancelamento da 
remoção.

Um não cidadão é elegí-
vel para o cancelamento da 
deportação se for um resi-

A decisão do tribunal pode afetar 13,2 milhões de residentes legais.

Flickr.

dente permanente legal por 
pelo menos cinco anos, resi-
dir nos EUA continuamente 
por sete anos após ter sido 
admitido em qualquer sta-
tus e não tiver sido condena-
do por um crime grave. Mas 
o tempo de residência contí-
nua pode ser interrompido se 
o requerente cometeu uma 
infração que o torna inad-
missível, que foi o caso do 
jamaicano. 

Barton se declarou culpa-
do de sua primeira infração 
apenas alguns meses antes 

de atingir os sete anos de re-
sidência contínua nos Esta-
dos Unidos. 

O governo argumenta 
que essa acusação de 1996 
parou a contagem de tempo 
de sua residência contínua e 
que, portanto, ele não é ele-
gível para o cancelamento da 
remoção. Já seu advogado diz 
que Barton não pode ser con-
siderado inadmissível uma 
vez que ele está aqui e vive 
nos país desde que era crian-
ça. Com informações do QZ 
e Bloomberg.
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Gordon Sondland confirmou troca de favor entre EUA e Ucrânia. 

Reuters. 

O embaixador america-
no na União Europeia, 
Gordon Sondland, ad-

mitiu na terça-feira, 5, que 
ele próprio disse à Ucrânia 
neste ano que a Casa Bran-
ca não iria conceder um pa-
cote de ajuda militar até que 
o país prometesse investi-
gar políticos do Partido De-
mocrata, incluindo o ex-vi-
ce-presidente Joe Biden, por 
um suposto caso de corrup-
ção na campanha presiden-
cial americana de 2016.

Sondland afirmou ter di-
to a um alto conselheiro do 
presidente ucraniano, Vla-
dimir Zelensky, que a ajuda 
militar americana provavel-
mente não seria enviada até 
que Kiev deixasse claro que 
investigaria os laços de Biden 

Trump condicionou 
ajuda à Ucrânia a caso 
Biden, diz embaixador
Os Estados Unidos 

haviam prometido 

400 milhões de 

dólares em ajuda 

militar à Ucrânia 

e seu filho com a empresa de 
energia ucraniana Burisma.

Liberação dos 400 
milhões de dólares 
Os Estados Unidos ha-

viam prometido liberar em 
fevereiro o envio de 400 mi-
lhões de dólares em ajuda 
militar à Ucrânia para refor-
çar a defesa contra a Rússia. 
A doação ficou parada por vá-

rios meses, até que Washin-
gton autorizasse o seu envio 
em setembro. 

“Eu disse que a retoma-
da da ajuda dos EUA prova-
velmente não ocorreria até 
que a Ucrânia fornecesse a 
declaração pública contra a 
corrupção de que estávamos 
falando há muitas semanas”, 
escreveu Sondland em um 

anexo a seu testemunho. Em 
seu depoimento oficial, em 
outubro, o diplomata afir-
mou que não se lembrava da 
interação com o membro do 
governo de Zelenski.

Segundo Sondland, ele 
teria se recordado após ou-
vir os testemunhos de Wil-
liam Taylor, embaixador in-
terino dos Estados Unidos na 
Ucrânia, e do diplomata Tim 
Morrison, ambos no final de 
outubro. A conversa aconte-
ceu no dia 1º de setembro, 
durante a visita de Mike Pen-
ce a Varsóvia.

O diplomata afirma nun-
ca ter recebido ordens di-
retas do presidente Donald 
Trump em relação ao assun-
to, a não ser “falar com Ru-
dy Giuliani [advogado pes-
soal de Trump e peça-chave 
no escândalo]”. Ele já havia 
declarado em outubro que o 
presidente não tinha como 
objetivo uma operação anti-
-corrupção em termos gerais 
na Ucrânia.

Em um documento di-
vulgado por líderes democra-
tas na Câmara dos Deputa-
dos, Sondland validou a tese 
principal apresentada pelos 
congressistas que pedem o 
impeachment do presiden-
te Donald Trump: a de que 
o governo bloqueou ajuda 
de segurança à Ucrânia devi-
do a fins partidários. Reuters

Preso suspeito de massacre de 
família americana no México

Um suspeito de ter par-
ticipado do assassinato de 
nove americanos de uma fa-
mília mórmon — entre eles, 
crianças de até 8 meses de 
idade — foi preso por au-
toridades mexicanas no iní-
cio da semana. O homem 
foi encontrado em um veí-
culo com rifles, munições e 
armas de grande calibre na 
terça-feira (5).

No mesmo carro, o sus-
peito prendeu duas pessoas 
amordaçadas, como reféns. 

Os três estavam na cidade de 
Água Prieta, que faz frontei-
ra com o estado americano 
do Arizona.

Na segunda-feira (4), três 
mulheres e 14 crianças, to-
dos integrantes de uma co-
munidade mórmon, foram 
atacadas enquanto viajavam 
pelo norte do México. As três 
mulheres e seis crianças mor-
reram.

Ao todo, oito crianças so-
breviveram, cinco delas com 
ferimentos de bala. 

Trump retira os Estados 
Unidos do Acordo de Paris 

Os Estados Unidos ofi-
cializaram na terça-feira, 5, 
sua decisão de se retirar do 
Acordo de Paris sobre o cli-
ma, causando preocupação 
à União Europeia, China e 
Rússia. 

“Hoje, os Estados Unidos 
iniciam o processo de retira-
da dos acordos de Paris. Con-
forme os termos do acordo, 
os Estados Unidos submete-
ram uma notificação formal 
de sua retirada às Nações 
Unidas. A retirada será efe-
tiva um ano após a notifica-

China e França seguem no Acordo.

Flickr -Alexandre Duret-Lutz via ONU

ção”, declarou o secretário de 
Estado, Mike Pompeo. 

Em contrapartida, os pre-
sidentes da China, Xi Jinping, 
e da França, Emmanuel Ma-
cron, reafirmaram na quarta-
-feira, 6, em Pequim seu “fir-
me apoio” ao acordo.
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Sempre que você usa o seu 
cartão de crédito, há uma 
série de eventos que acon-

tecem para garantir que seu di-
nheiro passe da sua conta para 
o comerciante, com várias para-
das ao longo do caminho.

Cada uma dessas etapas do 
processo ajuda a determinar 
quanto você paga por um bem 
ou serviço, e quanta receita os 
comerciantes e bancos envol-
vidos coletam ao longo do ca-
minho. 

Para entender como as tran-
sações com cartão de crédito 
funcionam, entenda quais os 
personagens envolvidos.

* Você, o titular do cartão
* O comerciante que habili-

ta a transação
* O banco emissor do seu car-

tão de crédito (Chase, Bank of 
America, etc.)

* O banco do comerciante, 
que permite que o comerciante 
aceite pagamentos com cartão 
de débito ou crédito.

* A rede que facilita a comu-
nicação entre o banco emissor e 
o banco adquirente (Visa, Mas-
tercard, Discover e American Ex-

press são as únicas redes)
Quando você insere seu car-

tão no leitor de cartão de um co-
merciante, o banco do comer-
ciante solicita informações ao 
seu banco emissor para deter-
minar se você tem crédito dispo-
nível suficiente para a compra. 
Tudo isso é facilitado pela rede 
pela qual o seu cartão é proces-
sado (como Visa ou Mastercard).

Após a aprovação do banco, 
a transação pode ser concluída 
entre você e o comerciante e vo-
cê recebe o produto.

Após a transação inicial, os 

movimentos dos bastidores en-
tre as instituições começam. O 
emissor do seu cartão envia os 
fundos para o banco e o banco, 
por sua vez, depositará esse va-
lor na conta do comerciante. 

O valor é registrado no extra-
to do cartão de crédito, que você 
retornará ao seu banco no final 
do período do extrato.

O uso de cartões de crédito 
para efetuar e processar paga-
mentos custa dinheiro, além do 
custo da sua compra real. As ta-
xas regulares que você paga ao 
seu emissor, separadas das tran-

sações individuais, como taxas 
anuais e pagamentos de juros, 
também ajudam a compensar o 
custo das recompensas.

As taxas de transação são al-
tamente variáveis e podem de-
pender de contratos negociados, 
volume de compras e outros 
fatores individuais. Aqui estão 
apenas alguns exemplos de ta-
xas que podem afetar suas com-
pras.

As taxas de intercâmbio são 
baseadas no mercado. A porcen-
tagem é estabelecida com base 
em vários critérios da rede (co-
mo Visa ou Mastercard), mas 
paga pelo banco e processador 
adquirente ao banco emissor. Es-
sas taxas compõem a maior par-
te das taxas cobradas em qual-
quer transação.

Taxas de avaliação 
de rede
Antes de os fundos serem 

conectados ao banco adquiren-
te do comerciante, a rede tam-
bém sofre um corte, em troca de 
facilitar a transação. As taxas de 
avaliação de rede são taxas fixas 
e podem ser cobradas se a tran-

sação for aprovada ou recusada.
Os comerciantes precisam 

minimizar custos, e é por isso 
que os clientes frequentemente 
acabam pagando taxas na forma 
de aumentos de preços, onde os 
custos estão embutidos no preço 
de cada bem ou serviço. É tam-
bém por isso que alguns comer-
ciantes podem permitir apenas 
determinados tipos de cartão 
de crédito, exigir um pagamen-
to mínimo para usar um cartão 
ou simplesmente receber ape-
nas dinheiro.

Por que saber isso 
é importante?
Compreender o processo de 

transação pode ajudá-lo a se fa-
miliarizar com o preço dos pro-
dutos e serviços, e com a manei-
ra como você pode ganhar alto 
bônus de inscrição e taxas de 
recompensa em seus cartões de 
crédito ‘premium’.

Quanto mais as pessoas 
usam cartões com taxas mais 
altas, maior a chance de um co-
merciante aumentar seus pre-
ços para compensar a diferença.

Ótima semana para todos!

POR CLAUDIA FEHRIBACH

Carioca, 

formada em 

Artes pela 

Universida-

de do Rio 

de Janeiro. 

Conselheira 

financeira 

especialista 

em orçamen-

to, aconse-

lhamento de 

crédito pes-

soal e hipote-

cas reversas. 

Atualmente é 

National Vice 

President da 

Five Rings 

Financial.

Envie sua dú-

vida por email 

para claudia@

fiveringsfi-

nancial.com 

ou ligue (561) 

472-8013.

O complexo mundo dos cartões de crédito!

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.

É importante entender como as transações com cartão de crédito funcionam.

Pixabay
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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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EUA mantêm veto à importação de carne do Brasil

RÁPIDAS

Os Estados Unidos decidiram manter o veto à importação de 
carne bovina in natura do Brasil, estabelecido em 2017. A decisão 
foi confirmada na segunda-feira, 4, pelo Ministério da Agricultu-
ra Pecuária e Abastecimento (MAPA). Segundo a pasta, a ministra 
Tereza Cristina “ficou desapontada” com a decisão, mas “acredi-
ta no excelente relacionamento do Brasil com os Estados Unidos 
para resolver a questão”.

O relatório que informou a manutenção do veto foi fei-
to após missão veterinária dos norte-americanos ao Brasil 
em junho que inspecionou frigoríficos de bovinos e suínos. 

O veto foi estabelecido após a Operação Carne Fraca. 

Extrema pobreza aumenta no BR e atinge 13,5 milhões   

Em 2018, o país tinha 13,5 milhões pessoas com renda 
mensal per capta inferior a R$ 145, ou U$S 1,9 por dia, cri-
tério adotado pelo Banco Mundial para identificar a condi-
ção de extrema pobreza. Esse número é equivalente à popu-
lação de Bolívia, Bélgica, Cuba, Grécia e Portugal. Embora o 
percentual tenha ficado estável em relação a 2017, subiu de 
5,8%, em 2012, para 6,5% em 2018, um recorde em sete anos.

Os dados são da Síntese de Indicadores Sociais (SIS) divul-
gada na quarta-feira, 6, pelo IBGE. O gerente do estudo, An-
dré Simões, ressalta que faltam políticas públicas eficientes.

China e França assinam acordos de US$15 bilhões

China e França assinaram contratos no valor de 15 bilhões de 
dólares durante uma visita do presidente Emmanuel Macron, dis-
se uma autoridade do governo chinês na quarta-feira, 6.

Foram firmados acordos nos setores de aeronáutica, energia 
e agricultura, incluindo a aprovação para 20 empresas francesas 
exportarem aves, carne bovina e carne suína à China.

Os dois lados também concordaram em ampliar um protoco-
lo de exportação de aves acertado neste ano para incluir patos e 
gansos, além de foie gras, e em trabalhar em um protocolo que 
permitiria à França exportar sêmen de porco à China, informou 
um comunicado do escritório de Macron. AFP. 

A expectativa do governo federal era arrecadar R$ 106 bilhões com o leilão 

dos quatro campos, mas só dois receberam propostas 

Governo arrecada R$ 69,96 
bilhões em megaleilão do pré-sal

C
om pouca concorrência 
de empresas, dois cam-
pos de petróleo não rece-

beram propostas no leilão rea-
lizado na quarta-feira, 6, pela 
Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP). 

Com isso, o valor foi bem 
abaixo do esperado. A expec-
tativa do governo federal era 
arrecadar R$ 106 bilhões com 
o leilão dos quatro campos, 
mas só foram arrecadados R$ 
68,2 bilhões. 

As empresas de um con-
sórcio formado pela Petro-
bras e pelas empresas chine-
sas CNOOC e CNODC venceu 
o leilão para explorar dois 
campos, dos quatro que es-
tavam em disputa, e pagarão 
R$ 68,2 bilhões pelo direito 
de explorar petróleo na área. 

Estados e municípios 
Contrariando as expecta-

tivas, estados e municípios 
vão receber bem menos do 
que o esperado. 

Dos recursos arrecada-
dos, uma parcela fixa de R$ 

34,6 bilhões será paga à Pe-
trobras, como parte da revi-
são do contrato de explora-
ção na área. O valor restante 
será dividido da seguinte for-
ma: 15%: estados e Distrito 
Federal; 15%: municípios; 3%: 
estado do Rio de Janeiro, on-
de estão as jazidas e 67% pa-
ra a União. 

A primeira área licitada 
foi a da Búzios, na Bacia de 
Santos, com bônus fixo de 
R$ 68,2 bilhões e mínimo 
de óleo lucro de 23,24%. Os 
chineses apresentaram ofer-
ta em consórcio com a Pe-
trobras. A estatal brasileira 
participa com 90%, a CNO-
DC, com 5%, e CNOOC, com 

5%. Os demais participantes 
apresentaram ofertas nulas.

O consórcio da Petrobras 
com as duas empresas chine-
sas arrematou o maior bloco 
do pré-sal da cessão onerosa, 
sem qualquer ágio, e óleo lu-
cro de 23,24%. 

A segunda área licitada foi 
a de Itapu, na Bacia de Santos.

Plataforma de petróleo na Bacia de Campos. 

site Brasil Escola
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Com o segundo lugar na corrida dos Estados Unidos, o piloto garantiu o título por antecipação

Lewis Hamilton conquista 6° título mundial de F1 

A 
Fórmula 1 tem um no-
vo hexacampeão mun-
dial: com um segundo 

lugar no Grande Prêmio dos 
Estados Unidos, Lewis Hamil-
ton conquistou mais um tí-
tulo com duas corridas de 
antecipação. Valtteri Bottas 
venceu a prova deste domin-
go em Austin, mas precisa-
va que seu companheiro de 
equipe ficasse do nono lugar 
para trás.

Hamilton bem que ten-
tou chegar à 11ª vitória no 
ano: fez um pit stop a menos 
e liderou até faltarem três 

voltas para o fim, mas foi su-
perado por Bottas. No fim, o 
inglês ainda resistiu a um ata-
que final de Max Verstappen, 
que completou o pódio, em 
terceiro.

Com o sexto título, Lewis 
Hamilton ultrapassou o pen-
tacampeão Juan Manuel Fan-
gio e ficou a apenas uma con-
quista de igualar o recordista 
Michael Schumacher. Depois 
da corrida, o piloto da Merce-
des recebeu os parabéns do 
ator Mathew McConaughey 
e do rival Sebastian Vettel.

A Ferrari teve uma corri- Lewis Hamilton está a um título do recorde de Schumacher.

Divulgação

da decepcionante: Vettel aban-
donou logo no começo com a 
suspensão quebrada, enquan-
to Charles Leclerc foi um dis-
tante quarto colocado, sem 
conseguir brigar pelo pódio. 
Alexander Albon fez boa pro-
va de recuperação após um to-
que na largada e um pit stop 
extra para finalizar em quinto. 

Também marcaram pon-
tos, da sexta à décima co-
locações, Daniel Ricciardo 
(Renault), Carlos Sainz (McLa-
ren), Lando Norris (McLaren), 
Nico Hulkenberg (Renault) e 
Daniil Kvyat (STR).

Final da Libertadores 2019 tem mudança de local
A final da Copa Liberta-

dores de 2019, entre Flamen-
go e River Plate, será no Esta-
dio Monumental de Lima, no 
Peru, às 3pm.

A decisão foi tomada nes-
ta terça-feira, numa reunião 
organizada pela Conmebol 
que durou cerca de cinco ho-
ras, da qual participaram os 
presidentes do Flamengo, Ro-
dolfo Landim, e do River Pla-
te, Rodolfo D’Onofrio. Tam-
bém estavam no encontro 

os presidentes da CBF, Rogé-
rio Caboclo, e da AFA, Clau-
dio Tapia.

A capacidade para 80 
mil pessoas do Estadio Mo-
numental pesou na escolha. 
A diferença do horário é de 
apenas 30 minutos mais cedo 
se comparado com o que es-
tava definido para Santiago, 
o que a Conmebol vê como 
benéfico já que seria um ho-
rário interessante para pas-
sar na Europa. 

O jogo estava inicialmen-
te previsto para o Estádio Na-
cional, em Santiago, onde ca-
bem 50 mil pessoas. Mas os 
protestos que abalam o Chi-
le há mais de três semanas 
tornaram impossível a ma-
nutenção do plano original.

Em conjunto, a confede-
ração continental e os clubes 
não quiseram correr os riscos 
de manter o jogo na capital 
chilena – e nem expor torce-
dores e patrocinadores a si-

tuações de perigo.
Também pesou o fato de 

o futebol chileno estar para-
lisado há mais de três sema-
nas, quando começaram os 
protestos. Na véspera da reu-
nião na Conmebol, o prefeito 
de Santiago, Felipe Guevara, 
declarou que não faria senti-
do organizar uma partida in-
ternacional antes da retoma-
da do futebol local.

Fonte:www.globoespor-
te.comFlamengo tentará o bicampeonato em Lima.

Divulgação
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M
uitas pessoas vivem 
atormentadas pelo de-
sejo de serem perfeitas. 
Desejo este que se tor-

na um tirano interno, monitoran-
do tudo o que fazem, pensam e 
até se permitem sentir. Chega-se 
ao ponto que a pessoa pode nem 
sequer perceber mais o quanto ela 
vive em busca de ser perfeita e o 
quanto sofre por isso. O anseio pe-
la perfeição se torna um modo de 
ser, invisível aos olhos da mente 
porque entendido como a única 
forma de existir e de sentir que se 
tem um valor.

Infelizmente, porém, a per-
feição do ser é inalcançável. Você 
pode achar um triângulo perfei-
to, mas não uma pessoa perfeita. 
O único lugar em que cabe a per-
feição é na matemática, no mun-
do das criaturas vivas ela não exis-
te. No mundo das criaturas vivas 
o que existe é movimento, movi-
mento na direção do crescimento, 
do desenvolvimento humano, pes-
soal e profissional.

Somente porque olhamos pa-
ra a nossa realidade por uma len-
te idealizada, mental e abstrata, 

é que nos criticamos tanto e tor-
namos nossas vidas bastante com-
plicadas. Ainda por cima, esta ati-
tude interior nos impede de fazer 
a única coisa que podemos fazer: 
evoluir.

Para seremos seres em evolu-
ção precisamos necessariamente 
ter algo para desenvolver. O que 
hoje parece bom, amanhã vai pa-
recer imperfeito, pouco ou “erra-
do”. É só por falta de senso histó-
rico que uma pessoa não percebe 

que é fácil julgar errado algo de-
pois que já se descobriu mui-
to mais a respeito da coisa. É co-
mo criticar uma criança que está 
aprendendo a andar porque ela 
não sabe ainda andar bem. Todos 
sabemos que não faz sentido, mas 
não aplicamos esse mesmo bom 
senso para nós mesmos. 

A confusão se encontra num 
preconceito. Vemos “crescimen-
to” basicamente como algo físi-
co, nunca psicológico. A verdade 

é que mesmo adultos, o proces-
so de desenvolvimento continua – 
no plano psicológico. Precisamos 
evoluir nisso: o “crescimento” não 
é somente do corpo, é também da 
consciência. Afinal, há coisas de-
mais que não compreendemos de 
nós mesmos. Diante dessa igno-
rância ou você nega, ou você ten-
ta vestir a camisa de força de uma 
perfeição irreal, ou você simples-
mente aprende a cresce!

Para crescer é preciso praticar 
a introspecção. A autorreflexão 
honesta é a única coisa que pode 
melhorar o presente. Sem progra-
mas prontos, vamos prestar ou-
vidos à nossa voz interior, vamos 
conversar com ela, questionar os 
nossos pontos de vista já adqui-
rido e nos abrirmos para novas 
perspectivas.

Escreveu Carl Gustav Jung, um 
dos maiores psicólogos de todos 
os tempos, que a perfeição é co-
mo uma pirâmide com uma pon-
ta muito fina e uma base larga. 
A imagem remete ao esforço que 
a perfeição requer: que nos dedi-
quemos inteiramente a uma ta-
refa, que foquemos toda a nossa 

energia num ponto só de nossa 
personalidade. 

Já ouviram o ditado, “práti-
ca leva à perfeição”. A perfeição 
que podemos alcançar não é do 
nosso ser, mas de algumas coisas 
que podemos realizar. Se existi-
ram um Beethoven e um Mozart 
foi porque eles viveram suas vidas 
só para tocar piano. Uma habilida-
de aperfeiçoada nesse nível existe 
total engajamento. Toda e energia 
vital da pessoa está posta à serviço 
de um objetivo, esta é a larga base 
que sustenta a ponta da pirâmide.

No lugar dessa perfeição por 
que não pensarmos em alcançar a 
completude? Jung criou este con-
ceito que Jung para apontar para 
uma nova direção mais em sinto-
nia com o equilíbrio emocional, 
relacional e cognitivo. Completu-
de significa cultivar vários aspec-
tos de nós. Completude é desen-
volver a personalidade na direção 
do círculo, não da pirâmide. Sere-
mos menos perfeitos talvez, mas 
certamente teremos mais saúde 
mental; teremos, por assim dizer, 
uma vida arco-íris, não mais mo-
nocromática.

VIVER BEM
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Q
uando as meninas eram ain-
da muito novinhas, almoçá-
vamos em um restaurante 
italiano perto de nossa casa, 

quando vimos uma cena que nos dei-
xou ‘a todos’ entre o espanto e o riso. A 
uma certa altura do almoço, os garçons 
entraram em fila no salão, cada um se-
gurando duas ou três bandejas de me-
tal nas mãos. Eles se aproximaram da 
mesa ao lado da nossa e, entre gritos e 
aplausos do restante da equipe, joga-
ram a uma só vez as bandejas no chão. 
O barulho ensurdecedor antecedeu um 
parabéns pra você endereçado a um 
aniversariante – tadinho, meu Deus – 
pego assim meio de calças curtas diante 
da homenagem peculiar. 

Desde aquele dia, sempre que o ani-
versário de alguém se aproxima, amea-
çamos brincando que o almoço de co-
memoração será no italiano. Para mim, 
que mesmo no parabéns pra você can-
tado em casa já experimento algum 
desconforto, essa cena equivale a visão 
do inferno. Por isso a graça da ameaça. 
Imaginei que qualquer ser humano sen-
tisse algo parecido. 

Corta para ontem à noite. Era ani-
versário de minha filha mais nova. Na 
sexta-feira, já tínhamos cantado para-

béns em uma festa surpresa lindamen-
te organizada por um grupo querido de 
amigos. Estávamos finalizando as co-
memorações em um restaurante japo-
nês, pequeno e discretinho. Na hora de 
pedir a sobremesa, ela anunciou que 
queria uma vela e eu expliquei que ali, 
provavelmente, não haveria nenhuma 
disponível, que normalmente as pes-
soas trazem seus bolos e velas de ca-
sa, e que o lugar não se prestava a esse 
tipo de movimento. Ela insitiu, pediu 
que eu pelo menos perguntasse. E eu 
perguntei, já soltando um “se não tiver, 
não tem problema”. A garçonete devol-
veu dizendo que faria o possível. Avisei 
que era o caso de soprar a velinha so-
mente e ela concordou contente. 

Assim que a sobremesa encostou na 
mesa, com vela de estrelinha e tudo, 
garçons seguidos dos outros ocupantes 
do restaurante, até então silenciosos, 
bateram palmas e cantaram para a mi-
nha menina. Uma festa para ela que é 
também festa. Que provavelmente riu 
naquele dia do italiano não por espan-
to e sim do meu espanto. Viva Sofia que 
escolheu ser diferente de nós, que não 
tem medo de correr atrás do seu desejo 
seja no barulho ou no silêncio. Que bo-
nito ser assim minha filha, viva!

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

Festa para quem é de festa
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Q
uando se trata de nutri-
ção e alimentação saudável 
o que não faltam são con-
trovérsias. E não estou fa-

lando sobre publicações em mídias 
sociais; estou falando de pesquisas 
publicadas em revistas científicas. 
Afinal, por que os cientistas não con-
seguem chegar a um denominador 
comum? O que os impede? Explicar 
para quem não é cientista o mundo 
da ciência pode ser cansativo e um 
pouco complicado, então vou tentar 
em poucas palavras salientar apenas 
alguns pontos que traduzem toda es-
sa confusão.

Uma pesquisa científica se inicia 
com uma hipótese, uma dúvida ou 
suposição. Por exemplo: ingerir car-
ne vermelha aumenta o risco de de-
senvolver doenças cardiovasculares 
e câncer? A partir desse ponto tem 
que ser elaborada uma metodologia 
para verificar a hipótese. E é nesse 
ponto que as maiores dificuldades 
se encontram. Dificuldades do tipo: 
a amostra avaliada terá qual tama-
nho? Quantos indivíduos serão tes-
tados? Será feita com seres humanos 
ou com animais? O que será medi-
do? Será medido o nível de coleste-

rol sanguíneo, a formação de placas 
de ateroma? Depois de quanto tem-
po de dieta rica e pobre em carnes 
vermelhas poderá ser encontrado al-
guma alteração? E muito mais.

Na metodologia, especificamen-
te na escolha da amostra deve-se le-
var em conta fatores genéticos, re-
gião onde moram as pessoas, nível 
de estresse, horas de trabalho, perío-
do de luz do dia, entre outras variá-
veis. Isso porque todas as pessoas ou 
animais que compoem a amostra de-
vem ser iguais para que os resulta-
dos possam ser comparados. Se não 
forem iguais os resultados encontra-
dos podem ser que sejam devido ao 
nível de estresse, por exemplo. Na 
análise ficará a dúvida se foi a inges-
tão de carne vermelha em conjunto 
com o estresse,se foi a carne verme-
lha ou se foi apenas o estresse.

O resultado de tudo isso é um 
conjunto de informações contrádi-
tórias e que não mostra uma única 
verdade. Por isso temos trabalhos di-
zendo que o consumo de carne ver-
melha pode aumentar o risco de 
câncer, enquanto outros trabalho 
mostram que esse risco não está au-
mentado. E agora, o que fazer? 

A maioria dos cientistas concor-
da que se deve fazer um balanço e 
construir um guia para que a po-
pulação leiga possa estar protegi-
da, mesmo sem que se tenha abso-
luta certeza do fato. E para isso eles 
analisam milhares de trabalhos pu-
blicados em um período de mais ou 
menos 10 anos. Nessa análise eles 
buscam pontos em comum que po-
dem ser interpretados como seguros 
a serem seguidos. 

Foi isso que algumas associações 
fizeram com relação ao consumo de 
carne vermelha. Após analisarem 
milhares de trabalhos eles concluí-
ram que as pessoas podem consumir 
três porções de carne vermelha por 
semana. É obrigatório? Não. Você 
vai estar livre com toda certeza do 
câncer? Não. É apenas uma conclu-
são baseada no resultado de que 95% 
das pessoas que foram estudadas e 
comeram essa quantidade, não de-
senvolveram câncer. 

Para a população, esses resulta-
dos mostram que a ponderação e o 
bom senso devem prevalecer sem-
pre. Não apenas em relação à a car-
ne vermelha, mas também em tudo 
que envole os hábitos de vida.

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

O mundo da nutrição está cheio de controvérsias. Por quê?

ivani@gazetanews.comPor DRA. IVANI MANZO

Cientistas concluíram que as pessoas podem consumir três porções de carne 

vermelha por semana.
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M
uitas das negociações 
que fazemos no dia-a-
-dia acontecem com in-
terlocutores conhecidos, 

como familiares ou amigos, por 
exemplo. Nesses casos, quase sem-
pre sabemos como a pessoa pensa, 
quais são as suas motivações... E 
o contrário também é verdadeiro: 
nossos interlocutores, nesse con-
texto, nos conhecem. 

Entretanto, no campo profi s-
sional, nem sempre você conhece 
o seu interlocutor. Elementos sub-
jetivos, como motivação e valores, 
por exemplo, são desconhecidos e, 
sem eles, temos menos chances de 
concluir uma negociação com su-
cesso e de forma harmoniosa.

O vendedor de eletrodomésti-
cos que tenta vender uma batedei-
ra a partir de suas próprias moti-
vações corre o risco de levar uma 
compradora que luta para contro-
lar o colesterol a imaginar-se ba-
tendo litros de chantilly!

Diante do desconhecido, per-
gunte. Perguntar é a única forma 
possível para obter informação a 
respeito do interlocutor. E além de 
perguntar, saiba escutar. Assim vo-

cê terá mais opções a seu dispor. 
Lembre-se sempre de que, em uma 
negociação, o controle é reserva-
do a quem tem o maior número de 
opções.

Saiba o que você quer e 
até onde pode ir
Nunca inicie uma negociação 

sem saber exatamente o que você 

pretende com ela (sem ter um ob-
jetivo) nem sem determinar para 
si mesmo quais são os seus limites, 
ou seja, até que ponto você está 
disposto a fazer concessões.

O objetivo bem defi nido permi-
tirá que você persevere na sua ca-
pacidade de persuadir. E o conhe-
cimento dos seus limites permitirá 

que você utilize, parcimoniosa-
mente, as concessões. 

Objeções
As objeções fazem parte das 

negociações. Quando as partes não 
objetam, supõe-se que concordam 
com que lhes é dito. Em geral, as 
objeções concentram-se em dois 
pontos: tempo e dinheiro. Como li-
dar com elas?

Na primeira vez que escutar 
uma objeção, faça de conta que 
não a escutou. Entretanto, se o seu 
interlocutor a repetir, signifi ca 
que a continuará repetindo, a me-
nos que você lide com a objeção. 
Dependendo da sua habilidade co-
mo negociador, uma objeção quan-
to a preço, por exemplo, pode ser 
uma excelente oportunidade para 
você evidenciar as qualidades do 
seu produto ou serviço.

Se houver uma objeção cons-
tante na negociação que você 
prática rotineiramente, não espe-
re que o seu interlocutor a men-
cione primeiro. Falando sobre a 
objeção antes do outro, você se 
antecipa às necessidades dele, e 
isso pode aumentar a confi ança 
dele em você.

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.

Diante do desconhecido, pergunte

lair.ribeiro@gazetanews.com

Perguntar é a única forma possível para obter informação a respeito do interlocutor.

Pixabay
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A
pós quase três dé-
cadas se destacan-
do no mercado de 
pop rock nacio-

nal, a banda mineira Skank 
anunciou que paralisará 
as atividades em 2020, por 
tempo indeterminado. 

Samuel Rosa, Léo Zane-
ti, Haroldo Ferretti e Hen-
rique Portugal programam 
uma extensa tour ao longo 
do próximo ano, que deve 
percorrer todos os estados 
brasileiros. 

Os músicos fazem ques-
tão de esclarecer que a de-
cisão foi tomada em con-
junto, após sugestão do 
vocalista Samuel Rosa, que 
alegou estar precisando “sair da 
zona de conforto”, buscar novos 
desafios, novas parcerias, arris-

car em carreira solo.
“Não teve briga, nem desen-

tendimento, somente um de-

sejo por experimentação, por 
correr riscos e buscar outras 
formas de realização sem ser 

como Skank”, explicam 
os rapazes. “Não preci-
sa nem da decadência, 
nem da guerra para ter-
minar alguma coisa”, 
diz Samuel. “É um gran-
de desafio pessoal para 
cada um. Pode ser extre-
mamente saudável nos 
reinventarmos, tentar-
mos coisas diferentes, 
ter esse espaço para li-
berdade criativa”, com-
pleta o tecladista Henri-
que Portugal. 

Em 2020 eles farão a 
turnê “30 Anos”, emba-
lada por coletânea de 30 
hits da carreira e uma 
canção inédita. 

As datas da aguardada turnê 
de despedida serão anunciadas 
em janeiro.

A 
cantora e compositora Ana Cañas 
lançou mais um clipe do disco 
“TODXS” (finalista do GRAMMY La-
tino 2019 na categoria Melhor Ál-

bum Pop Contemporâneo). Desta vez, a mú-
sica escolhida é “Tão Sua”. 

O clipe reúne 13 mulheres que possuem 
belezas não padronizadas, colocando em 
pauta a sensualidade/sexualidade de corpos 
preteridos e do movimento Body Positive 
(ou “Corpo Livre” no Brasil). 

“Mulheres negras e gordas, outras mais 

gordas, trans, mulheres com vitiligo, com 
paralisia corporal, uma mulher grávida, 
uma mulher com queimaduras pelo cor-
po (que tentou defender a mãe de um fe-
minicídio), entre outras. Histórias fortes 
de mulheres reais que juntas buscam des-
construir a idéia de que beleza possui um 
padrão. Optei também por não partici-

par do clipe – como mulher branca e ma-
gra (e privilegiada), fiquei muito feliz de 
acompanhar todas as gravações e observar 
atentamente como cada uma delas, as pro-
tagonistas, se relaciona com seu corpo e 
sensualidade. Foi muito transformador e te-
nho certeza que será para “TODXS” que as-
sistirem o clipe”, diz Ana.

PLANETA MÚSICA

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.

Skank anuncia turnê de despedida em 2020

Ana Cañas 

critica padrões 

de beleza em 

clipe

planetamusica@gazetanews.com

Por EQUIPE GAZETA

Por GENE DE SOUZA

Back to the 80´s 
em Orlando
08/NOV/2019
Local: Camila’s 
Lounge - 5458 In-
ternational 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, Kid Abelha, RPM, Para-
lamas, Ira e muitos outros. Ingressos e 
reservas: www.tickets4way.

Baile da Ousadia - O melhor do 
Sertanejo e Funk  
08/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 no The Locale. O cantor 
Deyr Donatti e os DJs Mazinho e Flexinha 
comandarão a festa. Informações pelo 
telefone (561) 251-7352.

Varanda do The Locale
10/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 pelo telefone 
(561) 251-7352. 

Lulu Santos - Pra Sempre - Miami
23/NOV/2019
Local:  Fillmore Miami Beach - 1700 
Washington Ave, Miami Beach, Florida 
33139
Horário: 10 PM
Info: Um dos mais bem-sucedidos artistas 
brasileiros, “hit maker” natural, LULU 
SANTOS traz para Miami a turnê “PRA 
SEMPRE”. Ingressos de $64 a $94, à venda 
pelo livenation.com. 

AGENDA
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Doctor Sleep

Warner Bros. 

Estreia na sexta-feira, 
dia 8 de novembro, 
o suspense Doctor 
Sleep, mais uma 
adaptação de um dos 
livros de Stephen 
King. Doctor Sleep 
acontece anos depois 

dos eventos do The Shinning (O Iluminado, 
título no Brasil) de 1980, onde Danny Tor-
rance conseguiu sobreviver a uma tentativa 
de homicídio por parte do pai, um escritor 
perturbado por espíritos malígnos. Anos 
se passaram, Danny cresceu, e agora ele é 
um adulto traumatizado e alcoólatra. Sem 
residência fi xa, ele se estabelece em uma 
pequena cidade, onde consegue um em-
prego no hospício local e cria um vínculo 
telepático com uma menina que possui os 
mesmos poderes que ele. No elenco estão 
Ewan McGregor, Rebecca Ferguson, Kyliegh 
Curran, Cliff Curtis, Jacob Tremblay, Emily 
Alyn Lind, entre outros. A direção fi cou 
a cargo de Mike Flanagan que também 
escreveu o roteiro que foi baseado no livro 
de Stephen King. Doctor Sleep é uma das 
melhores adaptações para as telonas dos 
livro do famoso escritor. Ewan e Rebecca 

estão excelentes e a novata atriz Kyliegh é 
uma revelação. #DoctorSleep  

Honey Boy

Amazon Studios 

O drama biográfi co 
Honey Boy também 
entra em cartaz na 
sexta-feira, dia 8 de 
novembro. Otis é um 
garoto de 12 anos em 
ascensão na TV, porém 

sua vida gira em torno de seu pai, James, 
um ex-condenado e viciado que está em 
plena reabilitação. Por mais que dedique 
sua vida à carreira do garoto, a forma rude 
como o trata faz com que o garoto cresça 
com muitos traumas. Já adulto, Otis resolve 
se internar em uma clínica de reabilitação 
para tratar de seu vício em bebidas alcóo-
licas, o que faz com que relembre muitos 
dos abusos cometidos pelo pai quando 
criança. No elenco estão Noah Lupe, 
ShiaLaBeouf, Lucas Hedges, Clifton Collins 
Jr., entre outros. A direção fi cou a cargo de 
Alma Har´el. O roteiro foi escrito por Shia 
LaBeouf que já recebeu o prêmio de Melhor 
Roteiro do Ano no último domingo, 3 de 
novembro, na cerimônia do Hollywood 
Film Awards.  O título do longa é uma alu-

são a um apelido dado a Shia LaBeouf por 
seu próprio pai na infância. O próprio ator 
interpreta seu pai na história. Vale a pena 
assistir! #HoneyBoy  

Last Christmas

Universal Pictures 

A comédia romântica 
Last Christmas estreia 
na sexta-feria, dia 8 
de novembro. Kate, 
interpretada por Emilia 
Clarke, é uma jovem 
inglesa cuja vida é uma 

bagunça. Ela trabalha como elfo em uma 
loja temática de natal o ano todo. Quando 
ela conhece Tom, papel de Henry Golding, 
o que parecia impossível se torna realidade, 
conforme o rapaz enxerga através de todas 
as barreiras que ela construiu. O longa 
foi dirigido por Paul Feig. Co-escrito por 
Emma Thompson (que também está no 
elenco), Last Christmas tem o mesmo título 
da famosa música do George Michael e do 
grupo Wham!, que é parte da trilha sonora 
do fi lme. Thompson revelou recentemente 
que George Michael havia dado sua bênção 
antes de sua morte aos 53 anos, no dia de 
Natal de 2016.  

Playing with Fire

Paramount Pictures 

A comédia para toda 
a família Playing with 
Fire estreia também 
na sexta-feira, dia 8 de 
novembro. Jake Carson 
é um bombeiro extre-
mamente dedicado e 

rigoroso, que não aceita que algo ocorra 
fora das regras impostas pela corporação. 
Ao resgatarem as crianças Bryan, Zoey e 
Will, Jake e seus companheiros de traba-
lho enfrentam um enorme desafi o: como 
não conseguem localizar os pais do trio, 
precisam eles mesmos cuidar das crianças, 
mesmo sem ter o menor jeito para a fun-
ção. No elenco estão John Cena, Keegan-
-Michael Key, Judy Greer, John Leguizamo, 
Brianna Hildebrand, Finley Rose Slater, 
Christian Convery, entre outros. A direção 
fi cou por conta de Andy Fickman. O roteiro 
foi escrito por Dan Ewen e Matt Lieberman. 
#PlayingWithFireMovie

..........................................................
Confi ra no site gazetanews.com entre-
vista exclusiva  com o ator John Legui-
zamo falando sobre o fi lme Playing 
with Fire.

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

O suspense Doctor Sleep é destaque entre as estreias do cinema

cinema@gazetanews.comPor JANA NASCIMENTO NAGASE

Warner Bros.

Amazon Studios

Universal Pictures

Paramount Pictures
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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
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Rodrigo com a amiga Simone. Tiago Abravanel e Padre Fábio de Melo.

Larissa Manoela presenteando Rodrigo.Yara Cavaignac com o aniversariante.

Mirela Santos, Xalana e Andrea Guimarães. A inluencer e hair designer Dafne Evamgelista. Carla e Roberto Castello Branco.

Jacques Vanier e Fabricia Azevedo.

Rodrigo Branco comemora 

seus 35 anos com festa de 

arromba em Orlando

O 
empresário brasileiro Rodrigo Branco comemorou 
seus 35 anos com amigos famosos em Orlando, on-
de vive.

O aniversariante festejou ao lado de celebridades co-
mo Xuxa, Wanessa Camargo, Larissa Manoela, Simone, 
Mirella Santos, Tiago Abravanel, Leandro Hassum, Nívea 
Stelmann e Padre Fábio de Melo. A festa Black and White 
foi super animada e contou com “pocket show” de Tiago 
Abravanel, Simone e Padre Fábio de Melo.

Personalidades e moradores da Flórida foram abraçar 
o “influencer”. Parabéns Rodrigo!! 

Fotos: Nathalia Shumacher

Wanessa Camargo, Rodrigo e Marcus Buaiz.

Rodrigo e Sophia Branco com Xuxa.Nívea Stelmann e Marcus Rocha.

Nívea Stelmann.

Marcelo e Tati Martins com Rodrigo.
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Gustavo Lima em 

Deerfield

O 
“Embaixador” Gustavo Lima, 
realizou seu primeiro show da 
turnê 2019 pelos EUA, na ci-

dade de Deerfiled Beach no DS Com-
plex. Com aproximadamente 2 mil 
pessoas, o show durou mais de duas 
horas e levou os fãs a cantarem todos 
os sucessos do sertanejo. 

Fotos: Nathalia Shumacher

Fotos: Nathalia Schumacher

Show de Gustavo lotou o DS Complex.

Stephen Harkey e Sabrina Aires da Vivi Holding, 

patrocinador do show. Gustavo Lima.

Camarote Vivi Holding sempre animado. Karlla Daniela com Gustavo.

Happy 

Birthday

para Marco 

Dombrowski

P
arabéns para o em-
presário Marco 
Dombrowski, pro-

prietário dos restauran-
tes Picanha Brasil e Di 
Pizza, que comemorou 
aniversário no dia 2 de 
novembro. Feliz aniver-
sário para este paranaen-
se querido na comunida-
de brasileira.

Fotos: Arquivo Pessoal

Marcos com amigos e familiares.

Marcos com a filha Mariana e a esposa Ivanete. Paulo, Marco, Dario e Laranjera.

Família e amigos do aniversariante.
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