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Comunidade brasileira da FL é a maior
em número de filhos nascidos nos EUA
A
comunidade brasileira que vive no “Sunshine State” é a que mais concentra filhos nascidos nos Estados Unidos em comparação com
as comunidades brasileiras de outros estados. Para
formar a estimativa da comunidade brasileira nos

EUA, que somou um total de 634.625 pessoas em
2017, segundo o censo americano, são calculados
separadamente os filhos que nasceram em solo
americano e os brasileiros que nasceram no Brasil
e hoje moram nos EUA.
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SUPREMA CORTE
OUVE ARGUMENTOS
DESAFIANDO DECISÃO
DE TERMINAR O DACA
A mineira Livia Orban optou junto com o marido pela Flórida para morar e ter a filha Bianca, que nasceu em 2017, em Miami.
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Casos de roubo de gasolina com uso
de cartões clonados aumentam na FL
riminosos usam SUVs e Vans modificadas para roubar combustível. As autoridades se referem a esses veículos como “bombas em
C
movimento”, devido ao perigo que representam caso colidam com
Ladrões roubam gasolina e revendem.

outros veículos e provoquem explosões.
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Esperança em avanços no combate ao tráfico humano

M
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.

co Humano 2018, apresentado em janeiro deste ano em
Viena, na Áustria, que analisou cerca de 24 mil casos
documentados em 2016 em
142 países, e apontou que a
exploração sexual (59%) continua sendo o crime mais frequente desta escravidão “do
século XXI”, seguido pelo trabalho forçado (34%).
Assustam também os objetivos. Frequentemente o
tráfico de pessoas tem como
finalidade a escravidão sexual, trabalho
O tráﬁco de pessoas afeta
forçado ou explora4,5 milhões de pessoas no
ção sexual comercial,
mundo, 98% das vítimas sendo tráfico de drogas ou
mulheres e crianças levadas
outros produtos; extração de órgãos ou
para exploração sexual,
tecidos, incluindo pasegundo Relatório Global.
ra uso de barriga de
aluguel e remoção de
po de pessoa (com poder e di- óvulos; ou ainda para cônjunheiro ou não) em diferentes ge no contexto de um casapontos do mundo?
mento forçado.
É também considerada
Facilitar a cooperação inuma das atividades de maior ternacional na investigação e
crescimento das organiza- repressão desse tipo de tráfições criminosas transnacio- co além de proteger e assisnais. Ao colocar as palavras tir às vítimas do tráfico hutráfico humano no Google, manos, com pleno respeito
o primeiro link que apare- pelos seus direitos, está estace são dados e informações belecido na Declaração Unicompilados na Wikipedia e versal dos Direitos Humanos.
que assustam. Como de um
“O tráfico de pessoas é
Relatório Global sobre Tráfi- condenado como uma violailhares de pessoas se
tornam vítimas do
tráfico humano diariamente. Mulheres e crianças são os principais alvos e
a exploração sexual é a finalidade-mor. Mas como combater um “negócio” aparentemente lucrativo, que rendeu
mais de 31,6 bilhões de dólares do comércio internacional por ano em 2015, segundo a Organização das Nações
Unidas, e que envolve todo ti-

ção dos direitos humanos por
convenções internacionais e
está sujeito a uma diretiva
da União Europeia”, aparece escrito no portal. As Nações Unidas reconhecem no
Protocolo para a Prevenção,
Repressão e Punição ao Tráfico de Pessoas, em especial
Mulheres e Crianças (também referida como o Protocolo do Tráfico), um acordo
internacional no âmbito da
ONU Convenção das Nações
Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, que
entrou em vigor em 25 de
Dezembro de 2003.
Essa atividade ilegal afeta 4,5 milhões de pessoas no
mundo e 98% das vítimas são
mulheres e crianças.Por isso,
é preciso que ferramentas
que ajudem quem luta contra o tráfico de pessoas avancem na prática.
Como a gigante da tecnologia IBM que disponibilizou uma tecnologia de Inteligência Artificial gratuita para
que bancos, órgãos policiais
e ONGs possam identificar e
interromper esquemas criminosos desse tipo.
Lançada no dia 6 deste
mês, pela plataforma “Traffik Analysis Hub” (TA Hub),
entidades e organizações que

lutam contra o crime irão gerar e compartilhar informações e ideias a partir da análise de dados. O Hub TA poderá
rastrear notícias e redes sociais públicas e, em seguida, correlacionar eventos e
tendências com informações
que os membros do consórcio estão investigando, como
fraudes bancárias. Estima-se
que o mercado ilícito de tráfico de seres humanos mova
mais de 150 bilhões de dólares em todo o mundo.
Um outro bom exemplo
a ser seguido mundialmente é o da Flórida que se firmou como o primeiro estado a ensinar prevenção de
tráfico humano nas escolas. Essa deve ser até então,
uma das medidas mais reais
de prevenção. Porque, antes
de tudo, é preciso dar à população o conhecimento. Especialmente para as crianças para saberem o que é o
tráfico de pessoas e que ele
existe em toda parte. Talvez,
sabendo do perigo que corre
ao aceitar uma bala de um
estranho no parquinho ou
na porta da escola, ela vá entender e não será mais uma
na estatística.
Referências: Wikipedia,
ONU e InforChannel.
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TELEFONES DE EMERGÊNCIA
CONSULADO-GERAL DO BRASIL EM MIAMI
Setor de assistências a brasileiros:
(305) 285-6208 / (305) 285-6258 / (305) 285-6251
AEROPORTO INTERNACIONAL
Miami: (305) 876 7000
Fort Lauderdale: (954) 359 1200
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EMERGÊNCIA ligue 911 (Corpo de Bombeiros, Polícia ou Ambulância)
Palm Beach: (561) 471 7400
Orlando: (407) 825 2001

Palm Beach: (561) 746 1532 (North)
Orlando e Região: (407) 644 9300

AMERICAN RED CROSS
Miami Dade: (305) 644 1200
Broward : (954 797 3800
Palm Beach: (561) 833 7711 (South)

ANIMAL CARE AND REGULATION DIVISION
Miami Dade: (305) 6441200
Broward: (954) 359 1313
Palm Beach: (561) 233-1200 | Orlando: (407) 836 6311
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QUI SEX SÁB DOM SEG TER QUA
11/14

81°/75°

11/15

80°/68°

11/16

75°/63°

11/17

76°/67°

11/18

78°/66°

11/19

79°/66°

11/20

79°/69°

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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VOCÊ CONHECE A
RÁDIO BRASIL EUA?
Músicas e orações que
abençoarão sua vida!
BAIXE AGORA O APP GRATUITO!

100%
Gospel

A primeira no ibope
do seu coração
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Casos de roubo de gasolina com uso de cartões
clonados aumentam no sul da Flórida
Os ladrões abastecem seus carros modificados em postos de gasolina, com cartões de crédito clonados
Flickr.

A

utoridades têm registrado mais casos de
roubo de gasolina nas
ruas do sul da Flórida. Criminosos transportam enormes
quantidades de gasolina roubada pelas estradas do sul da
Flórida, escondendo centenas de galões em caminhões
e SUVs modificados. As autoridades se referem a esses
veículos como “bombas em
movimento”, devido ao perigo que representam caso colidam com outros veículos e
provoquem explosões. “Eles
estão por aí, são muito comuns - tentando se misturar
nas ruas com pessoas que vão
trabalhar todos os dias”, disse o policial da Florida Highway Patrol, Alexis Otano.
Até agora, este ano, 16
pessoas foram acusadas de
furto de combustível no condado de Broward. No ano
passado inteiro, 10 pessoas
foram pegas com gasolina
roubada. Entre 2013 e 2017,
apenas sete foram processadas. A Tropa da Patrulha
Rodoviária da Flórida, que
trabalha no condado de Mia-

“Eles estão por aí,
tentando se misturar
nas ruas com pessoas
que vão trabalhar todos
os dias”, disse o policial
Alexis Otano.

Ladrões roubam gasolina e revendem mais barato. Eles chegam a faturar 100 mil dólares por mês.

mi-Dade, viu uma proliferação, detendo mais de 30
veículos com as chamadas
“bexigas de combustível” ou
compartimentos de combustível ocultos nos dois anos
desde que as tropas encontraram o primeiro caminhão
modificado.
Os ladrões de gasolina

usam cartões de crédito falsos para comprar o combustível nos postos, e depois revendem mais barato.
Em uma ocorrência em
outubro de 2016, dois policiais viram 10 caminhoneiros agindo de forma estranha
em um posto de gasolina no
noroeste de Miami. A maio-

ria dos homens estava abastecendo suas caminhonetes
– mas em vez de colocar gasolina em seus tanques, estavam abastecendo dentro dos
veículos. Os policiais acharam isso suspeito. Quando
se aproximaram, quase todos
fugiram. Quatro motoristas
não conseguiram fugir. Um

deles - Yuniet Fuentes - jogou uma pequena bolsa Louis Vuitton no chão. Dentro
da bolsa, os policiais encontraram 16 “gift cards”, cada
um codificado com números
de cartão de crédito roubado. Yunior Rodriguez Rivero, o motorista de outro caminhão, tinha 64 cartões de
crédito roubados.
Fuentes está cumprindo
uma sentença de 2 anos e
meio em prisão federal por
fraude em cartão de crédito e Rivero foi condenado
à prisão perpétua pelo mesmo crime.
O esquema
Ladrões geralmente
usam cartões de créditos
clonados através dos chamados “skimmers”, implantados em postos de gasoli-

na. O comércio é lucrativo.
Os detetives do departamento de polícia de Broward estimam que um “caminhão
bexiga” pode arrecadar até
US$ 1.500 por dia.
Em fevereiro de 2018,
as autoridades apreenderam uma gangue de roubo
de combustível que ganhava
US$ 100 mil por mês.
Jogo de gato e rato
Ned Bowman, diretor
executivo da Associação de
Comerciantes de Petróleo da
Flórida, um grupo comercial
que representa postos de gasolina, diz que é uma jogo de
gato e rato entre os proprietários dos postos e os ladrões
de combustível e os clonadores de cartões.
“Os ‘skimmers’ chegaram alguns anos atrás, então colocamos uma fita [especial] nas bombas de gasolina
para impedir que eles instalem os aparelhos clonadores. Eles compraram a fita
on-line e instalaram de qualquer maneira”, observa Bowman. Com informações do
Sun Sentinel.
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PORNOGRAFIA INFANTIL

Operação contra pornografia prende funcionários da Disney

D

ois funcionários da Disney estão entre as 17 pessoas
detidas em uma operação iniciada em outubro contra
a pornografia infantil, na Flórida Central.
Brett Kinney, 40, de Lake Alfred, trabalhava como gerente de experiência na Disney World, e Donald Durr Jr., 52
anos, de Davenport, trabalhava como zelador no Walt Dis-

ney World Resorts.
Kinney confessou que estava vendo pornografia infantil
há 22 anos e sabia que era errado.
Em resposta às prisões, a Disney informou que Kinney
não trabalha mais para a empresa e Durr foi colocado em licença não remunerada. Com informações da NBC Miami.

O que pensam os brasileiros sobre
possível mudança no horário escolar
Projeto de lei anunciado na última semana quer estender horário
escolar até 6pm, provocando diferentes reações de pais

“Muitos de nós
precisamos trabalhar
para sustentar nossos
filhos e dar uma boa
condição a eles”.
Karolina Almeida

Flickr.

U

m novo projeto de lei
proposto pela senadora democrata e candidata presidencial Kamala
Harris estenderia o horário
escolar até as 6pm. De acordo com o Family Friendly
School Act, os dias letivos deverão ir de 8am até 6pm, caso a lei seja aprovada.
Muitos leitores do Gazeta discordaram de deixar os
filhos por tanto tempo na
escola. Outros concordaram
que isso ajudará os pais que
precisam trabalhar o dia todo.
“Discordo. As crianças já
têm lição de casa quase todos
os dias, projetos quase toda

Brett Kinney e Donald Durr Jr. foram presos.

O malabarismo entre o horário escolar e de trabalho pode virar um estresse financeiro para as famílias.

a semana, sem contar os testes”, comentou o leitor Ângelo Eustakius.
A ideia do projeto de lei

é alinhar o horário escolar
com o horário de trabalho
dos pais. O tempo extra seria alocado para atividades

extracurriculares.
“Sou totalmente a favor.
Hoje em dia tenho o privilégio de poder trabalhar com

meus filhos por perto, porém quando preciso trabalhar fora tenho dificuldades
por causa do horário escolar atual”, disse Karolina Almeida.
“Quem critica esta possibilidade ou é porque não tem
filhos, ou porque pode cuidar deles em tempo integral.
Mas a realidade de muitos é
outra. Muitos de nós precisamos trabalhar para sustentar
nossos filhos e dar uma boa
condição a eles”, continuou
Karolina, que mora em Boca Raton.
Para Cíntia Santos, a extensão do horário deveria ser
opcional.

Ana Duarte concorda
com o projeto de lei caso o
horário conte com atividades extracurriculares. “Se tiver esportes, estudo dirigido e eles chegarem em casa
com a lição de casa feita, vale a pena. Meu filho estudou
assim e voltava para casa as
5pm livre para brincar e curtir conosco”.
Fran Pimentel acredita que isso ajudaria tanto
os pais quanto as crianças.
“Muitas mães deixam os filhos descer do ônibus escolar e ficarem em casa sozinhos, pois elas precisam
trabalhar”.
“Para muitos pais que trabalham, o malabarismo entre horários escolares e horários de trabalho é uma causa
comum de estresse e dificuldades financeiras”, disse Harris, em um comunicado. Está
na hora de modernizarmos o
horário escolar para melhor
atender às necessidades de
nossas famílias”.
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Comunidade brasileira da Flórida concentra maior
número de filhos nascidos nos Estados Unidos
A estimativa da comunidade brasileira nos EUA em 2017 era de um total de 634.625 pessoas, segundo o censo
Arquivo Pessoal

Arlaine Castro

E

m 2017, aproximadamente 18,2 milhões de
crianças menores de 18
anos viviam com pelo menos
um dos pais imigrantes, de
acordo com dados do último
relatório do U.S. Census Bureau* que revelou também
que o “Sunshine State” é o
estado que mais concentra
crianças filhas de brasileiros
nos Estados Unidos.
Para formar a estimativa da comunidade brasileira nos EUA, que somou um
total de 634.625 pessoas no
ano citado, segundo o censo,
são calculados separadamente os filhos de brasileiros que
nasceram em solo americano e os brasileiros que nasceram no Brasil e hoje moram nos EUA.
Dessa forma, em 2017,
a estimativa apontava para
451. 084 imigrantes brasileiros nascidos no Brasil e que
moravam nos EUA e 183.541
filhos de brasileiros que nasceram em solo americano.
Destes, 33.337 nasceram na
Flórida, em comparação aos
26.649 de Massachusetts.
Aumento de
brasileiros
Com uma população imigrante estimada em 4,4 milhões em 2017, em números
absolutos, a Flórida foi o terceiro estado que mais recebeu estrangeiros num período de 17 anos - 1,7 milhão de
2000 a 2017, ficando atrás somente do Texas e da Califórnia, de acordo com o censo.
Ainda, no período de
2005 a 2017, a Flórida foi o
estado que mais registrou aumento considerável de brasileiros nascidos no Brasil e
que vieram morar nos EUA.
Em 2017, a estimativa era
de 109.688 brasileiros do tipo morando na FL- 23% de
aumento - o maior número.
Para se ter uma ideia, Massachusetts, que por anos liderou esse ranking, contava em
2017 com 79.548 brasileiros
nascidos no BR - um aumento de 9%, cita o censo.
Entre 2016 e 2017, a população nascida no exterior
aumentou cerca de 787.000,
ou quase 2% - uma taxa superior ao crescimento de 1%
experimentado entre 2015 e
2016, mas inferior ao aumento de 3% entre 2013 e 2014,
cita a organização Migration
Police.
Filhos de
segunda geração

Aproximadamente 18,2
milhões de crianças
menores de 18 anos
viviam com pelo menos
um dos pais imigrantes
em 2017 nos EUA

Segundo dados do American Community Survey, a
maior pesquisa por amostragem sobre a população dos
EUA, a população de filhos
de segunda geração - como
são chamados os nascidos
nos Estados Unidos com pelo menos um dos pais nascidos no exterior - está aumentando.
É o caso da pequena
Bianca Marie Prado Orban,
dois anos e três meses, que
nasceu em julho de 2017
no Jackson South Medical
Center em Miami, e é filha
da mineira Livia Orban, 35
anos, com Kyle Orban, natural de Cleveland, Ohio.
Morando em Coral Gables, Livia conta que a opção
de morar e ter a filha na Flórida leva em consideração o
clima não ser frio e a qualidade de vida. A mineira destaca
ainda o acesso a uma alimentação saudável e atividades
ao ar livre com a filha que,
para a família, fazem toda a
diferença.
“Temos a opção de escolher frutas e vegetais sempre frescos; isso pra mim é
importante. E ver minha filha crescendo aqui é muito
bom porque sempre vamos
às praias, parques e locais ao
ar livre onde ela possa brincar”, destaca a coordenadora em educação que ressalta
ainda a facilidade de trabalhar perto de casa e ser na
mesma escola onde deixa
a filha. “Fico perto e sei o
que está passando com ela
o dia todo. É muito bom isso também”.
O número de crianças
imigrantes de segunda geração tem crescido constantemente desde 1990. Entre 1990 e 2000, o número
aumentou 65% (de 6,3 milhões para 10,4 milhões).
Entre 2000 e 2017, essa população cresceu 54% (de 10,4
milhões para quase 16 milhões), indica o censo.
Em 2017, os cinco principais estados em número total de crianças menores de
18 anos que vivem com pais
imigrantes foram Califórnia

A mineira Livia Orban, 35 anos, optou junto com o marido pela Flórida para morar e ter a filha Bianca, que nasceu em 2017 em Miami.

(4,1 milhões), Texas (2,5 milhões), Nova York (1,5 milhão), Flórida (1,4 milhão) e
Nova Jersey ( 767.000). Esses estados responderam
por 56% dos 18,2 milhões de
crianças com pais imigrantes
nos Estados Unidos.
Ancestralidade
brasileira
Em 2017, 109.287 pessoas na Flórida tinham nacionalidade ou ancestralidade brasileira, contra 84.772
em 2016 - um aumento de
29%. Embora menos que a
Flórida, o número também
aumentou em Massachusetts
- 95.946; antes eram 85.974 12% de aumento.
No mesmo ano, os cinco
principais estados em número de imigrantes eram Califórnia (10,7 milhões), Texas
(4,9 milhões), Nova York
(4,5 milhões), Flórida (4,4
milhões) e Nova Jersey (2,1
milhões).
Números divergentes
Segundo a estimativa
do Consulado-Geral do Brasil em Miami relacionada ao
ano de 2017, cerca de 300 mil
brasileiros residiam na Flórida. O Ministério das Relações
Exteriores estima 1,2 milhão
de brasileiros vivendo nos
EUA. No entanto, os números do censo norte-americano divergem com os dos órgãos brasileiros.

IMIGRAÇÃO
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Governo propõe aumento
de taxas para cidadania
e outros processos
Pixabay

Sem aumento, a
agência poderia
operar com
déficit de mais
de US$ 1 bilhão

O

governo está propondo aumentar taxas para solicitações de cidadania americana e outros
pedidos relacionados à imigração executados pela agência U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS).
O Departamento de Segurança Interna publicou a nova proposta na sexta-feira, 8.
Esta ficará aberta a comentários do público por 30 dias
a partir de 14 de novembro.
Pela proposta, a taxa de
solicitação de cidadania deve aumentar 83%, subindo de
$640 dólares para $ 1.170 dólares. Também a taxa para solicitações do Deferred Action
for Childhood Arrivals (DACA) deverá passar de $495
dólares para $765 dólares. Pa-

Aumento será de 83% na taxa de cidadania.

ra renovação da autorização,
necessária a cada dois anos,
destinatários do programa
precisariam pagar sob a proposta US$ 275.
Requerentes de asilo também teriam que pagar pela primeira vez uma taxa de
US$ 50. Isso faria dos EUA um
dos poucos países do mundo
a atribuir uma taxa às prote-

ções humanitárias, segundo
ativistas de imigração.
A nova proposta aumenta para $895 dólares a reabertura de um processo imigratório e $975 para requerer
apelação em casos de deportação, já decididos por um
juiz. Por exemplo, de $110,
imigrantes passariam a pagar
e $895 para solicitar a reaber-

tura de casos.
De acordo com os Serviços de Cidadania e Imigração
dos EUA, a agência do DHS
que processa a cidadania e
outros pedidos de imigração,
os valores recolhidos vão para a conta de taxa de Avaliação de Imigração do USCIS,
o que financia quase 96% do
orçamento da agência.
O USCIS citou o aumento
de custos e o declínio da receita para cobrir as despesas
como parte ou a necessidade
de aumentar algumas taxas.
O USCIS disse que, sem os aumentos, a agência poderá operar com um déficit de mais de
US$ 1 bilhão no futuro.
O governo também planeja transferir parte da receita arrecadada através do
novo cronograma proposto
para a U.S. Immigration and
Customs Enforcement (ICE),
a agência do DHS que realiza deportações, investigações
no local de trabalho e outras
ações de imigração.
Além das taxas novas,
o governo propõe a eliminação das isenções, o que
significa que os candidatos
com renda abaixo da linha
de pobreza federal seriam
obrigados a pagar a taxa de
cidadania mais alta e quaisquer custos associados à renovação de um green card
ou permissão de trabalho.
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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

Processo através dos pais
Elaine Gonzalez Lima - Tenho 55 anos e vou morar
com meus pais que são cidadãos americanos. Qual
a diferença entre ser cidadão e ter o green card?
Existe diferença? Quanto tempo leva para eu obter
o green card? Quando posso solicitar o green card
card para meu filho que quer trabalhar como enfermeiro? Muitas dúvidas, não é? Agradeceria muito se
pudessem me esclarecer. Obrigada desde já.
Advogada Ingrid Domingues: Eliane, portador de “green
card” é a mesma coisa que “residente permanente”. Cidadão
Americano é alguém que ou se naturalizou ou nasceu nos
EUA. Você não menciona se seus pais iniciaram um processo
de legalização para você, portanto não tenho como responder
sua pergunta. Mas, o fato deles serem americanos não lhe dar
o direito de morar nos EUA. Você deve procurar um advogado
de imigração antes de tomar a decisão de vir para os EUA para
que você não tome uma decisão equivocada.
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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Imigração
facilita
processo de
solicitação
de green
card por
parentesco

O

A

Suprema Corte ouve argumentos
desafiando decisão de terminar o DACA

Suprema Corte pareceu ter dificuldades
na terça-feira (12) ao
analizar os esforços do governo Trump para encerrar
o programa da era Obama
que protege da deportação
milhares de imigrantes indocumentados que chegaram aos Estados Unidos ainda criança.
O presidente Donald
Trump pediu em 2017 que
o programa Deferred Action
for Childhood Arrivals fosse desfeito, mas foi impedido por tribunais de primeira instância que permitiram
que as renovações continuassem, à medida que o processo de apelação terminasse.
Esperando no limbo estão aproximadamente 700
mil “dreamers” que dependem do programa, criado por
meio de uma ação executiva

s peticionários de residência permanente
(green card) por parentesco agora podem preencher e enviar o formulário
I-130 diretamente pela internet, conforme comunicado
do U.S. Citizenship and Immigration Services.
Segundo o USCIS, o serviço antes era possível somente via formulários em papel,
enviados por correio.

Dessa forma, requerentes agora podem preencher
e registrar on-line o Formulário I-130, que é a Petição
para Parente Estrangeiro. O
preenchimento direto pelo
site permite, além do envio
eletrônico, que os estrangeiros verifiquem também o status do seu caso e recebam
avisos da agência.
“O formulário I-130 é
um dos formulários do US-

CIS mais amplamente arquivados”, disse o diretor interino do USCIS, Ken Cuccinelli.
“Enquanto continuamos nossa transição para operações
sem papel, os peticionários
agora podem experimentar
a conveniência ou preencher
eletronicamente. O USCIS está aumentando o número de
formulários disponíveis para
processamento on-line, para
tornar nossa agência mais

eficaz e eficiente”.
O USCIS continua aceitando a versão mais recente
em papel, ou todos os formulários por correio.
Como solicitar
para um parente
O primeiro passo é criar
uma conta online no site:
myaccount.uscis.dhs.gov que
permite com que imigrantes
enviem solicitações e revisem seu status à medida que

o processo avança.
O próximo passo, se o
membro da família já estiver nos Estados Unidos, é fazer a aplicação ao USCIS enviando o Formulário I-485,
Pedido de Registro de Residência Permanente ou Ajuste de Status.
Caso viva no exterior, a
pessoa deve solicitar um visto de imigrante no consulados americano em seu país.

A questão chave para o caso é se o governo forneceu a justificativa
adequada para o término do programa. Decisão deve sair somente em 2020
Common Dreams.

do ex-presidente Barack Obama após o fracasso dos esforços de reforma da imigração
do Congresso. O DACA permite que esses jovens trabalhem legalmente no país
e sejam protegidos da deportação.
A chave para o caso é se
o governo forneceu a justificativa adequada para o término do programa.
Os juízes liberais sugeriram que o governo não o havia feito - mas os principais
votos poderiam ser o juiz

Milhares de imigrantes estão no limbo, à espera de uma decisão.

John Roberts e Brett Kavanaugh, cuja posição às vezes
parece se inclinar mais a favor do governo.
Os juízes Elena Kagan,
Steven Breyer, Ruth Bader
Ginsburg e Sonia Sotomayor
pressionaram o governo com
força, sugerindo que Trump
violou a lei ao decidir terminar o programa. Segundo esses juízes, o governo não havia levado em consideração
quantas pessoas, organizações e instituições educacionais seriam impactadas por

uma decisão abrupta. Para
cumprir a lei administrativa, os juízes sugeriram que
o governo teria que ter tomado uma decisão mais fundamentada.
Neil Gorsuch e Samuel
Alito pareciam os mais favoráveis à posição do governo.
É sempre difícil prever
como a Suprema Corte decidirá. A decisão só deve
ser anunciada em junho de
2020, em plena campanha
de reeleição de Trump. Com
informações da CNN.

EUA
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Câmara transmite audiências
de impeachment de Trump
Divulgação

Famílias de Sandy Hook
seguem em processo
contra fabricante de rifle
Common Dreams.

A Suprema
Corte decidiu
não impedir o
processo contra
a Remington
O inquérito de impeachment de Trump agora é transmitido ao vivo.

As ações do presidente
Donald Trump em relação
à Ucrânia passaram, a partir
de quarta-feira, 13, a ser discutidas em transmissão aberta em canais de TV pelos representantes na Câmara dos
EUA para todo o mundo.
Parlamentares iniciaram
as audiências públicas televisionadas do inquérito de
impeachment do presidente, marcando uma nova fase
nos procedimentos que podem determinar o destino
do governo do republicano.
Abuso de poder
Os democratas estão analisando se Trump abusou de

seu poder retendo quase 400
milhões de dólares de ajuda
de segurança à Ucrânia para
pressionar um aliado vulnerável dos EUA.
O foco é uma conversa
telefônica de 25 de julho na
qual Trump pediu ao presidente ucraniano, Volodymyr
Zelenskiy, que iniciasse uma
investigação de corrupção a
respeito de Biden e seu filho
e uma teoria desacreditada
de que a Ucrânia pode ter interferido nas eleições norte-americanas de 2016.
Trump negou qualquer irregularidade e rotulou o inquérito como uma caça às bruxas.

A

Suprema Corte não
impedirá um processo movido pelas famílias das vítimas de Sandy
Hook contra a Remington
Arms Co., fabricante do rifle
semi-automático usado no tiroteio em massa de 2012 em
uma escola primária.
O Tribunal decidiu não
interpor o recurso da Remington. Isso marca um golpe
para a indústria de armas:
dependendo do resultado do
caso, ele pode abrir a porta
para as famílias das vítimas
de violência armada processarem os fabricantes de armas por danos.
As famílias das vítimas de
Sandy Hook estão “agradecidas” pela decisão da Suprema
Corte, disseram advogados

O Tribunal decidiu não interpor o recurso da Remington.

das famílias em comunicado. Eles chamaram o apelo
de Remington de “a mais recente tentativa de evitar a
responsabilização”.
O porta-voz da Remington não foi encontrado para
comentar o caso.
Lei Federal
Uma lei federal de 2005
protege fabricantes de ar-

mas de serem processados
por morte dolosa, pelos familiares. Mas as famílias das
vítimas do tiroteio na escola primária em Newtown,
Connecticut, estão adotando
uma abordagem diferente.
Um sobrevivente e famílias de nove outras vítimas
do tiroteio em massa na escola primária de Sandy Hook
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estão tentando responsabilizar a Remington Arms Company parcialmente por direcionar de maneira errada a
sua estratégia de marketing.
Os advogados das vítimas
processaram Remington alegando que a empresa comercializava rifles exaltando as
qualidades militaristas da arma e reforçando a imagem
de uma arma de combate violando uma lei de Connecticut que impede práticas enganosas de marketing.
O rifle foi “projetado como uma arma militar” e “para proporcionar carnificina
máxima” com extrema eficiência, argumentam eles em
documentos legais.
Os advogados disseram
na terça-feira (12) que estão
prontos para levar a empresa a julgamento “para esclarecer a estratégia de Remington” de expandir o mercado
de armas semi-automáticas
de alta potência e “cortejar
usuários de alto risco às custas da segurança dos americanos”.
O mercado consumidor
de rifles caiu vertiginosamente nos últimos anos. A
Colt, fabricante do rifle AR15, já anunciou que está saindo do mercado de rifles de
consumo.
Com informações da
CNN.
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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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Brasil sedia o BRICS e assina
parcerias e investimentos com a China
Sediada em Brasília (DF), a cúpula dos BRICS reuniu os líderes
do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul
Valter CampanatoAgência Brasil

O

s governos do Brasil
e da China assinaram
na quarta-feira, 13,
nove atos para trabalhos conjuntos sobre investimentos,
transporte, saúde, segurança,
comunicações e agronegócio.
Os documentos foram firmados após reunião bilateral do
presidente chinês, Xi Jinping,
e o brasileiro, Jair Bolsonaro,
que participam até esta quinta-feira, 14, da programação
da 11ª Cúpula dos Brics, em
Brasília.
A cúpula começou na
quarta-feira, 13, e reuniu os
líderes de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

Bolsonaro recebe o presidente chinês, Xi Jinping, em Brasília (DF).

Brasil e China
Dentre os acordos assinados entre os dois países estão
o tratado sobre transferência de pessoas condenadas,

que permitirá a transferência presos de um território a
outro. Caso sejam cumpridos
certos requisitos, um brasileiro condenado na China po-

derá cumprir a pena determinada pelo Judiciário chinês
no Brasil, e vice-versa.
Também foi assinado memorando de entendimento
para cooperação no setor de
serviços pelo qual os governos de Brasil e China irão facilitar e promover a cooperação, o diálogo e o comércio
relativos a serviços de diversas áreas e o fortalecimento
de investimentos.
Ambos os países assinaram ainda protocolo sanitário
para exportação de frutas. Leia
mais no site gazetanews.com.
Com informações da
Agência Brasil.

Uso de base no Maranhão pelos EUA é aprovado pelo Senado
A Comissão de Relações
Exteriores do Senado aprovou o acordo entre Brasil e
Estados Unidos sobre lançamentos a partir do centro
espacial de Alcântara , no
Maranhão, na terça-feira, 12.
Como já foi aprovado na Câ-

mara, o projeto de decreto
legislativo segue agora para
promulgação.
Assinado em março, o
Acordo de Salvaguardas Tecnológicas (AST) permite aos
Estados Unidos lançar satélites a partir do Centro Espa-

cial de Alcântara (CLA), inaugurado em 1983.
O governo Bolsonaro alega que “nos objetos da indústria aeroespacial, a predominância de componentes
tecnológicos cujas patentes
pertencem aos Estados Uni-

dos ou nacionais norte-americanos torna necessária a
aprovação de Acordo de Salvaguardas Tecnológicas (AST)
com aquele país, a fim de
garantir a proteção dessas
tecnologias”. Fonte: Agência
Brasil.

Crise na Bolívia
pode afetar
fornecimento de
gás no Brasil

União Europeia
estende sanções
econômicas
contra Venezuela

O governo brasileiro levantou a preocupação em
relação à crise na Bolívia e a
possibilidade de interrupção
no fornecimento de gás natural. Os bolivianos fornecem
cerca de 30% de todo o gás
consumido no Brasil.
Produção em
ritmo lento
Desde a renúncia de Evo
Morales, no domingo, 10,
200 manifestantes ligados
ao Movimento ao Socialismo (MAS), partido do ex-presidente, invadiram e paralisaram a produção de apenas
uma usina de gás natural
no campo de Carrasco, Província de Chapare, Departamento de Cochabamba, um
bastião dos apoiadores de
Morales.
A estatal boliviana, Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB), enviou na
terça-feira, 12, uma carta ao
governo da Argentina notificando que o fornecimento de
gás pode ser afetado.
As Forças Armadas da Bolívia já retomaram o controle
das instalações, mas a usina
ainda opera com a metade da
capacidade. Fonte: Estadão.

Ministros de Relações Exteriores da União Europeia
(UE) decidiram na terça-feira,
12, prolongar até 14 de novembro de 2020 um embargo
de armas contra a Venezuela e a proibição de vendas de
equipamentos que poderiam
ser usados contra manifestantes. Eles também estenderam um congelamento de
ativos e as proibições de viagens para 25 funcionários do
governo venezuelano.
Sanções flexíveis
A UE diz que está mirando o regime de Nicolás Maduro devido a “persistentes
ações que minam a democracia, o Estado de direito e
o respeito aos direitos humanos”. Os ministros dizem que
as sanções “são flexíveis e reversíveis” e não têm como
alvo venezuelanos comuns.
Os Estados Unidos, a
União Europeia e muitos outros governos, incluindo o
Brasil, reconhecem o líder
opositor Juan Guaidó como
presidente interino da Venezuela e alegam que a reeleição de Maduro no ano passado não foi legítima. Fonte:
Associated Press.
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Estádio do Palmeiras está
próximo de ter grama sintética
Segundo acordo entre o clube e a construtora, o estádio deverá abrir
mão de grama natural em 2020, mas ainda há detalhes pendentes

A

WTorre, construtora
que administra a arena do Palmeiras, avançou na última segunda-feira
nas negociações para a implantação de grama sintética a partir da próxima temporada.
Em nota, a WTorre admitiu ter chegado a um acordo
técnico e financeiro com a
empresa responsável, embora o contrato ainda dependa
de detalhes finais para ser

oficializado.
Trata-se da Soccer Grass,
representante no Brasil da
GreenFields, marca holandesa que produz o gramado artificial.
Em outubro, uma comitiva palmeirense esteve na
Holanda para ver de perto
a produção e a utilização da
grama, que é homologado na
Fifa e apontado como uma
evolução do tipo utilizado
no Brasil.

Assim que for oficializado o acerto entre WTorre e a
empresa, caberá ao Palmeiras também definir um acordo para utilizar a grama em
um dos três campos da Academia de Futebol.
Comunicado da
construtora
A empresa responsável
divulgou um comunicado sobre os avanços. Confira na
íntegra: “O Allianz Parque
esclarece que na noite da úl-

tima segunda-feira (11) houve avanço nas negociações,
chegando a um acordo técnico e financeiro com a empresa Soccer Grass, representante no Brasil da GreenFields,
marca holandesa que produz o mais avançado sistema
de grama sintética do mundo. No entanto, ainda existem outras etapas do acordo
a serem concluídas, que impedem neste momento um
anúncio oficial”.

Estádio poderá contar com a grama artificial na próxima temporada.

Projeto para proibir bebidas nos estádios tem primeira aprovação no senado
Divulgação

Infratores poderiam pegar até 4 anos de prisão.

O projeto de lei (PL)
3.788/2019, que defende a
proibição de venda de bebidas alcoólicas nos estádios
de futebol e punição dura
para quem oferecer, armazenar, distribuir ou vender
bebida no interior dos palcos
futebolísticos, recebeu parecer favorável na Comissão de
Educação, Cultura e Esporte
do Senado Federal na tarde

desta terça-feira (12). Essa,
porém, é uma etapa inicial
no trâmite do projeto, que
agora segue para avaliação
na Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ). O projeto foi
elaborado pelo senador Luis
Eduardo Girão (Podemos-CE).
O PL, que começou a tramitar em 1º de julho, estabelece aos infratores pena
de reclusão de dois a qua-

tro anos, mais multa e impedimento de o condenado
ir a qualquer evento esportivo ou até se deslocar para as
proximidades do estádio pelo
prazo de dois a quatro anos.
Além disso, traz outras
mudanças ao Estatuto do
Torcedor. No artigo que trata do crime de promover tumulto, praticar ou incitar a
violência em espaços espor-

tivos, a proposta sugere o
aumento da pena - hoje estipulada em um a dois anos
de reclusão - para um a três
anos de reclusão, mais multa. E ainda estabelece que a
pena será aumentada em um
terço se quem o cometeu estiver sob efeito de álcool ou
outra substância psicoativa
que leve a dependência.
Fonte: globoesporte.com
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Futevôlei: Deerfield Beach sediará a etapa final
do NFA Tour 2019 nos Estados Unidos
Dupla de Miami desafia o decacampeão mundial, Helinho Correa, em novembro
Divulgação

O

esporte que nasceu
em Copacabana e ganhou as areias do
mundo terá como palco da
final da temporada da NFA
Tour 2019 a praia de Deerfield Beach, na Flórida, nos
dias 23 e 24 de Novembro,
das 8am às 6pm.
Na categoria Pro, dois
atletas dividem a liderança
do ranking nacional da NFA
com 940 pontos cada: Helinho Correa (10 vezes Campeão do Mundo e MVP em
2017 e 2018) que jogará com
seu parceiro Bruninho Barros. O outro é o vencedor de
7 etapas do NFA Tour, Carlinhos Meneghisso, de Miami,
que jogará com Marcellinho
Schilling, um dos 3 melhores jogadores do mundo na
atualidade.
Categoria Open
Na categoria Open 32
duplas já confirmaram presença, entre elas a dupla de
Miami, campeã da 1ª Etapa do Circuito Nacional de
2019 (em Deerfield Beach,
FL), Leandro Lasmar e Leo
Cipriani. A dupla de Fort My-

ers, campeã da 3ª Etapa (em
Baltimore, MD), Júnior Baiano e Diego Faria, a dupla de
Brasília (bicampeã das Etapas da Califórnia e Huntington Beach), Luciano Benez
e Marcos Lemos, e a dupla
campeã da última etapa (em
Houston, TX), Diego Ferreira de Souza e Luiz Cunha, de
Deerfield Beach, também estão na disputa.
Na briga pelo título de Jogador Mais Valioso de 2019
(MVP) estão 6 atletas com
chances de levar o troféu para casa. São eles o número
1 do ranking da NFA, David
Aitken, (San Diego, CA), com
580 pontos; seguido por Bruno Mota Passos (San Diego,
CA), com 540 pontos; Leah
Morales e Felipe Sanches,
(San Francisco, CA), com
530 pontos; Luciano Benez e
Marcos Lemos, (Brasília, BR);
Gustavo Alencar (Miami, FL),
com 500 pontos; e ainda Junior Baiano e Diego Faria, (Ft.
Myers, FL), com 476 pontos.
Categoria feminina
Na categoria Feminina, a
atleta do estado da Flórida,

Fiorella Pellegrini, Women MVP 2019.

Divulgação

Rafinha Holanda do Brasil, campeão da 1ª etapa.

Fiorella Pellegrini, garantiu
por antecipação o título de
Jogadora Mais Valiosa (MVP)
de 2019, com 740 pontos no
ranking.
Mas a concorrência entre
as mulheres pelo título desta
última etapa segue acirrada
com 8 jogadoras disputando
o prêmio de Princesa da Praia
de Deerfield Beach. Dentre
elas estão as atletas de Miami, Erika Grabrecht, Gabi
Vieira, Jana Fleck, Jojo Frigerio - todas treinadas pelo professor da FBS- FC Ivan Guimarães-, Thais Moreira, de
Deerfield Beach, e Monique
Gois, que vem do Brasil exclusivamente para o evento.

Evento terá aulas gratuitas para crianças
Além de conhecer os melhores atletas do futevôlei
norte-americano, os moradores da região de Deerfield
Beach e de Miami poderão
aproveitar o evento gratuitamente, no sábado e no domingo. O evento acontece no
lado norte do Pier de Deer-

field Beach.
Para as crianças, os organizadores realizarão clínicas
de futevôlei, que acontecerão em mini quadras com redinhas de várias alturas -para abranger várias idades-, o
que deve garantir diversão e
entretenimento ao longo dos

dois dias.
O circuito NFA Tour em
2019 é realizado e organizado
pela National Footvolley Association (NFA), e é patrocinado pela Mikasa, Strohschein
Group e pelo grupo Gazeta
News. A produção do evento é
da Sea and Sugar Production.

Para mais informações
sobre o vento basta acessar
o site www.footvolleyUSA.
com, ou entrar em contato
com os organizadores pelo
telefone (305) 733-7858 (falar com Izabela Guimaraes
- National Footvolley Association).
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Comunicação Interpessoal: Como é a sua?
comunicação é a base de
todo relacionamento humano. Precisamos dela
nos relacionamentos entre parceiros, entre pais e filhos,
em escritórios, consultórios médicos e empresas. A comunicação é essencial para que possamos
entender como funciona um ambiente ou uma pessoa, as expectativas que têm de nós e para que
possamos colocar as nossas necessidades. Saber nos comunicarmos
é a condição para conseguir obter
o que queremos, e assim obtermos sucesso em nossas vidas.
As pesquisas sobre comunicação interpessoal se desenvolveram
em seis áreas de estudos:
1. Como os humanos ajustam
e adaptam sua comunicação verbal e não verbal na comunicação
presencial (cara-a-cara);
2. Como as mensagens são
produzidas;
3. Como a incerteza influencia o comportamento e as estratégias de comunicação;
4. Comunicação enganosa;
5. Dialéticas relacionais;
6. Interação social mediada

A

pela tecnologia.
Seguem algumas rápidas reflexões do ponto de vista da perspectiva psicológica:
1. Toda comunicação é dinâmica. A troca entre as duas pessoas é, de certa forma, flutuante.
A fala em si é um elemento ligado a emoções, as ideias são também afetivas e não só racionais,
o que produz um conjunto de fatores não sempre consciente que
atuam durante a comunicação. A
isso se soma a percepção que te-

mos da outra pessoa, tanto de sua
aparência e traços como de seu
jeito. Sua postura física, assim como a nossa, mesmo que imperceptivelmente, irá mudar durante a conversa, tanto pelo conteúdo
da comunicação como por outras
questões que a pessoa possa estar
sentindo independentemente do
assunto em pauta (por exemplo, a
pessoa pode estar com fome, com
sono, etc.).
2. A mensagens são produzidas a partir de nosso conhecimen-

to sobre o assunto, mas essa produção pode ser alterada durante a
própria comunicação para agradar
a outra pessoa, ou porque percebemos que queremos amigá-la ou
porque criamos antipatia por ela
durante a fala. Assim, as emoções
geradas no contato com o outro
podem alterar o conteúdo do nosso raciocínio.
3. A incerteza é um elemento complexo pois nos joga numa
dança, às vezes aleatória, no que
diz respeito ao que queremos falar e aonde queremos chegar.
Há pessoas que irão modificar
sua fala em busca de um sinal de
aprovação, de sintonia. A comunicação em si pode ter pouco peso e se torna mais uma forma de
se conectar à outra pessoa. Mas
também, diante da incerteza, há
os que observam e analisam.
4. A comunicação enganosa é a que mais nos oprime diariamente. Quem já não se pegou
duvidando de uma notícia ou do
que alguém lhe fala? Como identificar a comunicação enganosa? Em primeiro lugar, prestar
atenção ao contexto: quem fala,

de onde vem, para quem “trabalha”, ou a vida que leva e seus
valores. Depois, tentar entender
qual interesse a tal pessoa teria
com a tal comunicação. Enfim,
observar as emoções que temos,
por que as temos? A comunicação para funcionar tem que ativar emoções e você precisa conhecer as suas para se imunizar.
5. Segundo os especialistas, as dialéticas relacionais assumem três aspectos que produzem três diferentes tipos de
tensão na relação: conexão x separação; certeza x incerteza;
abertura x fechamento. Nenhuma relação pode se desenvolver
num polo somente de qualquer
de uma dessas três dialéticas.
Oscilamos sempre entre um aspecto e outro da relação e, se
conseguirmos encontrar uma
harmonia nisso, está tudo bem.
É como deve ser.
6. Vivemos em tempos onde
a comunicação tecnológica, via
mensagens de texto e coisas do tipo, está ganhando sempre mais
espaço em nossas vidas. Já pararam para observar como isso nos
afetou? Será que não estamos perdendo a capacidade de nos relacionarmos cara-a-cara?
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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
Pixabay

Dietas, dietas, dietas... sempre falam de
novas dietas e nenhuma funciona

D

A maioria das pessoas já fez mil dietas diferentes e todas sem resultados.

esde a época em que eu lecionava em Universidades, eu
dizia que há duas maneiras
de explicar ou de responder
a uma pergunta. Você pode simplesmente se retringir ao motivo ou pode
explicar o motivo.
Como professora sempre expliquei
o motivo.
O que isso significa? Bem, duas
coisas: a primeira é que o texto é longo e a segunda é que todos que lerem
conseguirão entender.
As dietas não dão resultado por alguns motivos. A meu ver, o principal é
que quem segue uma dieta não aprende nada. Modifica a forma de comer,
buscando alguma modificação, mas
não tem ideia do que está fazendo. Assim, quando o objetivo for alcançado, a dieta é colocada de lado e como
a pessoa não aprendeu nada, voltará a
comer da mesma forma que antes, retornando ao ponto inicial.
Outro motivo é que a maioria das
dietas é restritiva em algum grau. Isso
limita a vida social, a vida familiar e a
alegria do dia a dia. É muito frustrante

estar com fome e ter que comer algo
repetido, ou sem gosto, ou sem sal, ou
sem o ser do seu gosto.
Essas pequenas frustrações diárias
começam a cansar e as pessoas não
veem a hora dessa tortura terminar. E
quando termina...voltam a comer da
mesma forma que comiam antes, retornando ao ponto inicial.
Vamos ao terceiro ponto de vista:
alimentos mirabolantes, difíceis de serem encontrados e na maioria das vezes caros. Já atendi uma pessoa que
estava fazendo uma dieta que pedia
para comer morangos pela manhã,
mas a pessoa morava na região norte
do Brasil e, adivinha? Como encontrar
morangos todos os dias pela manhã?
Insano pedir que um alimento seja
acrescentado à dieta sem antes entender a realidade da pessoa.
E assim segue o ciclo vicioso de
buscar um profissional, seguir um cardápio restritivo, engessado, se frustrar
e voltar ao início do processo.
Na sequência uma nova dieta é inventada, surge um novo ânimo, um
novo profissional que prescreve uma

dieta restritiva, um cardápio restritivo, e tudo se repete.
A maioria das pessoas que me procura tem sempre a mesma narrativa. Já fez mil dietas diferentes e todas
sem resultados permanentes. A pergunta que sempre me faço é porque
as pessoas continuam acreditando em
milagres e acreditando que irá surgir
um profissional que irá prescrever algo infalível.
Isso não vai acontecer. Esqueça.
E se você está se perguntando o
que fazer, a resposta é bem mais simples e bem mais curta: aprenda a comer.
Todos nós precisamos saber um
pouco de cada coisa na vida para poder fazer o que precisamos. Saber um
pouco de informática, saber um pouco sobre leis, sobre outras línguas, sobre higiene e, claro, temos sim que saber um pouco sobre alimentos. O que
são alimentos saudáveis, o que são alimentos não saudáveis e aprender a fazer boas escolhas. Não há necessidade
de restringir nada, basta aprender a
comer com moderação e bom senso.
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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.

Nem antes, nem depois
Pixabay

S

e você tirar um bolo do forno antes do tempo, ele não
cresce. Se tirar depois, ﬁca
queimado. Em uma negociação, é a mesma coisa:
Antes da hora
• As condições podem ainda
não ser suﬁcientemente satisfatórias para o seu interlocutor, e ele
pode não querer fechar o negócio.
Depois da hora
• Uma variável qualquer pode
interferir no processo e impedir o
fechamento da negociação.
Para saber quando é a hora, esteja atento às mudanças que acontecem no nível da comunicação e
ao progressivo aumento da interação entre você e o seu interlocutor. Se você estiver em sintonia
com ele, perceberá o estabelecimento da conﬁança mútua. A partir de então, você deixa de simplesmente exercer inﬂuência
sobre ele e passa a ajudá-lo a suprir necessidades.
A sua percepção precisa estar apurada para identiﬁcar o
momento certo de fechar uma
negociação, pois ele costuma
“aparecer” de forma muito sutil e

Várias situações podem interferir no processo de negociação.

pode se perder. O estado de perfeita sintonia entre você e o seu
interlocutor dura poucos minutos,
mesmo que ele seja seu cliente
habitual e que já exista um bom
nível de conﬁança vocês.
Receitas de bolo não costumam ser exatas em relação ao

tempo que ele precisará ﬁcar no
forno. Geralmente, elas trazem a
seguinte informação: “Tantos minutos, em média”. Passado esse
tempo, você tem de “cuidar” do
bolo: um pouco de tempo a menos ou a mais pode ser fatal.
Negociações no dia-a-dia

A gama de situações cotidianas que envolvem negociação, implícita ou explícitamente, é muito
grande. Como em toda negociação, é preciso ter: certeza de que
a negociação é necessária, condições de participar dela e vontade
de chegar ao melhor acordo possível. Mas pode-se também dispor
de outros recursos, como os que
se seguem:
Declinar
A atitude recomendada para
evitar negociações desnecessárias
que, em muitos casos, nada mais
são do que discussões improdutivas. Envolver-se em problemas irrelevantes pode consumir tempo
e energia que poderiam ser mais
bem empregados.
Adiar
Dependendo do assunto que
estiver sendo negociado, declinar pode ser uma solução muito
radical. Talvez, você precise de
um tempo. Quando tiver dúvida
sobre a sua posição em relação
ao que estiver sendo negociado,
adie a sua participação na negociação.
Se o seu chefe o estiver con-

vidando para gerenciar a ﬁlial da
empresa nos Estados Unidos e isso, a princípio, não lhe for muito
atraente, você pode declinar do
convite e ponto ﬁnal. Mas se tiver dúvidas sobre a conveniência
dessa mudança, você pode dizer
que vai pensar sobre a proposta
e que retomará o assunto no dia
seguinte. Ou, ainda, que precisa
de subsídios para uma discussão
como essa e que estará em condições de conversar dentro de uma
semana, por exemplo.
Aceitar
Se morar fora do país não estava nos seus planos, mas a empresa não lhe dá outra alternativa a
não ser aceitar, a melhor estratégia, se quiser permanecer na empresa, será aceitar a decisão e sentar-se para negociar as condições
em que essa transferência acontecerá. Nesse caso, tenha claro para
si mesmo o que você quer obter
com a negociação e as concessões que terá condições de fazer. E
conscientize-se de que, fechado o
negócio, terá de comprometer-se
inteiramente com os termos negociados.
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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.

Por EQUIPE GAZETA
Baile da Ousadia
- O melhor do
Sertanejo e Funk
15/NOV/2019

Lulu Santos
chega na
Flórida com
show “Pra
Sempre”

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.

U

m dos mais bem sucedidos artistas
brasileiros, “hit maker” natural,
dono de clássicos incontestáveis
e vendagens milionárias ao longo
de uma carreira com mais de 30 discos gravados, Lulu Santos chega nos Estados Unidos agora em novembro com a turnê “Pra
Sempre”. Apresentado pela Brazilian Nites, a turnê começa dia 15 em Los Angeles
e segue para San Francisco, Houston, Nova
York, e chega na Florida dia 23 em Miami
Beach e depois 24 em Orlando.
Após o estrondoso sucesso de público
alcançado com a estréia da turnê brasileira,
o artista fechou o Rock in Rio em setembro
com um show eletrizante para mais de 100
mil pessoas. Em outubro Lulu Santos embarcou para a Europa para uma sequência
de shows lotados em Portugal, Inglaterra e
Alemanha. Agora o artista chega nos Estados Unidos com um concerto cheio de sucessos e todo dedicado ao amor. Este, aliás,
um dos temas de maior destaque em sua
vasta obra.
A partir de 1981, Lulu Santos impressionou a cena musical com seu trabalho solo, assumindo um protagonismo poucas vezes visto na América do Sul para um artista
pop. E, logo de cara, lançou uma série de
sucessos que já nasceram clássicos instantâneos da música brasileira como: Tempos
Modernos, O Último Romântico, Tudo Azul,
Toda Forma de Amor, Um Certo Alguém,
Assim caminha a humanidade, Aviso aos
Navegantes, Sereia, De Repente Califórnia.
Além da carreira nos palcos, Lulu tam-

AGENDA

Back To The 80’s/90’s – Edição
Especial
16/NOV/2019

bém mantém uma atuação de destaque na
televisão brasileira. Quando o celebrado
programa The Voice chegou ao Brasil em
2012, Lulu Santos foi o primeiro convidado a liderar a bancada e na história do The
Voice Brasil, Lulu Santos é o único jurado
que participou de todas as temporadas.
Na turnê que desembarca nos Estados
Unidos em novembro, Lulu segue acompanhado de uma banda formada por músicos
reconhecidos pela excelência técnica - pelo
suingue incomum – e pela alta sofisticação
que a música de Lulu exige: Sérgio Melo
(Bateria); Jorge Ailton (Baixo); Hiroshi Mizutani (Teclado); Tavinho Menezes (Guitarra);
e Robson Sá (vocal).
Lulu Santos sempre se preocupou com
a totalidade. No palco, tudo se completa
sob sua concepção. Não por acaso, desde
os anos 1980, sempre gostou de reforçar o
mesmo pensamento: “Eu quero que o que
a pessoa ouça seja bastante informativo,
não só pelo teor musical, mas que a música
realmente sirva para provocar alguma coisa”. Assim é Lulu Santos: um artista origi-

nal, completo.
“Chego nos USA com um show que defende as cores de um álbum feito para o
amor – e que se chama “Pra Sempre”... Nada mais apropriado” -, define Lulu. E, já focado nos shows que fará em Los Angeles,
San Francisco, Houston, Nova York, Miami
e Orlando, o artista adianta que os grandes
hits de seu cancioneiro serão parte principal do show: “Não vamos deixar nenhum
clássico de fora. As pessoas que me acompanham já conhecem as canções, gostam
delas e as identificam com passagens de
suas vidas. E fazem por escolha, é a voz do
povo. As apresentações ao vivo deixam a
lembrança de um impacto que dificilmente se apaga, por isso estou levando para essa turnê um mergulho no meu universo de
grandes sucessos e do meu novo álbum Pra
Sempre”, promete Lulu.
Vamos cantar, dançar, sorrir e celebrar
com Lulu Santos no dia 23 de novembro no
Fillmore Miami Beach, e 24 de novembro
no House of Blues Orlando. Informações e
ingressos no site BrazilianNites.com.

Local: El After at The Locale - 499 South
Federal Hwy, Boca Raton, Florida 33432
Horário: 10 PM - 2AM
Info: A festa que mudou o sul da Flórida
acontece nesse final de semana, com edição especial celebrando também os anos
90. A festa é comandada por Johnny e
Banda Mandrax. Venda de mesas pelo
telefone (561) 251-7352.

Varanda do The Locale
17/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: O “hit maker” LULU SANTOS traz
para Miami a turnê americana “PRA
SEMPRE”. Ingressos de $64 a $94, à venda
pelo livenation.com. Outras informações
pelo telefone (305) 938-2505.
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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.
20th Century Fox

Ford v Ferrari
20th Century Fox

‘Ford v Ferrari’ estreia no cinema esta semana
A24

Estreia na próxima
sexta-feira, dia 15 de
novembro, o drama
biográfico Ford v Ferrari, com os atores Matt
Damon e Christian
Bale. Uma das apostas
na corrida por prêmios dos estúdios 20th
Century Fox, que foi comparado pelos
estúdios Disney recentemente. Durante
a década de 1960, a Ford resolve entrar
no ramo das corridas automobilísticas de
forma que a empresa ganhe o prestígio e
o glamour da concorrente Ferrari, campeã em várias corridas. A Ford contrata
o ex-piloto Carroll Shelby, papel de Matt
Damon, para chefiar a empreitada. Por
mais que tenha carta branca para montar
sua equipe, incluindo o piloto e engenheiro Ken Miles, interpretado por Christian
Bale, Shelby enfrenta problemas com a diretoria da Ford, especialmente pela mentalidade mais voltada para os negócios e a
imagem da empresa do que propriamente
em relação ao aspecto esportivo. O longa
bem divertido foi escrito por Jez Butterworth, John-Henry Butterworth e Jason
Keller e foi baseado em fatos reais. Na
direção, James Mangold. Os atores Josh
Lucas, Noah Jupe, Caitriona Balfe, Tracy
Letts também estão no elenco. Vale a
pena assistir!!! #FrordVFerrari

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

Columbia Pictures

Waves
A24
O drama Waves também entra em cartaz
em algumas salas de
cinema do país na próxima sexta-feira, dia 15
de novembro. A trama
acontece na Flórida, no
condado de Broward, e acompanha a jornada de uma família suburbana - liderada por
um pai bem-intencionado, mas dominador - enquanto eles navegam no amor, no
perdão e se reúnem na sequência de uma
perda. No elenco estão Sterling K. Brown,
Kelvin Harrison Jr., Taylor Russell, Alexa
Demie, Clifton Collins Jr., entre outros. O
roteiro foi escrito por Trey Edward Shults
que também dirigiu o longa. Waves é forte,
emocionante e com performances verdadeiras. Quando assisti ao filme, reconheci
várias ruas e lugares de Fort Lauderdale.
Vale a pena assistir!! Também está na corrida por prêmios. #Waves

Charlie’s Angels
Columbia Pictures
A comédia de ação Charlie’s Angels
também estreia no dia 15 de novembro.
Dirigido pela atriz Elizabeth Banks, essa é a

Roadside Attractions

nova adaptação cinematográfica da série policial Charlie’s Angels,
sucesso na década de
1970. Dessa vez, As Panteras precisam proteger
uma jovem engenheira
de sistemas que sabe
tudo sobre uma nova
tecnologia perigosa. As
Panteras vão fazer de tudo para tudo e até
colocar suas vidas em risco para proteger
todos nós. No elenco estão Kristen Stewart,
Ella Balinska, Naomi Scott, Patrick Stewart, Sam Claflin, Jonathan Tucker, Chris
Pang, Luis Gerardo Méndez, entre outros.
Elizabeth Banks também escreveu o roteiro
baseado na história de Evan Spiliotopoulos
e David Auburn. #CharliesAngels

of Jhansi foi dirigido
por Swati Bhise que
também escreveu o
roteiro junto com sua
filha, a atriz Devika
Bhise, que interpreta a
protagonista. Também
estão no elenco Jodhi
May, Rupert Everett,
Derek Jacobi, Milind
GUnaji, Arif Zakaria, entre outros. O longa
tem uma fotografia impressionante e boas
atuações. #TheWarriorQueenOfJhansi

The Warrior Queen of Jhansi
Roadside Attractions

Mais um serviço de streaming surge no
mercado. O tão esperado Disney+ (Disney
Plus), o serviço de streaming dos estúdios
Walt Disney, já está disponível desde o dia
12 de novembro. Com quase 500 filmes e
7.500 episódios de séries de televisão da
Disney, Pixar, Marvel Studios, LucasFilm
(Star Wars), National Geographic, o Disney+ passa a ser o lar exclusivo de histórias
clássicas. Leia mais no gazetanews.com.

O drama biográfico The Warrior Queen
of Jhansi estreia na próxima sexta-feira,
dia 15 de novembro. O longa é um conto
sobre o empoderamento das mulheres e
conta a verdadeira história de Lakshmibai,
a histórica Rainha de Jhansi que liderou
ferozmente seu exército contra a Companhia Britânica das Índias Orientais no
infame motim de 1857. The Warrior Queen

........................................................
LANÇAMENTO
Já está disponível Disney+, o novo
serviço de streaming

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

Fotógrafa Mariza
Formaggini expõe sua
arte em écharpes

A

inda sobre o evento Almoço & Histórias do CCBU, no dia 7 de novembro, em
Brickel Key, destaque para a fotógrafa
e artista brasileira Mariza Versiani Formaggini, que expôs a sua arte da fotografia em lindas
écharpes estampadas com algumas de suas fotos, em temas variados.
As convidadas do CCBU ficaram encantadas
com a beleza das peças, que deu um charme especial ao evento.
Divulgação

Convidadas e organizadoras do evento da CCBU em Brickel Key.

Fernanda Cirino com Marcelo e Adriana Sabino.

Almoço & Histórias do CCBU
by Fernanda Cirino

D

estaque do Bastidores desta semana para a editora-chefe do Gazeta News,
Fernanda Cirino, que recebeu
um convite especial do CCBU –
Centro Cultural Brasil USA – para participar do projeto ALMOÇO & HISTÓRIAS do CCBU, que
convida personalidades da comunidade brasileira na Flórida,
para contar um pouco das suas

histórias e experiências profissionais e pessoais. Fernanda
compartilhou com todos os convidados um pouco das inúmeras histórias dos seus 20 anos de
jornalismo no sul da Flórida, a
frente do grupo Gazeta. Confira
alguns momentos do almoço do
CCBU, que aconteceu no charmoso Brasserie, em Brickell Key,
no dia 7 de novembro.

Silvana Mandelli, Fernanda Cirino, Denise Ehlers e Sonia Constantino.

Divulgação

Time do PSG Palm Beach U12.
Arquivo Pessoal

Jovens brasileiros se
destacam na Copa MIC 2019

O

utro destaque do BASTIDORES desta semana
vai para jogadores de futebol brasileiros, que
participaram do campeonato internacional
de futebol do MIC - Mediterranean International
Cup - Football, realizado nos dias 9 e 11 de novembro, em Fort Lauderdale. Mais de 2.500 jogadores de
120 times participaram do torneio, nas categorias
U12, U14 e U16.
Confira as fotos do time do PSG Palm Beach, categoria U-12, vice-campeão da Copa MIC 2019, e do
jogador Arthur Calmon Ladeira, que ficou muito feliz com o título.
Parabéns ao coach do time, Romero Dias e a todos os jogadores!
Arthur Calmon Ladeira.

Encantada com as peças da fotógrafa Mariza
Formaggini.
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Fotos: Nathalia Schumacher

Sueli, Tatiane e Carol.

Neise Cordeiro (Rádio GN).

Joaquim e Yara Cavaignac, Gysa Dal’Omo, Tarcisio Matheus, Junior e Renata
Charamba e Pamela.

Johnny.

Back to the 80s em Orlando

F

Eraldo e Maida Manes (B&B) com Fernanda Cirino e Zigomar Vuelma (GN).

DJ Bone.

Lilian e Marco Alevato (Facebrasil).

oi realizada em Orlando a primeira Back to the
80’s, com Johnny e banda Mandrax, no dia 8, no
Camila’s Lounge. O show atraiu fãs das músicas
que marcaram a época do rock e pop nacional, como
Ira, Paralamas, Legião Urbana, RPM, Lulu Santos e outros. E como não poderia ser diferente do sul da Flórida, a noite foi um sucesso e o público pediu BIS.
O evento foi realizado pela Rádio Gazeta News e
contou com o apoio do jornal B&B, da revista Facebrasil, da Alpha Leader Realty, Pam Events, Brazilian
Music Arts Center e Camila’s Restaurante.
E no dia 16 de novembro tem Back to the 80’s no
The Locale, em Boca Raton, a partir das 10p.m.
Fotos: Nathalia Shumacher

Marcello Teixeira.

Yuri.

Gisele, Paula, Bruna e Cristina.

Oswaldo (centro) comemorou aniversário com os amigos na festa.

Sandra Baptista (Gazeta) com amigos e o esposo Paulo.

Cynthia, Sandra, Cristina e Fernanda.

Cynthia,Celina e Will.

Johnny e a galera sorteada para assistir o show do Lulu em Orlando, dia 24.

Jéssica e Matheus Mello com Alex Haubrichs.

Rafael, Daniele, Juliana, Pamela e Rodrigo.
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