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Brasil é o 9º país em envio de estudantes
universitários para os Estados Unidos
C
om a segunda maior alta entre os estudantes
estrangeiros universitários nos Estados Unidos, o número de brasileiros voltou a crescer
9,8% no último ano e o Brasil alcançou o 9° lugar
entre os países que mais mandam estudantes para

as universidades americanas, de acordo com o relatório “Open Doors”. Brasileiras em graduação e
mestrado contam como foi o processo e como é fazer parte dessa estatística.
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MICHAEL BLOOMBERG,
EX-PREFEITO DE NY,
OFICIALIZA ENTRADA NA
CORRIDA PRESIDENCIAL
A estudante de enfermagem Caroline Louredo (segunda da esquerda para direita), faz parte do grupo sobre diversidade cultural.
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Turismo causou impacto de US$75,2
bilhões na cidade de Orlando
o geral, o setor teve um impacto econômico de cerca de US$
1.000 para cada um dos 75 milhões de visitantes que a região
N
recebeu no ano passado, de acordo com estudo.
Região recebeu 75 milhões de visitantes.
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DE ATENDIMENTO
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Arlaine Castro

Gugu e a importância de falar em vida sobre pós-morte

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

doados e, segundo a equipe
médica, vai ajudar em torno
de 50 pessoas. Agora, imaginem se ele nada tivesse falado e a decisão de doar ou
não ficasse com a família?
Não saberiam se ele gostaria
que fossem transplantados
em alguém ou se ele simplesmente se negava a esse tipo
de atitude.
Um estudo de setembro
de 2018 mapeou a percepção
de brasileiros sobre assuntos
que vão da realização
74% dos brasileiros aﬁrmam de cerimônias fúnebres à liberdade que
não falar sobre a morte
uma pessoa deve ter
no cotidiano em pesquisa
ou não para decidir
inédita que a mostra
sobre o fim da pródiﬁculdades para lidar com pria vida. Publicado
pela BBC na matéria
o tema, segundo a BBC.
“Solidão no luto: pesquisa inédita mostra
sa. Algo que não se espera dificuldades dos brasileiros
de alguém que está saudável para lidar com a morte”, o
e de repente, no minuto se- estudo foi apresentado na
guinte, já não está mais en- Semana InspirAÇÕES sobre
tre nós. Acerca disso, por que Vida e Morte, em São Paulo.
não deixar expresso os deseA pesquisa, baseada em
jos pós-morte?
uma amostragem de mil pesNão falar sobre o assun- soas representativa da poto também pode ser um pro- pulação brasileira, mostrou
blema. Gugu deixou expres- que, quanto mais se envesa sua vontade de doar seus lhece, mais o tema da morte
órgãos. Com certeza, já havia é presente no cotidiano. Este
falado abertamente isso para tipo de conversa está presena família. Seus órgãos foram te para 21% dos jovens entre
cone da TV brasileira nos
anos 90, Gugu Liberato, 60 anos, teve a morte anunciada na sexta-feira,
22 depois de dois dias internado em um hospital em Orlando. Gugu sofreu uma violenta e inesperada queda de
quatro metros dentro de sua
casa em Windermere (FL) e
teve morte encefálica.
Por que mortes assim parecem chocar ainda mais?
Um dos motivos é a surpre-

18 e 24 anos; para aqueles
com mais de 55 anos, o percentual salta para 33%.
Entre os principais resultados, está a baixa presença do tema no dia-a-dia: 74%
afirmam não falar sobre a
morte no cotidiano. Os brasileiros associam também
a morte a sentimentos difíceis, como tristeza (63%), dor
(55%), saudade (55%), sofrimento (51%), medo (44%). Somente uma pequena parcela
faz associação a sentimentos que não estão no campo
da angústia, como aceitação
(26%) e libertação (19%).
Na maioria das vezes, a
morte é associada a sentimentos ruins. O sentimento
de perda prevalece.
Desejos sobre o momento pós-morte, como a decisão
entre a cremação ou o sepultamento, ou ainda a doação
de órgãos, são também pouco compartilhados por mais
da metade dos entrevistados:
54% não falaram para pessoas próximas sobre seus desejos na hora da partida, contra 46% que já abordaram
esses assuntos.
Essa dificuldade diante
do assunto, porém, é reconhecida entre os entrevistados: em uma escala de 1 a 5

(em que 1 indica estar “nada
preparado” e 5 “muito preparado”), a nota foi de 2,6 para
a avaliação sobre se o brasileiro está pronto para lidar
com a morte; em relação à
própria morte, a média cai
para 2,1.
O desconforto diante de
certos rituais decorrentes da
morte chegou a quase metade dos entrevistados: 45% disseram não se sentirem sempre à vontade para ir a um
enterro ou velório.
Foram 40 anos dedicados à TV. Gugu começou como assistente de produção de
Silvio Santos no SBT quando
ainda era adolescente. Viveu
seu auge no programa “Domingo Legal”, com o qual disputava a audiência palmo a
palmo com o “Domingão do
Faustão” da Rede Globo. Seu
legado já ficou para a história. Agora mais do que nunca
ele também permanece vivo
com seus órgãos batendo em
outros corpos.
Falar sobre a própria
morte ou os desejos pós-morte ajuda a amenizar o
sofrimento de quem fica. É
meio que um conforto lembrar que a pessoa queria que
fosse de tal maneira porque
ela já havia mencionado isso.
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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

METEOROLOGIA

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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67°/51°
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71°/57°

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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Aumento de acidentes envolvendo trens de alta
velocidade preocupa residentes do sul da Flórida
Familiares de avó e netos mortos em colizão questionam falta de sinalização adequada em cruzamento.
Pixabay.

A

cidentes envolvendo
trens e pedestres ou
carros têm sido uma
notícia bem frequente no sul
da Flórida nos últimos anos.
A tragédia mais recente envolvendo trens de alta velocidade no sul da Flórida tirou a
vida de dois irmãos, de 8 e 10
anos e sua avó, que estavam
indo acampar no sábado (23)
em uma área de conservação
no condado de Palm Beach.
A SUV em que estavam
foi atingida por um trem da
Amtrak, deixando uma família devastada e se perguntando por que um cruzamento
de ferrovia de uma área de
conservação do estado estaria tão desprotegido, quase
sem sinalização adequada.
Os dois escoteiros e sua
avó estavam quase chegando a um acampamento na reserva a oeste de Júpiter quando foram atingidos por um
trem Amtrak em alta velocidade em uma ferrovia sem
portão que cruzava a Beeline Highway, na entrada do
J.W. Corbett Wildlife Management Area.

O impacto matou Valery
Jo Rintamaki, de 58 anos, e
seus dois netos, Tristan Prestano, 10, e Skyler Prestano,
8, de Wellington.
O cruzamento não só não
possuía cancelas ou sinais de
aviso sobre trens, como também era marcada com um sinal para dar passagem, e não
um sinal de “pare”.
David Peat, avô dos meninos, ficou chocado ao não
encontrar estruturas que impedissem o carro de entrar
involuntariamente na frente de um trem que se aproximava.
O deputado estadual Matt
Willhite, D-Wellington, prometeu investigar mais. “Vou
analisar por que não temos
mais sinalização em uma
passagem ferroviária para
onde um trem está passando (em alta velocidade)”, disse ele.
A Flórida está entre os
10 estados com mais acidentes de trem
Com o crescimento na
popularidade de trens de alta velocidade, como o Vir-

gin/Brightline entre Miami
e West Palm Beach, o sul da
Flórida tem visto mais acidentes envolvendo a colisão
de trens e carros, ou o atropelamento de pedestres.
Mais de uma dúzia de pedestres morreram desde que
os trens da Brightline começaram a fazer testes no sul da
Flórida em 2017.
Em junho, a Injury Claim
Coach, uma empresa de Miami, divulgou resultados de
um estudo sobre cruzamentos ferroviários. Pesquisadores analisaram quatro anos
de dados da Federal Railroad
Administration - 2014 a 2018.
O estudo constatou que a
Flórida é o sexto entre os estados com o maior número
de acidentes em cruzamentos ferroviários - 462 acidentes entre 2014 e 2018.
Desses 462 acidentes,
quase 16% resultaram em fatalidade e 25% resultaram em
ferimentos. Isso coloca a Flórida no 11º lugar entre os estados com acidentes de trem
que causam morte e 27º nos
acidentes que levam a lesões.

Família foi atingida a caminho de acampamento.

Em primeiro lugar, o
Texas teve 1.223 acidentes,
dos quais 7,5% foram fatais. A
Califórnia ficou em segundo
lugar com 801 e quase 29%
fatalidades. Illinois ficou em
terceiro com 619 acidentes e
uma taxa de mortalidade de
quase 20%.
Em 2017, as mortes em

cruzamentos de ferrovias
atingiram uma alta de 10
anos, com 575 mortes atribuídas a ultrapassagem dos
trilhos e 888 acidentes totais de trem, de acordo com
a Federal Railroad Administration.
Tanto a empresa responsável pelos trilhos no caso

do acidente de sábado, CSX
Transportation, quanto o Departamento de Transportes
do estado, responsável por
garantir que passagens de
trem cumpram padrões de
segurança, ainda não se pronunciaram. Com informações do Palm Beach Post e
Miami Herald.
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Condado de Miami já tem 12 casos de
dengue confirmados e está sob alerta

Voos diretos
entre Orlando e
Manaus começam
em dezembro

Arquivo GN

Autoridades
reforçam os
cuidados a serem
tomados pela
população

U

m morador do condado de Miami-Dade
se tornou a décima
segunda pessoa a contrair
dengue localmente este ano,
confirmou o Departamento
de Saúde da Flórida na segunda-feira, 25.

De acordo com o Departamento, o condado está agora sob alerta. Funcionários do
setor público de saúde disseram que os casos locais não
parecem estar relacionados.
Os sintomas comuns da
dengue incluem dores de cabeça, dor ocular, dores musculares e articulares, náusea,
vômito ou sangramento incomum.
O vírus é transmitido por
picadas do mosquitos Aedes
aegypti, que também são conhecidos por espalhar o vírus Zika. Se não for tratada a tempo, a dengue pode

O vírus é transmitido por picadas do Aedes aegypti e pode ser fatal.

7

ser fatal.
Precauções
Autoridades estão alertando a população a tomar
as devidas precauções, que
incluem a drenagem da
água parada, que atua como criadouros dos mosquitos, e a cobrir a pele exposta
usando calças compridas, sapatos, meias e mangas compridas, especialmente ao
entardecer. Os agentes de
saúde também pedem que
os moradores usem repelente de mosquitos.
Com informações de Local10.

Manaus é a terceira cidade brasileira a receber voos,
sem escalas, da Gol com destino à Flórida, que já conta
com saídas de Brasília (DF) e
Fortaleza (CE).
A partir de 21 de dezembro, a companhia aérea passará a oferecer voos diretos
todos os sábados com destino a Orlando. As passagens
começaram a ser vendidas
em setembro.
A nova rota será realizada com as aeronaves Boeing
737-800 NG, com capacidade
para até 176 clientes.

Consulado anuncia três dias de atendimento itinerante em Orlando
Arquivo GN

O Consulado-Geral do Brasil em
Miami realizará atendimento itinerante na cidade de Orlando, com
o apoio de I-Drive Nascar – AMP
Group. Serão três dias de atendimento em 7, 8 e 9 de dezembro de 2019.
De acordo com o órgão, o atendimento será feito exclusivamente
mediante agendamento prévio, que
é pessoal e intransferível. Será recusado o atendimento de quem não
houver agendado previamente.

O agendamento somente pode
ser feito pela internet, pela página
eletrônica ec-orlando.itamaraty.gov.
br e está sujeito à disponibilidade
de vagas. O Consulado orienta ainda que não é possível agendar atendimento por outra forma (telefone,
e-mail, etc).
Antes de agendar o atendimento,
é recomendado verificar atentamente os requisitos e a documentação
exigida para o serviço pretendido.

Saiba quais acessando a página eletrônica miami.itamaraty.gov.br/pt-br/solicitacao_de_servicos.
O atendimento itinerante será
realizado no I-Drive Nascar – AMP
GROUP, 5216 Vanguard St
Orlando, com a seguinte programação: 07 e 08 de dezembro (sábado
e domingo), das 08h às 12h e das 13h
às 17h; e 09 de dezembro (segunda-feira): das 08h às 12h.
Para todos os serviços, será ne-

cessário preencher formulário online. Recomenda-se o uso de telefone celular, pois será necessário
enviar imagens (fotos) de documentação para pré-conferência.
Somente serão oferecidos horários de agendamento após o envio do formulário online e a conferência dessas informações pelo
Consulado.
Veja lista de serviços que serão
prestados no site gazetanews.com.

Atendimento será feito sob agendamento.
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Turismo causou impacto de
$75,2 bilhões em Orlando
Um novo estudo encomendado pelo Visit Orlando descobriu que o turismo
gerou US$ 75,2 bilhões em
impacto econômico no ano
passado.
Entre as descobertas do
estudo da Oxford Economics, o turismo contribuiu com
US$ 8,1 bilhões para hospedagem, US$ 7,9 bilhões em
alimentos e bebidas e US$
3,3 bilhões em educação e
saúde.
No geral, o setor teve um
impacto econômico de cerca de US$ 1.000 para cada
um dos 75 milhões de visitantes que a região viu no

ano passado, de acordo com
o estudo.
“Estamos satisfeitos por
esta pesquisa poder quantificar o impacto nas áreas de
negócios além do que poderíamos esperar, do setor imobiliário e financeiro aos cuidados de saúde”, disse o CEO
e Presidente do Visit Orlando, George Aguel, em um comunicado feito à imprensa.
O estudo constatou que
41% da força de trabalho
da região está no turismo
e que o setor gerou US$ 5,8
bilhões em receita tributária
local e estadual. Com informações do Orlando Sentinel.
Flickr

Região recebeu 75 milhões de visitantes no ano passado.

Collier County teve número recorde
de mortes de tartarugas marinhas
No mês passado, 58 tartarugas morreram no condado de Collier. Número
de encalhes foi cerca de 12 vezes maior que a média de 10 anos
Condado de Collier.

C

onforme o “red tide”
(maré vermelha) tóxica continua atingindo
a costa do sudoeste da Flórida, um condado registrou o
maior número de mortes de
tartarugas marinhas já visto em um único mês, em outubro.
No mês passado, 58 tartarugas morreram no condado
de Collier e outras duas foram relatadas como machucadas ou doentes, de acordo
com Maura Kraus, a principal especialista em meio ambiente da divisão de parques
e recreação do condado.
Os registros do condado
sobre encalhes de tartarugas
marinhas - que incluem tartarugas doentes, feridas ou
mortas - datam de 1989.
Na última década, o Condado de Collier registrou
uma média de pouco menos
de cinco encalhes de tartarugas marinhas por mês em
outubro.
A contagem de encalhes
do mês passado é cerca de 12

vezes maior que a média de
10 anos, de acordo com Allen
Foley, biólogo da vida selvagem do Instituto de Pesquisa
do Florida Fish and Wildlife
e coordenador principal da
rede de resgate e recuperação de tartarugas marinhas
do estado.
Em todo o ano passado,
durante um dos piores surtos de “maré vermelha” que
a região já viu, 133 tartarugas encalharam no Condado
de Collier.
Das tartarugas encontradas mortas em outubro,
Kraus disse que a maioria
era das tartarugas marinhas
Ridley de Kemp - as menores
e mais ameaçadas do mundo.
Maré vermelha
O momento dessas mortes de tartarugas se aproxima da chegada da maré vermelha deste ano à Flórida,
que começou a se espalhar
pela costa sudoeste do estado no início do mês passado,
disse Foley.
A maré vermelha é um

Número de encalhes coincide com início do “red tide”.

fenômeno natural que ocorre há séculos, mas há dúvidas
sobre o que exatamente está
causando os intensos surtos
dos últimos anos.
Normalmente, ela se forma em águas mais profundas
e depois é transportada para
terra por ventos e correntes,
mas o evento deste ano começou perto da costa, onde
os cientistas dizem que o escoamento de nutrientes do
fertilizante usado em fazendas, gramados e outras fontes pode acelerar seu cres-

cimento.
De acordo com os cientistas, este surto atual não é tão
sério quanto o evento historicamente ruim que começou
em 2017 e durou 16 meses.
Porém, altas concentrações das algas tóxicas estão
se mantendo constantes nas
águas da costa sudoeste do
estado.
Mas os cientistas disseram também que o número de encalhes diminuiu nas
últimas semanas. Com informações da CNN.

Flórida tem em seu registro 345 casos
ativos de crianças desaparecidas
A Flórida tem cerca de
345 crianças desaparecidas
cujas buscas permanecem
ativas, de acordo com o Centro Nacional para Crianças
Desaparecidas e Exploradas.
Como acontece todo ano,
todas elas foram homenageadas no capitólio estadual em
Tallahassee na última sexta-feira, 22, pelo 21º Dia das
Crianças Desaparecidas – um
evento anual que chama a
atenção para as famílias que
ainda procuram seus entes
queridos e destaca os esforços de outras para levar as
crianças para casa.
Como o caso da adolescente Wendy Hudakoc, que
desapareceu em Naples em
1998 quando tinha 14 anos.
O pai Dan Campbell participa do evento todos os anos
desde então.
A dor se transformou em
uma luta. Campbell agora vê
suas vindas ao evento como
uma oportunidade para refletir sobre o que desaparecimento da filha e como ele
pode ajudar os outros.
“Isso pode acontecer em
qualquer lugar a qualquer
momento”, disse Campbell.
“Wendy tinha um histórico

Flickr.

Evento anual em Tallahassee chama a atenção para esses casos.

de dizer: ‘Nada de ruim acontece conosco.’ Acreditávamos
nisso também. Seu desaparecimento completou 21 anos
na semana passada.”
Projetos de lei para
ajudar
Com a nova sessão legislativa iniciando em janeiro, Campbell sentiu que a
Flórida estava caminhando
na direção certa, mas disse que sempre pode ser feito mais para ajudar vítimas
e famílias.
No momento, no entanto, os legisladores estaduais
estão se concentrando em

conter a violência armada e
nenhum dos mais de 2 mil
projetos de lei propostos para a sessão de 2020 está diretamente relacionado às
crianças desaparecidas.
A primeira-dama Casey
DeSantis assumiu a missão
de ajudar tudo o que for relacionado às crianças no estado. “Se os legisladores têm
coisas boas que podemos fazer para tentar levar essas
crianças para casa – sou todo
ouvidos”, disse Casey DeSantis. “Temos que garantir que
estamos fazendo o que podemos”, completou.
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Brasil é o 9º país em
envio de estudantes
universitários aos
Estados Unidos
Alunos universitários brasileiros
nos EUA somam mais de 16 mil
Arlaine Castro

C

om a segunda maior alta entre os estudantes estrangeiros universitários
nos Estados Unidos, o número
de brasileiros voltou a crescer
9,8% no último ano, chegando a
16.059 nos anos letivos de 2018
e 2019, de acordo com o relatório Open Doors divulgado este
mês pelo Instituto de Educação
Internacional (IIE) pertencente
ao Escritório de Assuntos Educacionais e Culturais do Departamento de Estado dos EUA.
O Brasil se posicionou
atrás apenas da alta procura de alunos de Bangladesh,segundo o relatório. No quadro geral, o Brasil é hoje o 9º
país no mundo a enviar estudantes para os Estados Unidos. Na lista completa dos
10 primeiros lugares aparecem a China, Índia, Coreia
do Sul, Arábia Saudita, Canadá, Vietnã, Taiwan, Japão,
Brasil e México, que juntos
somaram 1.095.299 estudantes estrangeiros no ano letivo
de 2018-2019.
Estado queridinho
dos brasileiros
A Flórida tem se firmado como o estado que mais
recebe estudantes brasileiros seguido da Califórnia,
Nova York, Massachusetts
e o Texas. O estado também é um dos mais procurados pelos estudantes internacionais, especialmente
os brasileiros, aponta a rede EducationUSA (uma rede
do Departamento de Estado
com mais de 400 centros de
orientação de estudantes internacionais em mais de 170
países) e o portal da embaixada americana no Brasil.
Como a carioca Caroline

9,8%

é o percentual de
aumento do número de
estudantes brasileiros
no último ano

Louredo da Silva, 21 anos,
que cursa enfermagem no
Valencia College em Orlando
desde 2018 e conta que estava ainda no ensino médio no
Rio de Janeiro quando começou a pesquisar para estudar
no exterior e optou pela graduação na Flórida.
“A proximidade e o clima parecidos ajudam bastante na adaptação. Além disso,
as aulas são diferentes, a forma de ensino é diferente. No
Brasil a gente tem que decidir logo e fica mais restrito a
estudar só aquela área. Aqui
não. Me adaptei bem mesmo
tendo começado com psicologia e mudando para enfermagem”, conta a estudante que também faz parte de
um grupo de diversidade cultural da universidade e encontrou nisso mais um ponto positivo.
Parceria americana
no Brasil
De acordo com os Consulados dos EUA no Brasil, a alta brasileira nos números do
Open Doors são fortalecidos
pelo aumento do número de
centros de orientação EducationUSA, que agora chegam a
41 centros em todo o Brasil,
a maior rede EducationUSA
do mundo.
Por meio da rede, o número de diplomas de ensino

Valeria Cunha Gass se diz realizada com o mestrado em Applied Behavior Analysis na Aurora University, uma faculdade particular em Illinois.
Kenia Pimentel

A estudante de enfermagem do Valencia College em Orlando, Caroline Louredo (segunda no meio da esquerda para direita).

Aumenta a procura por emprego nos EUA depois do curso
Segundo a embaixada
americana no Brasil, o número de estudantes internacionais que buscam oportunidades de emprego após
seus estudos acadêmicos em
Treinamento Prático Opcional (Optional Practical Training) teve uma alta de 2,1%.
De Ribeirão Preto (SP), a
terapeuta ocupacional Valeria Cunha Gass, 32 anos, se

encaixa bem nessa estatística. Veio fazer MBA (Master Business Administration),
mas não gostou do curso e
trocou pelo mestrado em
Applied Behavior Analysis
na Aurora University, uma
faculdade particular em Illinois, e diz que pretende continuar nos EUA.
“Gosto muito do curso
e dos meus professores. Ele

acaba ano que vem e me formo em maio de 2020, mas
quero aplicar para o Optional Practical Training (OPT).
Atualmente eu trabalho, faço
Professional Training Course
(CPT) porque meu curso exige prática, mas gosto muito
e penso em continuar aqui”,
relata a paulista que já trabalhou como Au Pair nos EUA
em 2011 e isso ajudou na de-

cisão de voltar aos EUA para
estudar.
Processo de visto sem
dificuldades
Com o convite e apoio
da família americana para
a qual havia trabalhado, a
paulista começou a pesquisar universidade que aceitasse aluno internacional e que
tivesse curso em sua área.
“Comecei então o processo

para admissão, enviei os documentos e em cinco meses consegui o visto do Brasil sem problema nenhum”,
explica Gass.
Apesar do aumento de
estudantes brasileiros, o número total de estudantes
matriculados (estudantes de
graduação, pós-graduação e
não-graduação) nos EUA diminuiu 1,6%, diz o relatório.

médio duplo em escolas brasileiras de ensino médio em
parceria com escolas americanas de ensino médio onde
os alunos recebem diplomas
de ensino médio do Brasil e
dos Estados Unidos nas principais cidades do país também está aumentando.
Essa nova tendência já está contribuindo para aumentar o número de estudantes
brasileiros que se inscrevem
em cursos de graduação nos
EUA, 5,6%. Novos programas
preparatórios também estão
chegando às escolas de ensino médio brasileiras, onde os
estudantes se formarão com
créditos de ensino superior
dos EUA, diz a rede EducationUSA.
Apesar da alta recente
nos últimos dois anos, os números ainda estão distantes
do auge de 23,6 mil estudantes brasileiros em 2014/15,
por exemplo. Dos 16.059 em
2018, a maior parte dos estudantes brasileiros nos Estados Unidos (7,7 mil) fazia
graduação, enquanto outros
- 4,7 mil cursavam mestrado ou doutorado, aponta o
relatório.
Acerca do lado financeiro, os mais de 1 milhão de estrangeiros que estudaram no
ensino superior americano
no último ano letivo, incluindo graduação, pós, intercâmbio e em outras atividades
acadêmicas significaram em
torno de US$ 44,7 bilhões
anuais para a economia. Leia
a matéria completa no site.
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Conferência em Boca Raton orienta sobre
meios legais para imigrar para os EUA

Divulgação

Green card por investimento e profissionais de interesse dos EUA são
temas da conferência gratuita do D4U USA LAW GROUP no sul da Flórida

C

omo obter um green card
por investimento ou por
habilidade extraordinária
nos Estados Unidos é geralmente dúvida para muita gente que
deseja, mas não sabe como é o
processo.
Com o objetivo de esclarecer essa e outras dúvidas
para imigrar de forma legal
para os EUA, o D4U USA LAW
GROUP vai realizar uma conferência gratuita no dia 7 de
dezembro, às 11am, no Hyatt
Place, em Boca Raton, sul da

Flórida.
O evento, exclusivo para
convidados e com 100 vagas,
é voltado para brasileiros e
cidadãos de outras nacionalidades que estejam buscando
uma mudança para os EUA
de forma legal como investidores, profissionais de interesse nacional - que são de
áreas que estão em déficit
de profissionais como engenharia, tecnologia, fisioterapia, odontologia, aviação - ou
profissionais com habilidaArquivo pessoal

Wagner Pontes é CEO do D4U USA LAW GROUP na Flórida.

des extraordinárias.
Equipe especializada
Para esclarecer sobre
green card para profissionais que sejam do interesse americano, planejamento fiscal entre Brasil e EUA
e oportunidades de investimentos nos EUA, estarão presentes para falar sobre os temas, o CEO do D4U USA LAW
GROUP, Wagner Pontes; a advogada com mais de 30 anos
de experiência na área imigratória nos EUA e sócia da

D4U, Y. Kris Lee; o Especialista em Tributação Internacional, João H. Gomes, e a
especialista em investimento imobiliário, Michelle S.
Lindquist.
O escritório presta assessoria legal para pessoas que queiram abrir uma empresa nos
EUA, que queiram trazer o negócio do Brasil ou outro país para cá, ou que almejam a aquisição de uma franquia. Para se
inscrever, envie um email para: eventos@d4uusa.com

Equipe do D4U Law organiza conferência gratuita em Boca Raton.

Empreendedorismo e imigração
Atuando na área de empreendedorismo e investimentos na D4U, o CEO Wagner Pontes diz que o foco é
ajudar pessoas a imigrarem
legalmente para os EUA por
meio de investimentos e através de seus backgrounds profissionais.
“A D4U é intrinsecamente voltada à imigração legal,
para pleitos imigratórios ou

para investimentos. Como
por exemplo o Piquet Race
Park, que é um empreendimento de 13 milhões de dólares que está sendo construído em sociedade com a
família Piquet e dezenas de
outros investidores”, explica Pontes.
Três pilares básicos
O empresário explica
os assuntos de destaque na

conferência. “Será focada em
três pilares principais que
são: solicitações de green
card para investidores, para
profissionais de interesse nacional (que são de áreas que
estão em déficit de profissionais como engenharia, tecnologia, fisioterapia, odontologia, aviação) ou profissionais
com habilidades extraordinárias”.

Como público-alvo, Pontes disse que visa aquele profissional que tem bacharelado e mais de 10 anos de
experiência, por exemplo. “E
se for de uma área de interesse nacional, ele se torna ainda mais atrativo. Também
pessoas que querem investir,
adquirir uma franquia nos
EUA ou outro tipo de negócio no país”, finaliza.

EUA
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Michael Bloomberg, bilionário ex-prefeito de
NY, oficializa pré-candidatura à presidência
Bloomberg possui a oitava maior fortuna do mundo estimada pela Forbes em US$ 54 bilhões
Scott Morgan/Reuters

O

bilionário ex -prefeito de NY e neto de
imigrantes, Michael
Bloomberg, de 77 anos, está
entre as figuras mais conhecidas na imprensa, política e
economia americana e agora
quer “reconstruir os Estados
Unidos” como presidente.
Bem mais rico que o
atual presidente, Bloomberg
é empresário, magnata da
mídia e filantropo americano possuidor da oitava maior
fortuna do mundo estimada pela Forbes em US$ 54
bilhões (cerca de R$ 228 bi-

lhões) (Trump tem US$ 3 bilhões (ou R$ 13 bilhões). Ele
acaba de entrar nas disputas
primárias do Partido Democrata para escolher o candidato da sigla na eleição presidencial de 2020.
“Me proponho a ser presidente a fim de derrotar Donald Trump e reconstruir os
EUA. Acredito que meu conjunto único de experiência
em negócios, governo e filantropia me permitirá ganhar e
liderar”, escreveu no Twitter.
Depois de hesitar em participar de campanhas ante-

O magnata Michael Bloomberg disse que quer enfrentar Trump nas urnas.

riores, Bloomberg decidiu fazê-lo agora por causa do seu
temor de que os candidatos
democratas com maior apoio
até o momento (Joe Biden,
Elizabeth Warren e Bernie
Sanders) não sejam capazes
de vencer o atual presidente.
“Não podemos permitir
mais quatro anos das ações imprudentes e antiéticas do presidente Trump. Ele representa
uma ameaça existencial ao nosso país e aos nossos valores. Se
ganhar outro mandato, nunca
poderemos nos recuperar dos
estragos”, disse. Fonte BBC.

CDC emite aviso de contaminação em alface romana da Califórnia
As autoridades federais
de saúde estão pedindo aos
consumidores que evitem
comer alface romana proveniente de Salinas, na Califórnia, por causa de um surto de
E. coli que já adoeceu 40 pessoas em 16 estados. O aviso
inclui cabeças inteiras, miolos e misturas de saladas pré-cortadas com alface.
Embora nenhuma doen-

ça tenha sido relatada na
Flórida, algumas das alface
provavelmente chegaram às
prateleiras e restaurantes do
estado.
A maioria das alface romana durante a temporada
de outono vem dessa região
específica da Califórnia, que
inclui os condados de Santa Cruz, Santa Clara, San Benito e Monterey, de acordo

com a Food and Drug Administration.
O Centers for Disease
Control relata 40 casos de E.
Coli rastreados para o tipo de
alface, incluindo 28 hospitalizações. Nenhuma das pessoas que adoeceu reside na
Flórida. Até agora, os casos
ocorreram em 16 estados, incluindo Arizona, Califórnia,
Colorado, Indiana, Illinois,

Maryland, Michigan, Minnesota, Montana, Nova Jersey,
Novo México, Ohio, Pensilvânia, Virgínia, Washington
e Wisconsin.
As autoridades de saúde
têm trabalhado para rastrear
a fonte da alface contaminada desde setembro, quando
o primeiro caso foi relatado. Leia a matéria completa no site.

Dreamstime

Alface romana é alvo de E.Coli.
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Negociadores de
Estados Unidos
e China tentam
fechar acordo
Negociadores comerciais
da China e dos Estados Unidos conversaram por telefone nesta terça-feira, 26,
afirmou o Ministério do Comércio chinês, conforme os
dois lados tentam fechar a
“fase um” de um acordo em
uma guerra comercial que se
arrasta há 16 meses.
O vice-premiê chinês, Liu
He, conversou com o representante de Comércio dos
EUA, Robert Lighthizer, e
com o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin. Eles discutiram questões relacionadas à fase um do acordo e
concordaram em manter comunicação sobre os assuntos
restantes, disse o ministério.
Eles também discutiram
“questões centrais de preocupação” e chegaram a um
“entendimento comum para resolver problemas relevantes”, disse.
A finalização da fase um de
um acordo era esperada em novembro, mas especialistas comerciais e pessoas próximas à
Casa Branca disseram na semana passada que ele pode ficar
para o próximo ano. Fonte: AFP.
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Black Friday: saia dessa batalha sem “arranhões”
Pixabay
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National Vice
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Five Rings
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Envie sua dúvida por email
para claudia@
fiveringsfinancial.com
ou ligue (561)
472-8013.

B

lack Friday: saia dessa batalha sem “arranhões”

com antecedência realmente
vai ajudar muito.

Vem aí o feriado de comércio mais esperado do ano: “Black
Friday”. Quer sair dessa batalha
sem muitos arranhões? Veja a
minha listinha...

4. Use programas
de fidelidade
As lojas costumam ter programas de fidelidade que oferecem vendas e promoções aos
seus membros primeiro, e depois permitem que eles recebam recompensas pelo que
compram. Ao se inscrever nos
alertas de compras da Black Friday, você receberá as primeiras
promoções, cupons e descontos.
Em alguns casos, você pode até
descobrir se os produtos que você deseja estão em estoque, se
podem ser comprados on-line
ou comprá-los em uma loja, o
que pode economizar dinheiro
com o correio.

1.Comece cedo
Longe se vão os dias em que
a Black Friday significava apenas
verificar alguns jornais e circulares de domingo para ver quais
varejistas locais tinham as melhores ofertas. A Black Friday se
transformou em um mês inteiro
de negócios e economia, e os varejistas on-line também atualizam os preços durante o evento.
Para julgar o quão realmente
são boas as ofertas quando chega a hora de comprar, você precisa ter acompanhado os preços
que antecederam a Black Friday.
O mesmo vale para a Cyber Monday, que agora se estende a uma
semana de promoções on-line.
2. Faça sua lição de casa
Apenas estreantes vão à
Black Friday despreparados. Se

Faça a lição de casa antes de ir às compras na Black Friday

preparar significa estudar os
anúncios impressos e online no
fim de semana antes do Dia de
Ação de Graças.
3. Use site e aplicativos
Você não precisa ir de loja
em loja para comparar preços.
O site Consumer Reports lista os
preços atuais de vários varejistas
. Você também pode experimentar o Google Shopping, além de
serviços como PriceGrabber, Pricewatch e Shopzilla. Quando você está em uma loja, aplicativos
para smartphone como BuyVia,
Shopkick, ShopSavvy e Shopular
permitem digitalizar códigos de

barras ou códigos QR para comparar preços, obter descontos e
pontuar cupons.
Muitos sites da Black Friday, como os listados acima,
têm seus próprios aplicativos
de compras. E também os principais varejistas, como Amazon, Best Buy, Target e Walmart. O aplicativo móvel da
Amazon, por exemplo, permite que você use uma câmera
de smartphone para digitalizar
produtos e fazer a comparação
de preços on-line.
TVs são uma categoria extremamente popular nesta época do ano ... e aí a pesquisa

5. Crie um orçamento
e cumpra-o
Sim, isso parece simples.
Mas as vendas da Black Friday,
especialmente as promoções da
porta -que ficam disponíveis
em quantidades limitadas-, são
projetadas em parte para levar
você a uma loja, para que o va-

rejista possa vender itens que
você não pretendia comprar. E
uma vez lá, é fácil ser pego pela emoção e gastar mais do que
pretendia.
Decida com antecedência
quanto você deseja gastar nas
compras da Black Friday e faça
o possível para resistir à compra por impulso, especialmente se você não tiver certeza de
quão bom é um negócio específico. Se você achar que está
livre demais com seus cartões
de débito, tente comprar com
dinheiro este ano e verifique se
tem um autocontrole melhor.
Mas se você for suficientemente disciplinado, compre
com um cartão de crédito que
duplique a garantia do fabricante - muitos oferecem - ou
que ofereça um período sem
juros como promoção, e pague
antes que qualquer interesse
aconteça.
No mais aproveite este feriado maravilhoso que é na verdade um momento de gratidão
por tudo o que temos em nossas vidas!
Feliz “Thanksgiving “!!!

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

Cuidadora de idosos é morta por bando de javalis no Texas
Uma cuidadora de idosos do Texas foi morta por um bando de javalis no domingo, 24. Christine Rollins, de 59 anos,
foi atacada em Anahuac, a leste da cidade de Houston, perto da casa onde trabalhava como cuidadora de uma idosa de
84 anos. Brian Hawthorne, xerife do Condado de Chambers,
disse a repórteres que, “em meus 35 anos (de trabalho), foi

uma das piores coisas que já vi”. Após não aparecer para o
serviço, no domingo, o corpo da vítima foi encontrado pela idosa com que trabalhava próximo à casa. “Não há dúvida
para mim de que eram muitos animais, e podemos dizer isso por causa dos tamanhos distintos das mordidas”, disse o
xerife. Leia mais detalhes no gazetanews.com.

Justiça inocenta três homens negros
após 36 anos de prisão em Baltimore
De acordo com o New York Times, a Procuradoria do Estado identificou
má conduta na apuração do caso, inclusive do procurador da época

O corpo da mulher estava com várias mordidas, segundo a polícia.

O caso suscitou debates
na comunidade local
pelo período em que
estiveram em cárcere
e pela idade em que
foram detidos.

Todd Kimmelman/MIAP (Mid-Atlantic Innocence Project)/AFP

O

s americanos Alfred
Chestnut, Ransom
Watkins e Andrew
Stewart ainda eram adolescentes quando foram presos
por supostamente atirarem
em um garoto de 14 anos na
escola em Baltimore. O motivo teria sido uma jaqueta
que o estudante vestia e que
fazia sucesso na época. Passados 36 anos, o trio foi solto
na segunda-feira, 25, depois
que promotores reconheceram que a condenação estava equivocada.
Quem cometeu o crime?
Agora, eles sustentam
que o verdadeiro autor do

Alfred Chesnut, Andrew Stewart e Ransom Watkins após serem libertados em Baltimore, na segunda-feira, 25.

crime era outro adolescente, que nem sequer está vivo. A conclusão faz parte de
uma revisão de casos antigos

e controversos coordenada
pela Promotoria de Baltimore, onde o caso ocorreu. Após
os exames, as autoridades en-

contraram uma série de erros na investigação do assassinato, segundo o jornal The
New York Times . A prática

tem sido uma constante no
país com equipes especializadas se dedicando a averiguar
enganos processuais.
Afirmavam inocência
Os acusados sempre afirmaram serem inocentes.
Insistiram em sua versão
mesmo presos e com possibilidade de progredirem para
a liberdade condicional. Com
a soltura decretada pela Justiça, o caso suscitou debates na
comunidade local pelo período em que estiveram em cárcere — mais de duas vezes o
tempo que passaram em casa — e pela idade em que foram detidos.
O alívio do trio depois de

reencontrar seus familiares
foi resumido nas palavras de
Chestnut aos jornalistas. “Eu
sempre sonhei com isso. Todos os meus amigos da prisão
sabem que eu sempre falava
sobre isso. Mesmo quando eu
era criança, sabia? ‘Por que
isso está acontecendo comigo?’”, disse.
De acordo com o New
York Times , a Procuradoria do Estado identificou má
conduta na apuração do caso. Entre elas, a do próprio
procurador do Estado no período, Jonathan Shoup, por
mentir deliberadamente em
favor dos promotores. Ele negou possuir qualquer evidência que pudesse pôr em dúvida a culpa do trio.
A atual procuradora do
Estado, Marylin Mosby, que
assumiu em 2015, se solidarizou aos recém-libertos
e disse estar com o coração
quebrado pelo tempo de vida tirado de “homens inocentes”. Fonte: CNN.
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Corpo de Gugu Liberato será velado em
cerimônia aberta em São Paulo
O apresentador Antônio Augusto Moraes Liberato (Gugu Liberato) sofreu morte encefálica.

Brasil inicia
programa piloto
para facilitar
entrada nos EUA
CBP

RecordTV

O

velório do apresentador Gugu Liberato está marcado para acontecer na Alesp (Assembleia
Legislativa do Estado de São
Paulo) em evento aberto ao
público na quinta-feira, 28,
segundo sua assessoria de
comunicação. O enterro será no Cemitério Gethsêmani, no Morumbi, onde está localizado o jazigo da família.
O acidente
De acordo com nota oficial, Gugu caiu de uma altura de cerca de quatro metros
quando fazia um reparo no

ar condicionado instalado no
sótão de sua casa em Windermere, próximo a Orlando, na
quarta-feira, 20.
Levado às pressas para
o Orlando Health, exames
iniciais constataram sangramento intracraniano, sem
possibilidade de cirurgia.
“Durante o período de
observação foi constatada a
ausência de atividade cerebral. A morte encefálica foi
confirmada pelo neurocirurgião brasileiro Prof. Dr. Guilherme Lepsk, chamado pela família, que após ver as

O apresentador Gugu Liberato morreu após cair do sótão da casa na Flórida.

ONG diz que polícia do Chile violou direitos humanos
A polícia nacional do Chile
cometeu sérias violações de direitos humanos, inclusive assassinatos, ao empregar força para
controlar os protestos de rua
no país, afirma a ONG Human
Rights Watch em um relatório
na terça-feira, 26.
A ONG contabilizou 442
constatações de crimes cometidos por policiais que incluem
agressões, tratamento cruel,

tortura, estupro, assassinatos e
tentativas de assassinato.
“Há centenas de relatórios
preocupantes por uso excessivo
de força nas ruas e abuso de pessoas detidas, incluindo espancamentos brutais e abuso sexual
que deveriam ser prontamente investigados para garantir
o acesso das vítimas à Justiça”,
disse José Miguel Vivanco, diretor para as Américas da Human

Rights Watch.
As manifestações começaram no país depois de um anúncio de 30 pesos (R$ 0,17) das
tarifas de metrô. No dia 18 de
outubro, as manifestações ficaram mais agressivas e, então,
o governo decretou estado de
emergência e enviou o exército para as ruas. Há vítimas que
denunciam abusos por parte de
policiais nas ruas ou delegacias.

imagens dos exames em detalhes, confirmou a irreversibilidade do quadro clínico de
Gugu na sexta-feira, 23.
Doação de órgãos
No último domingo,
24,os médicos concluíram a
cirurgia para retirada de órgãos. O procedimento durou
seis horas e vai beneficiar ao
menos 50 pessoas.
Gugu deixa a esposa Rose Miriam e os três filhos: João
Augusto de 18 anos e as gêmeas
Marina e Sophia de 15 anos, que
moram na Flórida. Leia mais detalhes no site.

Edgard Garrido/Reuters

Registro de manifestante e policiais em protesto em Santiago, no Chile.

Quiosques para entrada nos EUA.

O Brasil e os Estados Unidos
deram o primeiro passo para a
participação brasileira no programa ‘Global Entry’ de viajantes confiáveis mantido pela
agência americana de Proteção
das Fronteiras e Aduanas do Departamento de Segurança Interior, informaram na segunda-feira, 25, os ministérios da
Economia e das Relações Exteriores e a Casa Civil.
O programa tem o objetivo de permitir ingresso
imigratório facilitado e automatizado de cidadãos previamente credenciados. Segundo os ministérios, quando
estiver em plena execução,
o Global Entry facilitará os
trâmites nos EUA para brasileiros em viagens de negócios inscritos nesse programa. Leia a matéria no site.

Gazeta Brazilian News · Semana de 28 de Novembro a 4 de Dezembro de 2019

PUBLICIDADE

17

18

ESPORTES

Gazeta Brazilian News · Semana de 28 de Novembro a 4 de Dezembro de 2019

Jorge Jesus deixa em
dúvida sua renovação
Em meio à loucura pela
conquista das taças da Libertadores e Brasileirão no mesmo fim de semana, muitos
torcedores do Flamengo já
pensam em 2020. Uma das
questões mais importantes
é a permanência de Jorge Jesus. Com contrato até junho
do ano que vem, o treinador
prefere não falar sobre o planejamento futuro.
Em entrevista ao diário
“A Bola”, de Portugal, o Mister não escondeu a paixão pelo Flamengo nos cinco meses
de relação, mas pediu tempo para definir os próximos
passos.

- Não penso nisso ainda.
Estou apaixonado pelo Flamengo, mas a minha é esta,
é uma vida de paixões, e com
o tempo as paixões podem
passar. Vamos dar tempo ao
tempo. Tento não ligar muito a isso, não quero pensar
nisso ainda, a essas pressões.
Não ligo muito a redes sociais e não leio jornais, nem
vejo programas esportivos
no Brasil. Essa ignorância,
de certa forma, foi boa para
mim, porque me tirou alguma responsabilidade dos ombros - afirmou o treinador.
Fonte:www.globoesporte.com
Divulgação

Jorge Jesus ainda não definiu onde irá trabalhar em 2020.

Flamengo é campeão da Libertadores e
do Brasileiro no mesmo final de semana
Equipe venceu o River para conquistar a América e contou
com o tropeço do Palmerias para faturar o nacional
Divulgação

D

epois de ter sido campeão da Libertadores
no último sábado, o
Flamengo conquistou também o título do Campeonato Brasileiro neste domingo,
com a derrota do Palmeiras
para o Grêmio por 2 a 1. Com
o feito, o Rubro-Negro se tornou o primeiro time desde
1963 a ganhar o Brasileiro e a
Libertadores no mesmo ano.
A única equipe que obtivera tal feito havia sido o
Santos, ao conquistar as edições de 1962 e 1963 da Taça Brasil - que ganhou status
de Brasileiro após resolução
da CBF em 2010 - e da Libertadores. Comandado por Pelé, o Peixe dominou o futebol do país naquela década
e conquistou o status de um
dos melhores times de todos
os tempos.
Desde então, nenhum time do país conseguiu ganhar
o maior título nacional e a
Libertadores na mesma temporada.
Como o jogo da 34ª roda-

Flamenguistas tomaram as ruas do RJ para comemorar os títulos.

da contra o Vasco havia sido
antecipado para o dia 13, o
Flamengo conquistou o Brasileirão sem nem entrar em
campo. Faltando quatro jogos para cada equipe, o Rubro-Negro soma 13 pontos
a mais do que Santos e Palmeiras.
Em 34 partidas até agora, o Flamengo venceu 25,

empatou seis e perdeu três.
A equipe tem os dois principais artilheiros da competição: Gabigol, com 22 gols, e
Bruno Henrique, com 18. O
Rubro-Negro não perde desde a 13ª rodada, quando foi
derrotado pelo Bahia por 3 a
0. De lá para cá, foram 18 vitórias e três empates.
Após conquistar a Liber-

tadores, o Flamengo deixou
Lima na madrugada deste domingo e chegou ao Rio pouco
antes das 11h. Do aeroporto,
o time seguiu para o Centro,
onde desfilou em trio elétrico por quase quatro horas.
Logo após o início do jogo
entre Palmeiras e Grêmio, o
trio deixou a Avenida Presidente Vargas.
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Jose Leal

O Pato Donald de Trois Kong.

Obra de Gritt Sanders.

C

omemorando vinte
anos no mercado da
arte, Jade Matarazzo tomou a frente de vários
projetos ao longo dos anos
abrindo as portas para artistas latinos e novas oportunidades e parcerias, diversificando e aumentando o
número de oficinas, palestras, art talks, e intercâmbio com artistas de diversos
lugares.
Em 2017, sua última exposição recebeu 106 artistas e um público de mais de
3.000 pessoas, marcando assim a necessidade de despedir-se do espaço Artserve,
em Fort Lauderdale e abraçar
Miami, fundindo-se com o
carro chefe da empresa THE
WALL OF ARTS que chega
ao circuito das feiras de arte
com mais força e maior intercâmbio cultural, apresentando artistas de todas as nacionalidades.
Apoio para artistas
THE WALL OF ARTS foi
desenvolvido para criar oportunidades e apoio para artistas internacionais que
desejam participar das exposições durante a semana
da Art Basel e suas feiras satélites como Red Dot, Scope,
Pinta, Art Miami, Superfine,
Pulse, e algumas outras.
THE WALL OF ARTS chega a Red Dot 2019 com um
espaço 950 pés quadrados,
como uma plataforma natural e eficiente para artistas
interessados em ganhar visibilidade, fazer networking,
conhecer compradores comerciais qualificados, galeristas e gerentes, negociantes
de arte, arquitetos, designers
de interiores e compradores
de arte corporativa.
Este ano 33 artistas participam no THE WALL com o
apoio do Consulado Brasileiro, curadoria de Jade Matarazzo, e parceria da Revista
Acontece Magazine.
Mais de 500 artistas
A feira Red Dot Miami,
apresenta obras primárias e
secundárias de mais de 500
artistas importantes de todo o mundo . Em sua décima quarta edição, a feira,
que é aberta a participação

Obra de Luiza Lavorato

THE WALL OF ARTS
chega ao circuito de feiras
de arte na Red Dot Miami

THE WALL OF ARTS tem
o forte compromisso
de construir pontes,
apoiar, promover e
criar projetos
educacionais, mudança
social e inclusão.

A feira Red Dot Miami, apresenta obras primárias e
secundárias de mais de 500 artistas de todo o mundo
Divulgação

A sensualidade é marca registrada das obras de Kazuo Okubo.

apenas para galerias, mostra
ao público pinturas, esculturas e fotografias e todas as
formas de arte que chegam
do mundo todo. Entre os artistas internacionais do THE
WALL estão Gritt Sanders da
Dinamarca, o americano Jim
Grossman, a chilena Pilar Honorato, o cubano Ricardo Casado , os belgas Trois Kong,
o argentino Jose Leal e brasileiros talentosíssimos como
Luiza Lavorato , Humberto
Hermeto, Kazuo Okubo como tantos outros.
Além das exposições

A curadora Jade Matarazzo.

anuais, THE WALL OF ARTS,
também representa, de 4 a 8
de dezembro, um grupo de
projetos dedicados a fomentar a arte como ferramenta
de troca cultural e identidade comunitária.
Fundado por Jade Matarazzo e a frente de projetos
fortes como Urban Legend,
que trouxe o street artist

Kobra para pintar a torre do
Adrienne Arsht Center, e ativo no segmento social juntamente com o Atelier Without Borders, o THE WALL
OF ARTS tem o forte compromisso de construir pontes, apoiar ,promover e criar
projetos educacionais, mudança social e inclusão através de experiências artísticas e culturais.
Linguagem universal
“Eu acredito em transcender todas as barreiras
usando a arte como linguagem universal e denominador comum.” Diz Jade. Com
shows de arte e parcerias nos
EUA e no exterior, THE WALL
OF ARTS está com projetos
em diferentes partes do mundo, como Ásia, Europa, América do Sul , América Latina,
e Caribe e tem como meta
tornar-se uma fundação que
possa fazer a diferença e contribuir cada vez mais para a
divulgação da cultura e voz
ativa através da arte.

ENTRETENIMENTO

Gazeta Brazilian News · Semana de 28 de Novembro a 4 de Dezembro de 2019

21

SARAH SILVA LOPES
Sarah Silva Lopes é Psicóloga, especialista em docência, atuante na prática clínica em Psicoterapia Cognitivo Comportamental, palestrante,
escritora, mãe, meditante e promotora incansável da empatia.

Como lidar com o luto infantil
Pixabay

conceito de morte para as crianças pode variar de acordo com a
idade. Até os 3 anos, a
criança não possui essa definição de finitude. Quando falece
alguém muito próximo, a criança pode até perguntar alguma
vezes sobre o assunto, entretanto, sua capacidade de superação
pela ausência deste ente é surpreendente. A partir dos 4 anos
de idade, a criança vai começando a perceber que a morte é sinônimo de fim e, começa com
os questionamentos mais profundos sobre a vida e a morte,
de “onde está?”, “quando volta?”, “porque isso aconteceu?”,
“Isso pode acontecer comigo
também?”... Porém, somente
a partir dos 8 anos de idade as
crianças possuem consciência de
morte de acordo com o conceito aprendido com os pais ou em
seu núcleo familiar.
Muitas vezes nos questionamos sobre com que idade as
crianças poderiam comparecer a
algum funeral, sugiro que a partir dos 3 anos de idade, ela pode

O

ir, antes disso também, mas não
terá muito sentido para ela. Esta
decisão deve depender também
do grau de envolvimento da
criança com o sujeito. O enterro
ou funeral funciona como um ritual de passagem. É quando um
ciclo se fecha. Essa é a importância. Mas, é preciso ressaltar que
o problema não está na morte,
está justamente em como as pessoas que ficaram lidam com ela.
Os familiares podem ajudar
a criança que passa por essa situação quando entendem a morte como um processo natural.
Isso não significa que eles não
podem sofrer, chorar. Claro que
pode! Mas não podem querer
que a criança sinta o mesmo que
eles. Então, caso esteja chorando
e a criança perceba, aja com naturalidade. Diga o que a incomoda! Mas, lembre-se que esta é a
sua dor, não é a dor da criança.
Muitas vezes estamos preocupados em causar algum trauma a esta criança que perde alguém muito próximo, mas,
existem duas situações que podem ocorrer, a primeira é: Não

podemos livrar a criança de todos os traumas prováveis e a
segunda: isso vai depender de
muitas variáveis. A idade da
criança, a proximidade, a forma como ocorreu essa perda, o
que foi dito, a forma como as
outras pessoas viram essa perda... O que podemos afirmar é
que os cuidadores das crianças
não devem potencializar a ideia
de morte, então o ideal é seguir,
com saudade, com amor, com
respeito, exatamente da mesma
forma de antes, nem mais, nem
menos.
Não há necessidade de conversar antecipadamente com as
crianças sobre morte, esta antecipação sem motivo aparente
pode provocar medo ou ansiedade. Caso a criança converse sobre o assunto, caso ela questione aos pais ou exponha que tem
medo de morrer ou de que os
pais ou alguém venha a falecer,
aí sim é hora de conversar com
naturalidade. As crianças possuem uma capacidade de compreensão e resiliência que são
surpreendentes.
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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

Por que eu não devo deixar de comer carboidrato

S

e você pensa que controlar o
açúcar no sangue é não comer
esse tal açúcar, errou feio. Muitos alimentos que não têm o sabor doce se transformam em açúcar
depois de digeridos.
Se você desejar, pode fazer o seguinte teste: pegue um pedaço de miolo de pão, pão branco mesmo, e deixe na boca por alguns minutos. Depois
desse tempo, começará a sentir um leve sabor adocicado. Isso acontece porque na nossa saliva existe uma substância, uma enzima, que quebra o amido
em glicose. Isso mesmo. O amido nada
mais é que uma enorme molécula composta por muitas, muitas, moléculas de
glicose. Então, podemos dizer que os
carboidratos depois que são digeridos
se transformam em açúcar (glicose).
Existem muitos alimentos que se
transformam em açúcar depois de digeridos. Mas antes que você pense que
o certo é o tal do “low carb”, “no carb”,
“dieta keto, ceto ou cetogênica”, não
é não.
Os carboidratos são nutrientes essenciais na nossa alimentação. O que
acontece de fato é que os carboidratos
são os alimentos mais processados e
refinados. Isso quer dizer que eles têm

Pixabay

todas as suas fibras retiradas nesse
processo, e isso sim é bem ruim.
Quando as fibras são retiradas, o
processo de digestão desses carboidratos se modifica. A digestão acontece
de forma muito mais rápida, e a glicose alcança a corrente sanguínea imediatamente. Esse aumento na glicose
sanguínea, que nós chamamos de hiperglicemia, estimula a liberação de
muita insulina.
A insulina em excesso irá danificar
muito o metabolismo, aumentando a
produção de gordura e de colesterol
entre outras coisas.
Acontece que para a pessoa poder
ter saúde é necessário o carboidrato. A
solução é comer o carboidrato correto;
aquele que não foi processado e que
ainda tem muita fibra. Simples assim.
Se você deseja ter saúde, e comer
corretamente, basta incluir nos seus
hábitos diários 3 atitudes simples:
1. Busque alimentos com fibras por exemplo abobrinha, cenoura crua,
batata doce, grãos integrais, pães feitos com farinha integral etc.
2. Se o alimento não tiver fibra,
acrescente fibras - por exemplo espinafre, couve, vagem, chia etc.
3. Faça exercícios - os exercícios

mantêm os mecanismos da ação insulínica saudáveis, e quando estamos fazendo exercícios, a insulina não precisa ser liberada e a glicose pode ser
absorvida pelas células tranquilamente. E ainda melhoram a ação do hormônio insulina.
Prebióticos
O mais importante é não deixar de
comer carboidrato, porque eles não
são apenas os fornecedores de energia, fornecem também prebióticos.
Os prebióticos são importantes para a manutenção das bactérias boas que
vivem no nosso intestino. Um intestino saudável evita muitas enfermidades,
como o câncer, dislipidemia, hipercolesterolemia, síndrome do intestino irritável, entre outras. Eu sei que você
já ouviu dizer milhares de vezes que
a dieta cetogênica é maravilhosa, que
“low carb” ou “no carb” faz milagres
etc. Mas a bioquímica e a fisiologia não
comprovam e nem explicam essas dietas malucas. Falar sobre alimentação
para leigos e dizer a verdade não é muito simples, então o que mais vemos são
pessoas usando a falta de informação
para fins não muito honestos e colocando a saúde das pessoas em risco.

Para a pessoa poder ter saúde é necessário o carboidrato.
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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.
Pixabay

H

onra é o sentimento íntimo de
dignidade que decorre da prática
de atitudes íntegras, levando uma pessoa a procurar
manter-se merecedora da
consideração das demais
pela prática diligente de
tais atitudes.
Pessoas que cultivam a
honra são honestas, dignas
e merecedoras da conﬁança. Acima de tudo, elas têm
integridade, que é a base de
todas as demais virtudes.
E integridade, por sua vez,
traz em si a retidão e a imparcialidade.
Proﬁssionalmente, integridade pode ser deﬁnida
como a capacidade de honrar os compromissos assumidos.
Compromisso
Quando assume um compromisso, você promete alguma coisa. Portanto, só prometa aquilo que tiver
condições de cumprir. E, se tiver
prometido e não puder cumprir, faça o seguinte:
•
Contate, o quanto antes, a
pessoa com quem estiver compro-

Honra e Integridade
metido e informe-lhe o porquê de
você não poder cumprir o prometido.
•
Desculpe-se pelo transtorno causado.
•
Tome as providências que
estiverem ao seu alcance para minimizar eventuais prejuízos que a
pessoa possa ter.
Pauta básica da ética proﬁssional

Não há como ser ético sem assumir a sua própria competência nem
sem comprometer-se com os seus
objetivos e com os objetivos da empresa. Se não houver uma ﬁna sintonia entre os objetivos, pode haver
conﬂitos pessoais e a ética pode ser
relegada a segundo plano.
Um executivo, cujos objetivos
pessoais sejam mais próximos dos
objetivos da concorrência do que da

empresa em que atua, poderá valer-se de informações
obtidas na sua atual empresa para aproximar-se daquela pela qual se sinta mais
atraído. Isso não é nem um
pouco ético.
Escolha de maneira
consciente seus objetivos,
de acordo com seus valores,
e paute-se por eles.
Os objetivos dão signiﬁcado às nossas ações, e o
compromisso em torná-los
realidade gera a energia necessária para essa realização. Não ter um objetivo é
ser mais um boi na boiada,
seguindo o traseiro do boi
que vai na frente. E lembre-se sempre:
• De buscar a excelência
em tudo o que ﬁzer.
• De que os ﬁns não justiﬁcam
os meios.
• De comportar-se impecavelmente em todas as ocasiões.
• De não julgar nem emitir comentários baseados em avaliações,
sem que existam fatos para respaldá-los.
• De utilizar toda experiência
como aprendizado.
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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.

Norah Jones lança singles com Rodrigo Amarante

P

restes a desembarcar no Brasil, a cantora Norah Jones
lançou, nesta semana, duas canções com o músico brasileiro Rodrigo Amarante.
“I Forgot” e “Falling” são
canções que fazem parte de
uma série de singles aclamados da artista nova-iorquina e que incluem parcerias
com outros artistas, tais como Mavis Staples, Jeff Tweedy, Brian Blade e Thomas
Bartlett.
Sete dos singles gravados com esses artistas foram
colocados na coleção “Begin
Again”, lançada há alguns
meses em vinil, CD e nas
plataformas digitais.

Sobre a parceria com o
integrante do grupo carioca
Los Hermanos, Norah afirmou que houve uma “ótima
conexão”: “Sou fã do Rodrigo há muito tempo e fiquei
muito empolgada em poder
fazer música com ele. Acabamos nos divertindo muito! Espero que aconteça novamente”.
Norah Jones iniciará sua
turnê brasileira no Espaço
das Américas, em São Paulo.
Serão duas apresentações,
nos dias 8 e 9 de dezembro.
No dia 11, a artista estará no
Teatro Guaíra, em Curitiba;
e no dia 13, no Vivo Rio. Os
quatro shows terão o convidado especial Jesse Harris como atração de abertura.

Kelly Key promove single e clipe

A

rtista que de certa forma abriu caminho para esta leva de novas
cantoras representantes do funk pop, Kelly Key acaba de postar no YouTube o clipe do single “Aumenta o Som”,
com direção de vídeo de João
Monteiro.
Composição de Jefferson
Junior, Donato e Umberto Tavares, a faixa faz parte do EP
“Do Jeito Delas”, e que marca a
volta de Kelly ao cenário fonográfico.
“Estou muito feliz com o
resultado do videoclipe, assim como com
este meu recomeço na música. Eu me cerquei de pessoas que acreditam no meu trabalho e que tem competência absurda na
área. Este clipe marca um momento mui-

to importante, não só da minha carreira,
como da minha vida pessoal. Acho que tudo se cruza, é tudo a mesma coisa e estou
completa”, celebra Kelly sobre sua reestreia.

AGENDA
Por EQUIPE GAZETA
Zé Neto e
Cristiano em
Deerfield Beach
29/NOV/2019
Local: DS Sports
Plex - 3650 sw
10th st, Deerfield
Beach, Florida
33442
Horário: 8 PM
Info: Depois do sucesso que foi o show do Gusttavo Lima na
Flórida, agora é a vez da dupla sertaneja
sensação no Brasil: Zé Neto e Cristiano.
A dupla promete um show recheado de
sucessos, para ninguém ficar parado.
Imperdível! Informações: (973) 388-5844.
Ingressos à venda pelo site tiktx.com.

VIVA FRIDAY - LATIN NIGHT
29/NOV/2019
Local: El After at The Locale - 499 South
Federal Hwy, Boca Raton, Florida 33432
Horário: 10 PM
Info: Estreia da noite latina do The Locale, Viva Friday, que terá a banda Circuito
7 como atração principal, agitando a
galera. Entrada gratuita para mulheres,
das 10pm às 11pm.

SÁBADO MIX no The Locale
30/NOV/2019
Referência ao álbum lançado em 2003, “Do Meu Jeito” é o
segundo projeto da carreira de
Kelly. O novo EP brinda o atual
momento do pop, como a própria artista diz, ao trazer quatro
faixas, sendo três regravações
de sucessos: “É Ou Não Pra Chorar (Por Causa de Você)”, “Pegue
e Puxe” e “Só Quero Ficar”, que
trazem, respectivamente, as participações das cantoras Cynthia
Luz, Pocah e Preta Gil, representantes do gênero.
As faixas do EP integrarão um
álbum com outras músicas, outras participações especiais, e está previsto para chegar em breve às plataformas digitais. “O EP vem pra aquecer o público; é
uma amostra do que estamos programando
para o álbum”, diz a cantora.

Local: El After at The Locale - 499 South
Federal Hwy, Boca Raton, Florida 33432
Horário: 10 PM
Info: Raphael Leandro e DJ Vlad animam
o Sábado Mix do The Locale, que promete
música para todos os gostos. Entrade Free
para mulheres até as 10h30. Informações
pelo telefone (561) 251-7352.

Varanda do The Locale
01/DEZ/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.
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CINEMA
Por JANA NASCIMENTO NAGASE

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

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

Confira as estreias do cinema e lançamentos no Netflix
Oi, meus leitores queridos. HAPPY
THANKSGIVING!!!
Aqui vão algumas dicas de ﬁlmes
que entram em cartaz nos cinemas
para que o seu feriadão ﬁque mais
divertido!!!
...................................................
Lionsgate

Knives Out
Lionsgate

A comédia dramática
policial Knives Out estreia na quarta-feira, dia
27 de novembro. Após a
festa de comemoração
dos seus 85 anos de
idade, o famoso escritor
de histórias policiais
Harlan Thrombey é encontrado morto
dentro da sua mansão. Logo, o detetive
Benoit Blanc é contratado para investigar
o caso e descobre que, entre os funcionários misteriosos e a família conflituosa
de Harlan, todos podem ser considerados
suspeitos do crime. O elenco está estrelar
e conta com Christopher Plummer, Daniel

Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie
Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson,
Toni Collette, Katheirne Langford, Jaeden
Martell, entre outros. O longa foi escrito e
dirigido por Rian Johnson. Pode colocar na
sua listinha para conferir Knives Out nos
cinemas! O filme é muito divertido com
um elenco fantástico e uma história bem
bolada, além de ter uma heroína imigrante
na história. #KnivesOut
Universal Pictures

Queen & Slim
Universal Pictures

O drama Queen & Slim
também estreia na
quarta-feira, dia 27 de
novembro. Queen &
Slim - um casal negroestão em seu primeiro
encontro, mas tudo vai
por água abaixo quando seu carro é parado
por um policial. Para se defenderem, os
dois acabam matando o policial e, desesperados, decidem partir em fuga. No elenco
estão Daniel Kaluuya, Jpodi Turner-Smith,
Cloë Stevens, Bokeem Woodbine, Benito
Martinez, entre outros. O longa foi escrito
por Lena Waithe e James Frey. A direção
ficou a cargo de Melina Matsoukas. #Quee-

nAndSlim
Netflix

The Two Popes
Netflix
O drama The Two
Popes, dirigido pelo
aclamado diretor
brasileiro Fernando
Meirelles, estreia em algumas salas de cinema
do país nesse dia 27 de
novembro. Buenos Aires, 2012. O cardeal
argentino Jorge Bergoglio - o Papa Francisco, interpretado por Jonathan Pryce-, está
decidido a pedir sua aposentadoria devido
à divergências sobre a forma como o Papa
Bento XVI, papel de Anthony Hopkins,
tem conduzido a Igreja. Com a passagem
já comprada para Roma, ele é surpreendido com o convite do próprio papa para
visitá-lo. Ao chegar, eles iniciam uma longa
conversa onde debatem não só os rumos da
Igreja Católica, mas também afeições e peculiaridades da personalidade de cada um.
Também estão no elenco Juan Minujín, Sidney Cole, entre outros. O roteiro foi escrito
por Anthony McCarten. The Two Popes é
espetacular e muito comovente. Anthony
Hopkins e Jonathan Pryce estão excelentes

nas personagens. O longa fica disponível no
serviço de streaming Netflix a partir do dia
20 de dezembro. #TheTwoPopes
Netflix

Marriage Story
Netflix

Já está em cartaz em algumas salas de cinema
do país desde o dia 6
de novembro, o drama
Marriage Story. O longa
acompanha Nicole e
seu marido Charlie. O
casal está passando por muitos problemas
e decidem se divorciar. Os dois concordam
em não contratar advogados para tratar do
divórcio, mas Nicole muda de ideia após
receber a indicação de Nora Fanshaw, especialista no assunto. Surpreso com a decisão
da agora ex-esposa, Charlie precisa encontrar um advogado para tratar da custódia
do filho deles, o pequeno Henry. No elenco
estão Scarlett Johansson, Adam Driver, Laura Dern, Ray Liotta, Azhy Robertson, Julie
Hagerty, Alan Alda, Merritt Wever, entre
outros. Marriage Story foi escrito e dirigido
por Noah Baumbach. O longa fica disponível no serviço de streaming Netflix a partir
do dia 6 de dezembro. #MarriageStory
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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.
Divulgação

Arquivo pessoal

Aniversário solidário

H

appy Bday para o Tarcisio Matheus, que completou 50 anos
no dia 23 de novembro e celebrou a data especial, com um aniversário solidário. No ano passado, Tarcísio
distribuiu mais de 300 brinquedos para
crianças brasileiras. Este ano, o evento-aniversário foi realizado no restaurante Feijão com Arroz e conseguiu arrecadar mais de 100 quilos de alimentos
não perecíveis e 1000 brinquedos! Parabéns ao aniversariante e à linda iniciativa!!!

Aniversário Solidário.
Fotos: Nathalia Shumacher

Futevôlei reúne atletas em
Deerfield Beach

F

oi realizado nos dias 23 e 24 de novembro mais
um circuito da NFA (National Footvolley Association) em Deerfield Beach, na Flórida. Atletas
de diferentes categorias e nacionalidades participaram do campeonato de futevôlei, que atraiu amantes do esporte em dois dias de evento. E a TV Gazeta
News registrou os melhores momentos e conversou
com os campeões que participaram deste grande
campeonato, organizado por Ivan Guimarães e Romulo Nobrega. Para assistir acesse www.gazetanews.com/video.

Zigomar com os filhos Allyssa e Arthur.

Happy Bday Zico!

U

Neise Cordeiro entrevistando Hiltinho Melo, 3 vezes campeão mundial.

Categoria feminina marcando forte presença no campeonato.

Os campeões da “Master Division”Beto Cecciliano, Alex Batuta(Deerfield Beach). Vice Campeão Duda
Malizia e Hiroshi Yasuda. 3o lugar Luciano Benez (Brasil) e Guilherme Romanholi (Miami).

m parabéns do BASTIDORES, mais do que especial
para Zigomar Vuelma, publisher do Gazeta News,que comemora mais um aniversário neste 27 de novembro. Zico, como é conhecido por todos, celebrou a data
com a família e amigos, em clima de muita alegria. Parabéns Zico!
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Nathalia Schumacher

Johhny e Leandro Beretta.

Marcos e Gaby Lacombe e Duda Veronez.

Lulu

Rejuvchip apoiando a cultura brasileria.

Lulu Santos na Flórida

A

turnê “Pra Sempre”, de Lulu Santos, atraiu milhares de fãs pelos
Estados Unidos, onde ele realizou
6 shows. Em Miami Beach, o penúltimo
show foi realizado no dia 23, no The Filmore, e o público extravasou cantando
e dançando os hits que marcaram a sua
carreira.
Fotos: Natalia Shumacher
E muitos amigos curtiram juntos o show.

Lulu Santos

Carol e Ricky Marcellini, Paula Leal, Renata Barros Delli, Guilherme Carneiro e Roberto Delli.

Armando e Claudia Garcia.

Lulu com Gene, Tomás, Vanessa de Souza, e Lilian Lima.

Aneliese e Christian Sieralta.
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