
O maior jornal brasileiro na Flórida

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 

recebeu no ano passado, de acordo com estudo.
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estrangeiros universitários nos Estados Uni-
dos, 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 re-
latório “Open Doors”. Brasileiras em graduação e 
mestrado contam como foi o processo e como é fa-
zer parte dessa estatística.
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A estudante de enfermagem Caroline Louredo (segunda da esquerda para direita), faz parte do grupo sobre diversidade cultural.  

Região recebeu 75 milhões de visitantes.
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Ícone da TV brasileira nos 
anos 90, Gugu Libera-
to, 60 anos, teve a mor-

te anunciada na sexta-feira, 
22 depois de dois dias inter-
nado em um hospital em Or-
lando. Gugu sofreu uma vio-
lenta e inesperada queda de 
quatro metros dentro de sua 
casa em Windermere (FL) e 
teve morte encefálica. 

Por que mortes assim pa-
recem chocar ainda mais? 
Um dos motivos é a surpre-

sa. Algo que não se espera 
de alguém que está saudável 
e de repente, no minuto se-
guinte, já não está mais en-
tre nós. Acerca disso, por que 
não deixar expresso os dese-
jos pós-morte? 

Não falar sobre o assun-
to também pode ser um pro-
blema. Gugu deixou expres-
sa sua vontade de doar seus 
órgãos. Com certeza, já havia 
falado abertamente isso para 
a família. Seus órgãos foram 

doados e, segundo a equipe 
médica, vai ajudar em torno 
de 50 pessoas. Agora, imagi-
nem se ele nada tivesse fa-
lado e a decisão de doar ou 
não fi casse com a família? 
Não saberiam se ele gostaria 
que fossem transplantados 
em alguém ou se ele simples-
mente se negava a esse tipo 
de atitude. 

Um estudo de setembro 
de 2018 mapeou a percepção 
de brasileiros sobre assuntos 

que vão da realização 
de cerimônias fúne-
bres à liberdade que 
uma pessoa deve ter 
ou não para decidir 
sobre o fi m da pró-
pria vida. Publicado 
pela BBC na matéria 
“Solidão no luto: pes-
quisa inédita mostra 

difi culdades dos brasileiros 
para lidar com a morte”, o 
estudo foi apresentado na 
Semana InspirAÇÕES sobre 
Vida e Morte, em São Paulo.

A pesquisa, baseada em 
uma amostragem de mil pes-
soas representativa da po-
pulação brasileira, mostrou 
que, quanto mais se enve-
lhece, mais o tema da morte 
é presente no cotidiano. Este 
tipo de conversa está presen-
te para 21% dos jovens entre 

18 e 24 anos; para aqueles 
com mais de 55 anos, o per-
centual salta para 33%. 

Entre os principais resul-
tados, está a baixa presen-
ça do tema no dia-a-dia: 74% 
afi rmam não falar sobre a 
morte no cotidiano. Os bra-
sileiros associam também 
a morte a sentimentos difí-
ceis, como tristeza (63%), dor 
(55%), saudade (55%), sofri-
mento (51%), medo (44%). So-
mente uma pequena parcela 
faz associação a sentimen-
tos que não estão no campo 
da angústia, como aceitação 
(26%) e libertação (19%).

Na maioria das vezes, a 
morte é associada a senti-
mentos ruins. O sentimento 
de perda prevalece. 

Desejos sobre o momen-
to pós-morte, como a decisão 
entre a cremação ou o sepul-
tamento, ou ainda a doação 
de órgãos, são também pou-
co compartilhados por mais 
da metade dos entrevistados: 
54% não falaram para pes-
soas próximas sobre seus de-
sejos na hora da partida, con-
tra 46% que já abordaram 
esses assuntos.

Essa difi culdade diante 
do assunto, porém, é reco-
nhecida entre os entrevista-
dos: em uma escala de 1 a 5 

(em que 1 indica estar “nada 
preparado” e 5 “muito prepa-
rado”), a nota foi de 2,6 para 
a avaliação sobre se o brasi-
leiro 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 meta-
de dos entrevistados: 45% dis-
seram não se sentirem sem-
pre à vontade para ir a um 
enterro ou velório.

Foram 40 anos dedica-
dos à TV. Gugu começou co-
mo assistente de produção de 
Silvio Santos no SBT quando 
ainda era adolescente. Viveu 
seu auge no programa “Do-
mingo Legal”, com o qual dis-
putava a audiência palmo a 
palmo com o “Domingão do 
Faustão” da Rede Globo. Seu 
legado já fi cou para a histó-
ria. 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 fi ca. É 
meio que um conforto lem-
brar que a pessoa queria que 
fosse de tal maneira porque 
ela já havia mencionado isso.  
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Familiares de avó e netos mortos em colizão questionam falta de sinalização adequada em cruzamento.

Aumento de acidentes envolvendo trens de alta 
velocidade preocupa residentes do sul da Flórida

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 en-
volvendo trens de alta veloci-
dade 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 famí-
lia devastada e se perguntan-
do por que um cruzamento 
de ferrovia de uma área de 
conservação do estado esta-
ria tão desprotegido, quase 
sem sinalização adequada.

Os dois escoteiros e sua 
avó estavam quase chegan-
do a um acampamento na re-
serva a oeste de Júpiter quan-
do foram atingidos por um 
trem Amtrak em alta velo-
cidade em uma ferrovia sem 
portão que cruzava a Beeli-
ne Highway, na entrada do 
J.W. Corbett Wildlife Mana-
gement Area.

O impacto matou Valery 
Jo Rintamaki, de 58 anos, e 
seus dois netos, Tristan Pres-
tano, 10, e Skyler Prestano, 
8, de Wellington.

O cruzamento não só não 
possuía cancelas ou sinais de 
aviso sobre trens, como tam-
bém era marcada com um si-
nal para dar passagem, e não 
um sinal de “pare”.

David Peat, avô dos me-
ninos, ficou chocado ao não 
encontrar estruturas que im-
pedissem o carro de entrar 
involuntariamente na fren-
te de um trem que se apro-
ximava.

O deputado estadual Matt 
Willhite, D-Wellington, pro-
meteu investigar mais. “Vou 
analisar por que não temos 
mais sinalização em uma 
passagem ferroviária para 
onde um trem está passan-
do (em alta velocidade)”, dis-
se ele.

A Flórida está entre os 
10 estados com mais aciden-
tes de trem

Com o crescimento na 
popularidade de trens de al-
ta velocidade, como o Vir-

gin/Brightline entre Miami 
e West Palm Beach, o sul da 
Flórida tem visto mais aci-
dentes envolvendo a colisão 
de trens e carros, ou o atrope-
lamento de pedestres.

Mais de uma dúzia de pe-
destres morreram desde que 
os trens da Brightline come-
çaram a fazer testes no sul da 
Flórida em 2017.

Em junho, a Injury Claim 
Coach, uma empresa de Mia-
mi, divulgou resultados de 
um estudo sobre cruzamen-
tos ferroviários. Pesquisado-
res analisaram quatro anos 
de dados da Federal Railroad 
Administration - 2014 a 2018.

O estudo constatou que a 
Flórida é o sexto entre os es-
tados com o maior número 
de acidentes em cruzamen-
tos ferroviários - 462 aciden-
tes entre 2014 e 2018.

Desses 462 acidentes, 
quase 16% resultaram em fa-
talidade e 25% resultaram em 
ferimentos. Isso coloca a Fló-
rida no 11º lugar entre os es-
tados com acidentes de trem 
que causam morte e 27º nos 
acidentes que levam a lesões.

Família foi atingida a caminho de acampamento.

Pixabay.

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 atri-
buídas a ultrapassagem dos 
trilhos e 888 acidentes to-
tais de trem, de acordo com 
a Federal Railroad Adminis-
tration.

Tanto a empresa respon-
sável pelos trilhos no caso 

do acidente de sábado, CSX 
Transportation, quanto o De-
partamento de Transportes 
do estado, responsável por 
garantir que passagens de 
trem cumpram padrões de 
segurança, ainda não se pro-
nunciaram. Com informa-
ções do Palm Beach Post e 
Miami Herald.
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Autoridades 

reforçam os 

cuidados a serem 

tomados pela 

população

Condado de Miami já tem 12 casos de 
dengue confirmados e está sob alerta

U
m morador do con-
dado de Miami-Dade 
se tornou a décima 

segunda pessoa a contrair 
dengue localmente este ano, 
confirmou o Departamento 
de Saúde da Flórida na segun-
da-feira, 25.

ser fatal.
Precauções
Autoridades estão aler-

tando a população a tomar 
as devidas precauções, que 
incluem a drenagem da 
água parada, que atua co-
mo criadouros dos mosqui-
tos, e a cobrir a pele exposta 
usando calças compridas, sa-
patos, meias e mangas com-
pridas, especialmente ao 
entardecer. Os agentes de 
saúde também pedem que 
os moradores usem repelen-
te de mosquitos. 

Com informações de Lo-
cal10.O vírus é transmitido por picadas do Aedes aegypti e pode ser fatal.

Arquivo GN

Consulado anuncia três dias de atendimento itinerante em Orlando

O Consulado-Geral do Brasil em 
Miami realizará atendimento itine-
rante na cidade de Orlando, com 
o apoio de I-Drive Nascar – AMP 
Group. Serão três dias de atendimen-
to em 7, 8 e 9 de dezembro de 2019.

De acordo com o órgão, o aten-
dimento será feito exclusivamente 
mediante agendamento prévio, que 
é pessoal e intransferível. Será recu-
sado 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 ain-
da que não é possível agendar aten-
dimento por outra forma (telefone, 
e-mail, etc). 

Antes de agendar o atendimento, 
é recomendado verificar atentamen-
te os requisitos e a documentação 
exigida para o serviço pretendido. 

Saiba quais acessando a página ele-
trônica 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 progra-
mação: 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 on-
line. Recomenda-se o uso de tele-
fone celular, pois será necessário 
enviar imagens (fotos) de docu-
mentação para pré-conferência. 
Somente serão oferecidos horá-
rios de agendamento após o en-
vio do formulário online e a con-
ferência dessas informações pelo 
Consulado. 

Veja lista de serviços que serão 
prestados no site gazetanews.com.  Atendimento será feito sob agendamento.

Arquivo GN

Manaus é a terceira cida-
de brasileira a receber voos, 
sem escalas, da Gol com des-
tino à Flórida, que já conta 
com saídas de Brasília (DF) e 
Fortaleza (CE).

A partir de 21 de dezem-
bro, a companhia aérea pas-
sará a oferecer voos diretos 
todos os sábados com desti-
no a Orlando. As passagens 
começaram a ser vendidas 
em setembro.

A nova rota será realiza-
da com as aeronaves Boeing 
737-800 NG, com capacidade 
para até 176 clientes.

Voos diretos 
entre Orlando e 
Manaus começam 
em dezembro

De acordo com o Depar-
tamento, o condado está ago-
ra sob alerta. Funcionários do 
setor público de saúde disse-
ram que os casos locais não 
parecem estar relacionados.

Os sintomas comuns da 
dengue incluem dores de ca-
beça, dor ocular, dores mus-
culares e articulares, náusea, 
vômito ou sangramento in-
comum. 

O vírus é transmitido por 
picadas do mosquitos Aedes 
aegypti, que também são co-
nhecidos por espalhar o ví-
rus Zika. Se não for trata-
da a tempo, a dengue pode 
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Turismo causou impacto de 
$75,2 bilhões em Orlando

Um novo estudo enco-
mendado pelo Visit Orlan-
do descobriu que o turismo 
gerou US$ 75,2 bilhões em 
impacto econômico no ano 
passado.

Entre as descobertas do 
estudo da Oxford Economi-
cs, o turismo contribuiu com 
US$ 8,1 bilhões para hospe-
dagem, 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 cer-
ca de US$ 1.000 para cada 
um dos 75 milhões de visi-
tantes que a região viu no 

ano passado, de acordo com 
o estudo.

“Estamos satisfeitos por 
esta pesquisa poder quanti-
ficar o impacto nas áreas de 
negócios além do que pode-
ríamos esperar, do setor imo-
biliário e financeiro aos cui-
dados de saúde”, disse o CEO 
e Presidente do Visit Orlan-
do, George Aguel, em um co-
municado 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 infor-
mações do Orlando Sentinel.

Região recebeu 75 milhões de visitantes no ano passado.

Flickr

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

Collier County teve número recorde 
de mortes de tartarugas marinhas 

C
onforme o “red tide” 
(maré vermelha) tóxi-
ca continua atingindo 

a costa do sudoeste da Flóri-
da, um condado registrou o 
maior número de mortes de 
tartarugas marinhas já vis-
to em um único mês, em ou-
tubro.

No mês passado, 58 tarta-
rugas morreram no condado 
de Collier e outras duas fo-
ram relatadas como machu-
cadas ou doentes, de acordo 
com Maura Kraus, a princi-
pal especialista em meio am-
biente da divisão de parques 
e recreação do condado.

Os registros do condado 
sobre encalhes de tartarugas 
marinhas - que incluem tar-
tarugas doentes, feridas ou 
mortas - datam de 1989.

Na última década, o Con-
dado de Collier registrou 
uma média de pouco menos 
de cinco encalhes de tarta-
rugas 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 selva-
gem do Instituto de Pesquisa 
do Florida Fish and Wildlife 
e coordenador principal da 
rede de resgate e recupera-
ção de tartarugas marinhas 
do estado.

Em todo o ano passado, 
durante um dos piores sur-
tos de “maré vermelha” que 
a região já viu, 133 tartaru-
gas encalharam no Condado 
de Collier.

Das tartarugas encon-
tradas 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 mor-

tes de tartarugas se aproxi-
ma da chegada da maré ver-
melha deste ano à Flórida, 
que começou a se espalhar 
pela costa sudoeste do esta-
do no início do mês passado, 
disse Foley.

A maré vermelha é um 

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

Condado de Collier.

fenômeno natural que ocor-
re há séculos, mas há dúvidas 
sobre o que exatamente está 
causando os intensos surtos 
dos últimos anos.

Normalmente, ela se for-
ma em águas mais profundas 
e depois é transportada para 
terra por ventos e correntes, 
mas o evento deste ano co-
meçou perto da costa, onde 
os cientistas dizem que o es-
coamento de nutrientes do 
fertilizante usado em fazen-
das, gramados e outras fon-
tes pode acelerar seu cres-

cimento.
De acordo com os cientis-

tas, este surto atual não é tão 
sério quanto o evento histori-
camente ruim que começou 
em 2017 e durou 16 meses.

Porém, altas concentra-
ções das algas tóxicas estão 
se mantendo constantes nas 
águas da costa sudoeste do 
estado.

Mas os cientistas disse-
ram também que o núme-
ro de encalhes diminuiu nas 
últimas semanas. Com infor-
mações 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 Cen-
tro Nacional para Crianças 
Desaparecidas e Exploradas.

Como acontece todo ano, 
todas elas foram homenagea-
das 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 esfor-
ços de outras para levar as 
crianças para casa.

Como o caso da adoles-
cente Wendy Hudakoc, que 
desapareceu em Naples em 
1998 quando tinha 14 anos. 
O pai Dan Campbell partici-
pa 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 re-
fletir sobre o que desapare-
cimento da filha e como ele 
pode ajudar os outros.

“Isso pode acontecer em 
qualquer lugar a qualquer 
momento”, disse Campbell. 
“Wendy tinha um histórico 

Evento anual em Tallahassee chama a atenção para esses casos.

Flickr.

de dizer: ‘Nada de ruim acon-
tece conosco.’ Acreditávamos 
nisso também. Seu desapare-
cimento completou 21 anos 
na semana passada.”

Projetos de lei para 
ajudar

Com a nova sessão le-
gislativa iniciando em janei-
ro, Campbell sentiu que a 
Flórida estava caminhando 
na direção certa, mas dis-
se que sempre pode ser fei-
to mais para ajudar vítimas 
e famílias.

No momento, no entan-
to, os legisladores estaduais 
estão se concentrando em 

conter a violência armada e 
nenhum dos mais de 2 mil 
projetos de lei propostos pa-
ra a sessão de 2020 está di-
retamente relacionado às 
crianças desaparecidas.

A primeira-dama Casey 
DeSantis assumiu a missão 
de ajudar tudo o que for re-
lacionado às crianças no es-
tado. “Se os legisladores têm 
coisas boas que podemos fa-
zer para tentar levar essas 
crianças para casa – sou todo 
ouvidos”, disse Casey DeSan-
tis. “Temos que garantir que 
estamos fazendo o que pode-
mos”, completou.



IMIGRAÇÃOGazeta Brazilian News · Semana de 28 de Novembro a 4 de Dezembro de 2019 11

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

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

Kenia Pimentel

Arquivo pessoal

9,8%
é o percentual de 

aumento do número de 

estudantes brasileiros 

no último ano

Brasil é o 9º país em 
envio de estudantes 
universitários aos 
Estados Unidos
Alunos universitários brasileiros 

nos EUA somam mais de 16 mil

Com a segunda maior al-
ta entre os estudantes es-
trangeiros 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 relató-
rio Open Doors divulgado este 
mês pelo Instituto de Educação 
Internacional (IIE) pertencente 
ao Escritório de Assuntos Edu-
cacionais e Culturais do Depar-
tamento de Estado dos EUA. 

O Brasil se posicionou 
atrás apenas da alta procu-
ra de alunos de Bangladesh,-
segundo o relatório. No qua-
dro geral, o Brasil é hoje o 9º 
país no mundo a enviar estu-
dantes para os Estados Uni-
dos. Na lista completa dos 
10 primeiros lugares apare-
cem a China, Índia, Coreia 
do Sul, Arábia Saudita, Ca-
nadá, Vietnã, Taiwan, Japão, 
Brasil e México, que juntos 
somaram 1.095.299 estudan-
tes estrangeiros no ano letivo 
de 2018-2019.

Estado queridinho 
dos brasileiros

A Flórida tem se firma-
do como o estado que mais 
recebe estudantes brasilei-
ros seguido da   Califórnia, 
Nova York, Massachusetts 
e o Texas. O estado tam-
bém é um dos mais procu-
rados pelos estudantes in-
ternacionais, especialmente 
os brasileiros, aponta a re-
de EducationUSA  (uma rede 
do Departamento de Estado 
com mais de 400 centros de 
orientação de estudantes in-
ternacionais em mais de 170 
países) e o portal da embaixa-
da americana no Brasil. 

Como a carioca Caroline 

Louredo da Silva, 21 anos, 
que cursa enfermagem no 
Valencia College em Orlando 
desde 2018 e conta que esta-
va ainda no ensino médio no 
Rio de Janeiro quando come-
çou a pesquisar para estudar 
no exterior e optou pela gra-
duação na Flórida.

“A proximidade e o cli-
ma parecidos ajudam bastan-
te na adaptação. Além disso, 
as aulas são diferentes, a for-
ma de ensino é diferente. No 
Brasil a gente tem que deci-
dir logo e fica mais restrito a 
estudar só aquela área. Aqui 
não. Me adaptei bem mesmo 
tendo começado com psico-
logia e mudando para enfer-
magem”, conta a estudan-
te que também faz parte de 
um grupo de diversidade cul-
tural da universidade e en-
controu nisso mais um pon-
to positivo. 

Parceria americana 
no Brasil 

De acordo com os Consu-
lados dos EUA no Brasil, a al-
ta brasileira nos números do 
Open Doors são fortalecidos 
pelo aumento do número de 
centros de orientação Educa-
tionUSA, que agora chegam a 
41 centros em todo o Brasil, 
a maior rede EducationUSA 
do mundo.  

Por meio da rede, o nú-
mero de diplomas de ensino 

médio duplo em escolas bra-
sileiras de ensino médio em 
parceria com escolas ameri-
canas de ensino médio onde 
os alunos recebem diplomas 
de ensino médio do Brasil e 
dos Estados Unidos nas prin-
cipais cidades do país tam-
bém está aumentando. 

Essa nova tendência já es-
tá contribuindo para aumen-
tar 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 ensi-
no médio brasileiras, onde os 
estudantes se formarão com 
créditos de ensino superior 
dos EUA, diz a rede Educa-
tionUSA. 

Apesar da alta recente 
nos últimos dois anos, os nú-
meros ainda estão distantes 
do auge de 23,6 mil estudan-
tes brasileiros em 2014/15, 
por exemplo. Dos 16.059 em 
2018, a maior parte dos es-
tudantes brasileiros nos Es-
tados Unidos (7,7 mil) fazia 
graduação, enquanto outros 
- 4,7 mil cursavam mestra-
do ou doutorado, aponta o 
relatório. 

Acerca do lado financei-
ro, os mais de 1 milhão de es-
trangeiros que estudaram no 
ensino superior americano 
no último ano letivo, incluin-
do graduação, pós, intercâm-
bio e em outras atividades 
acadêmicas significaram em 
torno de US$ 44,7 bilhões 
anuais para a economia. Leia 
a matéria completa no site.

Aumenta a procura por emprego nos EUA depois do curso 

Segundo a embaixada 
americana no Brasil, o nú-
mero de estudantes inter-
nacionais que buscam opor-
tunidades de emprego após 
seus estudos acadêmicos em 
Treinamento Prático Opcio-
nal (Optional Practical Trai-
ning) teve uma alta de 2,1%. 

De Ribeirão Preto (SP), a 
terapeuta ocupacional Vale-
ria Cunha Gass, 32 anos, se 

encaixa bem nessa estatís-
tica. Veio fazer MBA (Mas-
ter Business Administration), 
mas não gostou do curso e 
trocou pelo mestrado em 
Applied Behavior Analysis 
na Aurora University, uma 
faculdade particular em Illi-
nois, e diz que pretende con-
tinuar nos EUA. 

“Gosto muito do curso 
e dos meus professores. Ele 

acaba ano que vem e me for-
mo em maio de 2020, mas 
quero aplicar para o Optio-
nal Practical Training (OPT). 
Atualmente eu trabalho, faço 
Professional Training Course 
(CPT) porque meu curso exi-
ge prática, mas gosto muito 
e penso em continuar aqui”, 
relata a paulista que já traba-
lhou 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 pesqui-
sar universidade que aceitas-
se aluno internacional e que 
tivesse curso em sua área. 
“Comecei então o processo 

para admissão, enviei os do-
cumentos e em cinco me-
ses consegui o visto do Bra-
sil sem problema nenhum”, 
explica Gass.

Apesar do aumento de 
estudantes brasileiros, o nú-
mero total de estudantes 
matriculados (estudantes de 
graduação, pós-graduação e 
não-graduação) nos EUA di-
minuiu 1,6%, diz o relatório.

Arlaine Castro
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Green card por investimento e profissionais de interesse dos EUA são 

temas da conferência gratuita do D4U USA LAW GROUP no sul da Flórida 

Conferência em Boca Raton orienta sobre 
meios legais para imigrar para os EUA

C
omo obter um green card 
por investimento ou por 
habilidade extraordinária 

nos Estados Unidos é geralmen-
te dúvida para muita gente que 
deseja, mas não sabe como é o 
processo. 

Com o objetivo de escla-
recer essa e outras dúvidas 
para imigrar de forma legal 
para os EUA, o D4U USA LAW 
GROUP vai realizar uma con-
ferência 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 nacionali-
dades que estejam buscando 
uma mudança para os EUA 
de forma legal como inves-
tidores, profissionais de in-
teresse nacional - que são de 
áreas que estão em déficit 
de profissionais como enge-
nharia, tecnologia, fisiotera-
pia, odontologia, aviação - ou 
profissionais com habilida-

des extraordinárias.
Equipe especializada 
Para esclarecer sobre 

green card para profissio-
nais que sejam do interes-
se americano, planejamen-
to fiscal entre Brasil e EUA 
e oportunidades de investi-
mentos nos EUA, estarão pre-
sentes para falar sobre os te-
mas, o CEO do D4U USA LAW 
GROUP, Wagner Pontes; a ad-
vogada com mais de 30 anos 
de experiência na área imi-
gratória nos EUA e sócia da 

D4U, Y. Kris Lee; o Especia-
lista em Tributação Interna-
cional, João H. Gomes, e a 
especialista em investimen-
to imobiliário, Michelle S. 
Lindquist.

O escritório presta assesso-
ria legal para pessoas que quei-
ram abrir uma empresa nos 
EUA, que queiram trazer o ne-
gócio do Brasil ou outro país pa-
ra cá, ou que almejam a aquisi-
ção de uma franquia. Para se 
inscrever, envie um email pa-
ra: eventos@d4uusa.com Equipe do D4U Law organiza conferência gratuita em Boca Raton.

Divulgação

Empreendedorismo e imigração
Atuando na área de em-

preendedorismo e investi-
mentos na D4U, o CEO Wag-
ner Pontes diz que o foco é 
ajudar pessoas a imigrarem 
legalmente para os EUA por 
meio de investimentos e atra-
vés de seus backgrounds pro-
fissionais. 

“A D4U é intrinsecamen-
te voltada à imigração legal, 
para pleitos imigratórios ou 

para investimentos. Como 
por exemplo o Piquet Race 
Park, que é um empreendi-
mento de 13 milhões de dó-
lares que está sendo cons-
truído em sociedade com a 
família Piquet e dezenas de 
outros investidores”, expli-
ca 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 na-
cional (que são de áreas que 
estão em déficit de profissio-
nais como engenharia, tecno-
logia, fisioterapia, odontolo-
gia, aviação) ou profissionais 
com habilidades extraordi-
nárias”.

Como público-alvo, Pon-
tes disse que visa aquele pro-
fissional que tem bachare-
lado e mais de 10 anos de 
experiência, por exemplo. “E 
se for de uma área de interes-
se nacional, ele se torna ain-
da mais atrativo. Também 
pessoas que querem investir, 
adquirir uma franquia nos 
EUA ou outro tipo de negó-
cio no país”, finaliza.Wagner Pontes é CEO do D4U USA LAW GROUP na Flórida. 

Arquivo pessoal
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Bloomberg possui a oitava maior fortuna do mundo estimada pela Forbes em US$ 54 bilhões

Michael Bloomberg, bilionário ex-prefeito de 
NY, oficializa pré-candidatura à presidência 

O 
bilionário ex -prefei-
to de NY e neto de 
imigrantes, Michael 

Bloomberg, de 77 anos, está 
entre as figuras mais conhe-
cidas 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 america-
no possuidor da oitava maior 
fortuna do mundo estima-
da pela Forbes em US$ 54 
bilhões (cerca de R$ 228 bi-

lhões) (Trump tem US$ 3 bi-
lhões (ou R$ 13 bilhões). Ele 
acaba de entrar nas disputas 
primárias do Partido Demo-
crata para escolher o candi-
dato da sigla na eleição pre-
sidencial de 2020.

“Me proponho a ser pre-
sidente a fim de derrotar Do-
nald Trump e reconstruir os 
EUA. Acredito que meu con-
junto único de experiência 
em negócios, governo e filan-
tropia me permitirá ganhar e 
liderar”, escreveu no Twitter.

Depois de hesitar em par-
ticipar de campanhas ante-

riores, Bloomberg decidiu fa-
zê-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 im-
prudentes e antiéticas do pre-
sidente Trump. Ele representa 
uma ameaça existencial ao nos-
so país e aos nossos valores. Se 
ganhar outro mandato, nunca 
poderemos nos recuperar dos 
estragos”, disse. Fonte BBC.O magnata Michael Bloomberg disse que quer enfrentar Trump nas urnas. 

Scott Morgan/Reuters

CDC emite aviso de contaminação em alface romana da Califórnia
As autoridades federais 

de saúde estão pedindo aos 
consumidores que evitem 
comer alface romana prove-
niente de Salinas, na Califór-
nia, por causa de um surto de 
E. coli que já adoeceu 40 pes-
soas em 16 estados. O aviso 
inclui cabeças inteiras, mio-
los 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 ro-
mana durante a temporada 
de outono vem dessa região 
específica da Califórnia, que 
inclui os condados de San-
ta Cruz, Santa Clara, San Be-
nito e Monterey, de acordo 

com a Food and Drug Admi-
nistration.

O Centers for Disease 
Control relata 40 casos de E. 
Coli rastreados para o tipo de 
alface, incluindo 28 hospita-
lizações. Nenhuma das pes-
soas que adoeceu reside na 
Flórida. Até agora, os casos 
ocorreram em 16 estados, in-
cluindo Arizona, Califórnia, 
Colorado, Indiana, Illinois, 

Maryland, Michigan, Minne-
sota, Montana, Nova Jersey, 
Novo México, Ohio, Pensil-
vânia, Virgínia, Washington 
e Wisconsin.

As autoridades de saúde 
têm trabalhado para rastrear 
a fonte da alface contamina-
da desde setembro, quando 
o primeiro caso foi relata-
do. Leia a matéria comple-
ta no site. Alface romana é alvo de E.Coli. 

Dreamstime

Negociadores comerciais 
da China e dos Estados Uni-
dos conversaram por tele-
fone nesta terça-feira, 26, 
afirmou o Ministério do Co-
mércio 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 repre-
sentante de Comércio dos 
EUA, Robert Lighthizer, e 
com o secretário do Tesou-
ro, Steven Mnuchin. Eles dis-
cutiram questões relaciona-
das à fase um do acordo e 
concordaram em manter co-
municação sobre os assuntos 
restantes, disse o ministério.

Eles também discutiram 
“questões centrais de preo-
cupação” e chegaram a um 
“entendimento comum pa-
ra resolver problemas rele-
vantes”, disse.

A finalização da fase um de 
um acordo era esperada em no-
vembro, mas especialistas co-
merciais e pessoas próximas à 
Casa Branca disseram na sema-
na passada que ele pode ficar 
para o próximo ano. Fonte: AFP. 

Negociadores de 
Estados Unidos 
e China tentam 
fechar acordo
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B
lack Friday: saia dessa ba-
talha sem “arranhões”

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

1.Comece cedo
Longe se vão os dias em que 

a Black Friday significava apenas 
verificar alguns jornais e circu-
lares de domingo para ver quais 
varejistas locais tinham as me-
lhores ofertas. A Black Friday se 
transformou em um mês inteiro 
de negócios e economia, e os va-
rejistas on-line também atuali-
zam os preços durante o evento.

Para julgar o quão realmente 
são boas as ofertas quando che-
ga a hora de comprar, você pre-
cisa ter acompanhado os preços 
que antecederam a Black Friday. 
O mesmo vale para a Cyber Mon-
day, 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 

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 experimen-
tar o Google Shopping, além de 
serviços como PriceGrabber, Pri-
cewatch e Shopzilla. Quando vo-
cê está em uma loja, aplicativos 
para smartphone como BuyVia, 
Shopkick, ShopSavvy e Shopular 
permitem digitalizar códigos de 

barras ou códigos QR para com-
parar preços, obter descontos e 
pontuar cupons.

Muitos sites da Black Fri-
day, como os listados acima, 
têm seus próprios aplicativos 
de compras. E também os prin-
cipais varejistas, como Ama-
zon, Best Buy, Target e Wal-
mart. O aplicativo móvel da 
Amazon, por exemplo, permi-
te que você use uma câmera 
de smartphone para digitalizar 
produtos e fazer a comparação 
de preços on-line.

 TVs são uma categoria ex-
tremamente popular nesta épo-
ca do ano ... e aí a pesquisa 

com antecedência realmente 
vai ajudar muito.

4. Use programas 
de fidelidade 
As lojas costumam ter pro-

gramas de fidelidade que ofe-
recem vendas e promoções aos 
seus membros primeiro, e de-
pois permitem que eles rece-
bam recompensas pelo que 
compram. Ao se inscrever nos 
alertas de compras da Black Fri-
day, você receberá as primeiras 
promoções, cupons e descontos. 
Em alguns casos, você pode até 
descobrir se os produtos que vo-
cê deseja estão em estoque, se 
podem ser comprados on-line 
ou comprá-los em uma loja, o 
que pode economizar dinheiro 
com o correio.

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 pe-
la 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 com-
pra por impulso, especialmen-
te se você não tiver certeza de 
quão bom é um negócio espe-
cífico. 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 suficien-
temente disciplinado, compre 
com um cartão de crédito que 
duplique a garantia do fabri-
cante - muitos oferecem - ou 
que ofereça um período sem 
juros como promoção, e pague 
antes que qualquer interesse 
aconteça.

No mais aproveite este fe-
riado maravilhoso que é na ver-
dade um momento de gratidão 
por tudo o que temos em nos-
sas vidas! 

Feliz “Thanksgiving “!!!

POR CLAUDIA FEHRIBACH
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Black Friday: saia dessa batalha sem “arranhões”
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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.

Faça a lição de casa antes de ir às compras na Black Friday
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Cuidadora de idosos é morta por bando de javalis no Texas 
INCIDENTE

Uma cuidadora de idosos do Texas foi morta por um ban-
do de javalis no domingo, 24.  Christine Rollins, de 59 anos, 
foi atacada em Anahuac, a leste da cidade de Houston, per-
to 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  pe-
la idosa com que trabalhava próximo à casa. “Não há dúvida 
para mim de que eram muitos animais, e podemos dizer is-
so por causa dos tamanhos distintos das mordidas”, disse o 
xerife. Leia mais detalhes no gazetanews.com. O corpo da mulher estava com várias mordidas, segundo a polícia.

Pixabay

De acordo com o New York Times, a Procuradoria do Estado identificou 

má conduta na apuração do caso, inclusive do procurador da época

Justiça inocenta três homens negros 
após 36 anos de prisão em Baltimore 

O
s americanos Alfred 
Chestnut, Ransom 
Watkins e Andrew 

Stewart ainda eram adoles-
centes quando foram presos 
por supostamente atirarem 
em um garoto de 14 anos na 
escola em Baltimore. O mo-
tivo teria sido uma jaqueta 
que o estudante vestia e que 
fazia sucesso na época. Pas-
sados 36 anos, o trio foi solto 
na segunda-feira, 25, depois 
que promotores reconhece-
ram que a condenação esta-
va equivocada.

Quem cometeu o cri-
me?

Agora, eles sustentam 
que o verdadeiro autor do 

crime era outro adolescen-
te, que nem sequer está vi-
vo. A conclusão faz parte de 
uma revisão de casos antigos 

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

contraram uma série de er-
ros na investigação do assas-
sinato, segundo o jornal The 
New York Times . A prática 

tem sido uma constante no 
país com equipes especializa-
das se dedicando a averiguar 
enganos processuais.

Afirmavam inocência 
Os acusados sempre afir-

maram serem inocentes. 
Insistiram em sua versão 
mesmo presos e com possi-
bilidade de progredirem para 
a liberdade condicional. Com 
a soltura decretada pela Justi-
ça, o caso suscitou debates na 
comunidade local pelo perío-
do em que estiveram em cár-
cere — mais de duas vezes o 
tempo que passaram em ca-
sa — e pela idade em que fo-
ram detidos.

O alívio do trio depois de 

reencontrar seus familiares 
foi resumido nas palavras de 
Chestnut aos jornalistas. “Eu 
sempre sonhei com isso. To-
dos os meus amigos da prisão 
sabem que eu sempre falava 
sobre isso. Mesmo quando eu 
era criança, sabia? ‘Por que 
isso está acontecendo comi-
go?’”, disse.

De acordo com o New 
York Times , a Procurado-
ria do Estado identificou má 
conduta na apuração do ca-
so. Entre elas, a do próprio 
procurador do Estado no pe-
ríodo, Jonathan Shoup, por 
mentir deliberadamente em 
favor dos promotores. Ele ne-
gou possuir qualquer evidên-
cia que pudesse pôr em dúvi-
da a culpa do trio.

A atual procuradora do 
Estado, Marylin Mosby, que 
assumiu em 2015, se soli-
darizou aos recém-libertos 
e disse estar com o coração 
quebrado pelo tempo de vi-
da tirado de “homens inocen-
tes”. Fonte: CNN.

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

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

O caso suscitou debates 

na comunidade local 

pelo período em que 

estiveram em cárcere 

e pela idade em que 

foram detidos.
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O apresentador Antônio Augusto Moraes Liberato (Gugu Liberato) sofreu morte encefálica.

Corpo de Gugu Liberato será velado em 
cerimônia aberta em São Paulo

O 
velório do apresenta-
dor Gugu Liberato es-
tá marcado para acon-

tecer 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 se-
rá no Cemitério Gethsêma-
ni, no Morumbi, onde está lo-
calizado o jazigo da família.

O acidente 
De acordo com nota ofi-

cial, Gugu caiu de uma altu-
ra de cerca de quatro metros 
quando fazia um reparo no 

ar condicionado instalado no 
sótão de sua casa em Winder-
mere, próximo a Orlando, na 
quarta-feira, 20. 

Levado às pressas para 
o Orlando Health, exames 
iniciais constataram sangra-
mento intracraniano, sem 
possibilidade de cirurgia.

“Durante o período de 
observação foi constatada a 
ausência de atividade cere-
bral. A morte encefálica foi 
confirmada pelo neurocirur-
gião brasileiro Prof. Dr. Gui-
lherme Lepsk, chamado pe-
la família, que após ver as 

imagens dos exames em de-
talhes, confirmou a irreversi-
bilidade do quadro clínico de 
Gugu na sexta-feira, 23. 

Doação de órgãos 
No último domingo, 

24,os médicos concluíram a 
cirurgia para retirada de ór-
gãos. O procedimento durou 
seis horas e vai beneficiar ao 
menos 50 pessoas.

Gugu deixa a esposa Ro-
se 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 de-
talhes no site.  O apresentador Gugu Liberato morreu após cair do sótão da casa na Flórida.  

RecordTV

ONG diz que polícia do Chile violou direitos humanos
A polícia nacional do Chile 

cometeu sérias violações de di-
reitos humanos, inclusive assas-
sinatos, 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 come-
tidos 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 pes-
soas detidas, incluindo espanca-
mentos brutais e abuso sexual 
que deveriam ser prontamen-
te investigados para garantir 
o acesso das vítimas à Justiça”, 
disse José Miguel Vivanco, dire-
tor para as Américas da Human 

Rights Watch.
As manifestações começa-

ram no país depois de um anún-
cio de 30 pesos (R$ 0,17) das 
tarifas de metrô. No dia 18 de 
outubro, as manifestações fica-
ram mais agressivas e, então, 
o governo decretou estado de 
emergência e enviou o exérci-
to para as ruas. Há vítimas que 
denunciam abusos por parte de 
policiais nas ruas ou delegacias. Registro de manifestante e policiais em protesto em Santiago, no Chile. 

Edgard Garrido/Reuters

O Brasil e os Estados Unidos 
deram o primeiro passo para a 
participação brasileira no pro-
grama ‘Global Entry’ de via-
jantes confiáveis mantido pela 
agência americana de Proteção 
das Fronteiras e Aduanas do De-
partamento de Segurança In-
terior, informaram na segun-
da-feira, 25, os ministérios da 
Economia e das Relações Exte-
riores e a Casa Civil.

O programa tem o ob-
jetivo de permitir ingresso 
imigratório facilitado e auto-
matizado de cidadãos previa-
mente credenciados. Segun-
do os ministérios, quando 
estiver em plena execução, 
o Global Entry facilitará os 
trâmites nos EUA para bra-
sileiros em viagens de negó-
cios inscritos nesse progra-
ma. Leia a matéria no site.  

Brasil inicia 
programa piloto 
para facilitar 
entrada nos EUA

Quiosques para entrada nos EUA.

CBP
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Jorge Jesus deixa em 
dúvida sua renovação

Em meio à loucura pela 
conquista das taças da Liber-
tadores e Brasileirão no mes-
mo fim de semana, muitos 
torcedores do Flamengo já 
pensam em 2020. Uma das 
questões mais importantes 
é a permanência de Jorge Je-
sus. Com contrato até junho 
do ano que vem, o treinador 
prefere não falar sobre o pla-
nejamento futuro.

Em entrevista ao diário 
“A Bola”, de Portugal, o Mis-
ter não escondeu a paixão pe-
lo Flamengo nos cinco meses 
de relação, mas pediu tem-
po para definir os próximos 
passos. 

- Não penso nisso ainda. 
Estou apaixonado pelo Fla-
mengo, 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 mui-
to a isso, não quero pensar 
nisso ainda, a essas pressões. 
Não ligo muito a redes so-
ciais e não leio jornais, nem 
vejo programas esportivos 
no Brasil. Essa ignorância, 
de certa forma, foi boa para 
mim, porque me tirou algu-
ma responsabilidade dos om-
bros - afirmou o treinador.

Fonte:www.globoespor-
te.com

Jorge Jesus ainda não definiu onde irá trabalhar em 2020.

Divulgação

Equipe venceu o River para conquistar a América e contou 

com o tropeço do Palmerias para faturar o nacional

Flamengo é campeão da Libertadores e 
do Brasileiro no mesmo final de semana

D
epois de ter sido cam-
peão da Libertadores 
no último sábado, o 

Flamengo conquistou tam-
bém o título do Campeona-
to Brasileiro neste domingo, 
com a derrota do Palmeiras 
para o Grêmio por 2 a 1. Com 
o feito, o Rubro-Negro se tor-
nou o primeiro time desde 
1963 a ganhar o Brasileiro e a 
Libertadores no mesmo ano.

A única equipe que ob-
tivera tal feito havia sido o 
Santos, ao conquistar as edi-
ções de 1962 e 1963 da Ta-
ça Brasil - que ganhou status 
de Brasileiro após resolução 
da CBF em 2010 - e da Liber-
tadores. Comandado por Pe-
lé, o Peixe dominou o fute-
bol do país naquela década 
e conquistou o status de um 
dos melhores times de todos 
os tempos.

Desde então, nenhum ti-
me do país conseguiu ganhar 
o maior título nacional e a 
Libertadores na mesma tem-
porada.

Como o jogo da 34ª roda-

Flamenguistas tomaram as ruas do RJ para comemorar os títulos.

Divulgação

da contra o Vasco havia sido 
antecipado para o dia 13, o 
Flamengo conquistou o Bra-
sileirão sem nem entrar em 
campo. Faltando quatro jo-
gos para cada equipe, o Ru-
bro-Negro soma 13 pontos 
a mais do que Santos e Pal-
meiras.

Em 34 partidas até ago-
ra, o Flamengo venceu 25, 

empatou seis e perdeu três. 
A equipe tem os dois princi-
pais artilheiros da competi-
ção: Gabigol, com 22 gols, e 
Bruno Henrique, com 18. O 
Rubro-Negro não perde des-
de a 13ª rodada, quando foi 
derrotado pelo Bahia por 3 a 
0. De lá para cá, foram 18 vi-
tórias e três empates.

Após conquistar a Liber-

tadores, o Flamengo deixou 
Lima na madrugada deste do-
mingo e chegou ao Rio pouco 
antes das 11h. Do aeroporto, 
o time seguiu para o Centro, 
onde desfilou em trio elétri-
co por quase quatro horas. 
Logo após o início do jogo 
entre Palmeiras e Grêmio, o 
trio deixou a Avenida Presi-
dente Vargas.
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Comemorando vinte 
anos no mercado da 
arte, Jade Mataraz-

zo tomou a frente de vários  
projetos ao longo dos anos 
abrindo as portas para artis-
tas latinos e novas oportu-
nidades e parcerias, diver-
sificando e aumentando o 
número de oficinas, pales-
tras, art talks, e intercâm-
bio com artistas de diversos 
lugares.

Em 2017, sua última ex-
posição recebeu 106 artis-
tas e um público de mais de 
3.000 pessoas, marcando as-
sim a necessidade de des-
pedir-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 inter-
câmbio cultural, apresentan-
do artistas de todas as nacio-
nalidades.

Apoio para artistas
THE WALL OF ARTS foi 

desenvolvido para criar opor-
tunidades e apoio para ar-
tistas internacionais que 
desejam participar das ex-
posições durante a semana 
da Art Basel e suas feiras sa-
télites como Red  Dot, Scope, 
Pinta, Art Miami, Superfine, 
Pulse, e algumas outras. 

THE WALL OF ARTS che-
ga a Red Dot 2019 com um 
espaço 950 pés quadrados, 
como uma plataforma natu-
ral e eficiente para artistas 
interessados em ganhar visi-
bilidade, fazer networking, 
conhecer compradores co-
merciais qualificados, gale-
ristas e gerentes, negociantes 
de arte, arquitetos, designers 
de interiores e compradores 
de arte corporativa. 

Este ano 33 artistas parti-
cipam no THE WALL com o 
apoio do Consulado Brasilei-
ro, curadoria de Jade Mata-
razzo, 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 to-
do o mundo . Em sua déci-
ma quarta edição, a feira, 
que é aberta a participação 

THE WALL OF ARTS 
chega ao circuito de feiras 
de arte na Red Dot Miami 
A feira Red Dot Miami, apresenta obras primárias e 

secundárias de mais de 500 artistas de todo o mundo

Obra de Luiza Lavorato

A sensualidade é marca registrada das obras de Kazuo Okubo.

Divulgação

apenas para galerias, mostra 
ao público pinturas, escultu-
ras e fotografias e todas as 
formas de arte que chegam 
do mundo todo. Entre os ar-
tistas internacionais do THE 
WALL estão Gritt Sanders da 
Dinamarca, o americano Jim 
Grossman, a chilena Pilar Ho-
norato, o cubano Ricardo Ca-
sado , os belgas Trois Kong, 
o argentino Jose Leal e brasi-
leiros talentosíssimos como 
Luiza Lavorato , Humberto 
Hermeto, Kazuo Okubo co-
mo tantos outros.

Além das exposições 

anuais, THE WALL OF ARTS, 
também representa, de 4 a 8 
de dezembro, um grupo de 
projetos dedicados a fomen-
tar a arte como ferramenta 
de troca cultural e identida-
de comunitária.

Fundado por Jade Mata-
razzo e a frente de projetos 
fortes como Urban Legend, 
que trouxe o street artist 

Kobra para pintar a torre do 
Adrienne Arsht Center, e ati-
vo no segmento social jun-
tamente com o Atelier Wi-
thout Borders, o THE WALL 
OF ARTS tem o forte com-
promisso de construir pon-
tes, apoiar ,promover e criar 
projetos educacionais, mu-
dança social e inclusão atra-
vés de experiências artísti-
cas e culturais.

Linguagem universal
“Eu acredito em trans-

cender todas as barreiras 
usando a arte como lingua-
gem universal e denomina-
dor 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 mun-
do, como Ásia, Europa, Amé-
rica do Sul , América Latina, 
e Caribe e tem como meta 
tornar-se uma fundação que 
possa fazer a diferença e con-
tribuir cada vez mais para a 
divulgação da cultura e voz 
ativa através da arte.

THE WALL OF ARTS tem 

o forte compromisso 

de construir pontes, 

apoiar, promover e 

criar projetos 

educacionais, mudança 

social e inclusão.

Santiago de Cuba Jose Leal O Pato Donald de Trois Kong. Obra de Gritt Sanders.

A curadora Jade Matarazzo.
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O 
conceito de morte pa-
ra as crianças pode va-
riar de acordo com a 
idade. Até os 3 anos, a 

criança não possui essa defini-
ção de finitude. Quando falece 
alguém muito próximo, a crian-
ça pode até perguntar alguma 
vezes sobre o assunto, entretan-
to, sua capacidade de superação 
pela ausência deste ente é sur-
preendente. A partir dos 4 anos 
de idade, a criança vai começan-
do a perceber que a morte é si-
nônimo de fim e, começa com 
os questionamentos mais pro-
fundos sobre a vida e a morte, 
de “onde está?”, “quando vol-
ta?”, “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 concei-
to aprendido com os pais ou em 
seu núcleo familiar.

Muitas vezes nos questio-
namos sobre com que idade as 
crianças poderiam comparecer a 
algum funeral, sugiro que a par-
tir dos 3 anos de idade, ela pode 

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 ri-
tual de passagem. É quando um 
ciclo se fecha. Essa é a importân-
cia. Mas, é preciso ressaltar que 
o problema não está na morte, 
está justamente em como as pes-
soas que ficaram lidam com ela.

Os familiares podem ajudar 
a criança que passa por essa si-
tuação quando entendem a mor-
te 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 na-
turalidade. Diga o que a incomo-
da! Mas, lembre-se que esta é a 
sua dor, não é a dor da criança. 

Muitas vezes estamos preo-
cupados em causar algum trau-
ma a esta criança que perde al-
guém muito próximo, mas, 
existem duas situações que po-
dem ocorrer, a primeira é: Não 

podemos livrar a criança de to-
dos os traumas prováveis e a 
segunda: isso vai depender de 
muitas variáveis. A idade da 
criança, a proximidade, a for-
ma como ocorreu essa perda, o 
que foi dito, a forma como as 
outras pessoas viram essa per-
da... 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 con-
versar antecipadamente com as 
crianças sobre morte, esta an-
tecipação sem motivo aparente 
pode provocar medo ou ansieda-
de. Caso a criança converse so-
bre o assunto, caso ela questio-
ne 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 pos-
suem uma capacidade de com-
preensão e resiliência que são 
surpreendentes.

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
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S
e você pensa que controlar o 
açúcar no sangue é não comer 
esse tal açúcar, errou feio. Mui-
tos alimentos que não têm o sa-

bor doce se transformam em açúcar 
depois de digeridos. 

Se você desejar, pode fazer o se-
guinte teste: pegue um pedaço de mio-
lo de pão, pão branco mesmo, e dei-
xe na boca por alguns minutos. Depois 
desse tempo, começará a sentir um le-
ve sabor adocicado. Isso acontece por-
que na nossa saliva existe uma substân-
cia, uma enzima, que quebra o amido 
em glicose. Isso mesmo. O amido nada 
mais é que uma enorme molécula com-
posta 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 di-
geridos. 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 es-
senciais 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 

todas as suas fibras retiradas nesse 
processo, e isso sim é bem ruim. 

Quando as fibras são retiradas, o 
processo de digestão desses carboidra-
tos se modifica. A digestão acontece 
de forma muito mais rápida, e a glico-
se alcança a corrente sanguínea ime-
diatamente. Esse aumento na glicose 
sanguínea, que nós chamamos de hi-
perglicemia, 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 fei-
tos com farinha integral etc. 

2.  Se o alimento não tiver fibra, 
acrescente fibras - por exemplo espi-
nafre, couve, vagem, chia etc. 

3.  Faça exercícios - os exercícios 

mantêm os mecanismos da ação insu-
línica saudáveis, e quando estamos fa-
zendo exercícios, a insulina não pre-
cisa ser liberada e a glicose pode ser 
absorvida pelas células tranquilamen-
te. E ainda melhoram a ação do hor-
mônio insulina.

Prebióticos
O mais importante é não deixar de 

comer carboidrato, porque eles não 
são apenas os fornecedores de ener-
gia, fornecem também prebióticos. 

Os prebióticos são importantes  pa-
ra a manutenção das bactérias boas que 
vivem no nosso intestino. Um intesti-
no saudável evita muitas enfermidades, 
como o câncer, dislipidemia, hiperco-
lesterolemia, síndrome do intestino ir-
ritável, 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 die-
tas malucas. Falar sobre alimentação 
para leigos e dizer a verdade não é mui-
to simples, então o que mais vemos são 
pessoas usando a falta de informação 
para fins não muito honestos e colocan-
do a saúde das pessoas em risco.

SAÚDE & BEM-ESTAR

Dra. Ivani Manzzo é doutora em Ciências pela Escola Paulista de Medicina UNIFESP - EPM com ênfase em obesidade, gestação e exercício. Em 2010 iniciou seus estudos em Life 
Coach e desde então trabalha ajudando as pessoas a alcançarem seus objetivos. Site: www.myclickcoach.com

Por que eu não devo deixar de comer carboidrato

ivani@gazetanews.comPor DRA. IVANI MANZO

Para a pessoa poder ter saúde é necessário o carboidrato.

Pixabay
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H
onra é o senti-
mento íntimo de 
dignidade que de-
corre da prática 

de atitudes íntegras, levan-
do 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 confi an-
ça. 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 im-
parcialidade.

Profi ssionalmente, in-
tegridade pode ser defi nida 
como a capacidade de hon-
rar os compromissos assu-
midos.

Compromisso
Quando assume um compromis-

so, você promete alguma coisa. Por-
tanto, só prometa aquilo que tiver 
condições de cumprir. E, se tiver 
prometido e não puder cumprir, fa-
ça o seguinte:

• Contate, o quanto antes, a 
pessoa com quem estiver compro-

metido e informe-lhe o porquê de 
você não poder cumprir o prometi-
do.

• Desculpe-se pelo transtor-
no causado.

• Tome as providências que 
estiverem ao seu alcance para mi-
nimizar eventuais prejuízos que a 
pessoa possa ter.

Pauta básica da ética profi ssio-
nal

Não há como ser ético sem assu-
mir a sua própria competência nem 
sem comprometer-se com os seus 
objetivos e com os objetivos da em-
presa. Se não houver uma fi na sin-
tonia entre os objetivos, pode haver 
confl itos 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, pode-
rá valer-se de informações 
obtidas na sua atual empre-
sa para aproximar-se daque-
la 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 signi-
fi cado às nossas ações, e o 
compromisso em torná-los 
realidade gera a energia ne-
cessária para essa realiza-
ção. 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 fi zer.

• De que os fi ns não justifi cam 
os meios.

• De comportar-se impecavel-
mente em todas as ocasiões.

• De não julgar nem emitir co-
mentários baseados em avaliações, 
sem que existam fatos para respal-
dá-los.

• De utilizar toda experiência 
como aprendizado.

LAIR RIBEIRO

Médico, com mestrado em cardiologia, e palestrante internacional, tendo se apresentado 
em mais de 20 países. É autor de vários livros que se tornaram best sellers.

Honra e Integridade

lair.ribeiro@gazetanews.com

Pixabay
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P
restes a desembar-
car no Brasil, a can-
tora Norah Jones 
lançou, nesta sema-

na, duas canções com o mú-
sico brasileiro Rodrigo Ama-
rante. 

“I Forgot” e “Falling” são 
canções que fazem parte de 
uma série de singles aclama-
dos da artista nova-iorqui-
na e que incluem parcerias 
com outros artistas, tais co-
mo Mavis Staples, Jeff Twee-
dy, Brian Blade e Thomas 
Bartlett. 

Sete dos singles grava-
dos 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 afir-
mou que houve uma “ótima 
conexão”: “Sou fã do Rodri-
go há muito tempo e fiquei 
muito empolgada em poder 
fazer música com ele. Aca-
bamos nos divertindo mui-
to! Espero que aconteça no-
vamente”. 

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 convi-
dado especial Jesse Harris co-
mo atração de abertura.

A
rtista que de certa for-
ma abriu caminho pa-
ra esta leva de novas 
cantoras representan-

tes do funk pop, Kelly Key aca-
ba de postar no YouTube o cli-
pe do single “Aumenta o Som”, 
com direção de vídeo de João 
Monteiro. 

Composição de Jefferson 
Junior, Donato e Umberto Ta-
vares, a faixa faz parte do EP 
“Do Jeito Delas”, e que marca a 
volta de Kelly ao cenário fono-
gráfico. 

“Estou muito feliz com o 
resultado do videoclipe, assim como com 
este meu recomeço na música. Eu me cer-
quei de pessoas que acreditam no meu tra-
balho 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 tu-
do se cruza, é tudo a mesma coisa e estou 
completa”, celebra Kelly sobre sua rees-
treia.

Referência ao álbum lança-
do em 2003, “Do Meu Jeito” é o 
segundo projeto da carreira de 
Kelly. O novo EP brinda o atual 
momento do pop, como a pró-
pria artista diz, ao trazer quatro 
faixas, sendo três regravações 
de sucessos: “É Ou Não Pra Cho-
rar (Por Causa de Você)”, “Pegue 
e Puxe” e “Só Quero Ficar”, que 
trazem, respectivamente, as par-
ticipações das cantoras Cynthia 
Luz, Pocah e Preta Gil, represen-
tantes do gênero. 

As faixas do EP integrarão um 
álbum com outras músicas, ou-

tras participações especiais, e está previs-
to para chegar em breve às plataformas di-
gitais. “O EP vem pra aquecer o público; é 
uma amostra do que estamos programando 
para o álbum”, diz a cantora.

PLANETA MÚSICA

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

Norah Jones lança singles com Rodrigo Amarante

Kelly Key promove single e clipe

planetamusica@gazetanews.com

Por EQUIPE GAZETA

Por GENE DE SOUZA

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 su-

cesso 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 Loca-
le, 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
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. 

AGENDA
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Oi, meus leitores queridos. HAPPY 
THANKSGIVING!!!
Aqui vão algumas dicas de fi lmes 
que entram em cartaz nos cinemas 
para que o seu feriadão fi que mais 
divertido!!!

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

Knives Out

Lionsgate

 A comédia dramática 
policial Knives Out es-
treia 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 funcioná-
rios misteriosos e a família confl ituosa 
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 fi lme é muito divertido com 
um elenco fantástico e uma história bem 
bolada, além de ter uma heroína imigrante 
na história. #KnivesOut

Queen & Slim

Universal Pictures

O drama Queen & Slim 
também estreia na 
quarta-feira, dia 27 de 
novembro. Queen & 
Slim - um casal negro- 
estão 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, desespe-
rados, 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 
fi cou a cargo de Melina Matsoukas. #Quee-

nAndSlim

The Two Popes

Netfl ix

O drama The Two 
Popes, dirigido pelo 
aclamado diretor 
brasileiro Fernando 
Meirelles, estreia em al-
gumas salas de cinema 
do país nesse dia 27 de 

novembro. Buenos Aires, 2012. O cardeal 
argentino Jorge Bergoglio - o Papa Francis-
co, 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 surpreen-
dido 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 pe-
culiaridades da personalidade de cada um. 
Também estão no elenco Juan Minujín, Sid-
ney 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 fi ca disponível no 
serviço de streaming Netfl ix a partir do dia 
20 de dezembro. #TheTwoPopes

Marriage Story

Netfl ix 

Já está em cartaz em al-
gumas 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, espe-
cialista no assunto. Surpreso com a decisão 
da agora ex-esposa, Charlie precisa encon-
trar um advogado para tratar da custódia 
do fi lho deles, o pequeno Henry. No elenco 
estão Scarlett Johansson, Adam Driver, Lau-
ra Dern, Ray Liotta, Azhy Robertson, Julie 
Hagerty, Alan Alda, Merritt Wever, entre 
outros. Marriage Story foi escrito e dirigido 
por Noah Baumbach. O longa fi ca disponí-
vel no serviço de streaming Netfl ix a partir 
do dia 6 de dezembro. #MarriageStory

CINEMA

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

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

Confira as estreias do cinema e lançamentos no Netflix

cinema@gazetanews.comPor JANA NASCIMENTO NAGASE

Lionsgate

Universal Pictures

Netfl ix

Netfl ix
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BASTIDORES

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

bastidores@gazetanews.comPor CONNIE ROCHA

Arquivo pessoal
Divulgação

Fotos: Nathalia Shumacher

Aniversário Solidário.

Categoria feminina marcando forte presença no campeonato.

Neise Cordeiro entrevistando Hiltinho Melo, 3 vezes campeão mundial.

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).

Aniversário solidário

Futevôlei reúne atletas em 

Deerfield Beach

Happy Bday Zico!

H
appy Bday para o  Tarcisio Ma-
theus, que completou 50 anos 
no dia 23 de novembro e cele-

brou a data especial, com um aniversá-
rio solidário. No ano passado, Tarcísio 
distribuiu mais de 300 brinquedos para 
crianças brasileiras. Este ano, o evento-
-aniversário foi realizado no restauran-
te Feijão com Arroz e conseguiu arre-
cadar mais de 100 quilos de alimentos 
não perecíveis e 1000 brinquedos! Pa-
rabéns ao aniversariante e à linda ini-
ciativa!!!

F
oi realizado nos dias 23 e 24 de novembro mais 
um circuito da NFA (National Footvolley Asso-
ciation) em Deerfield Beach, na Flórida. Atletas 

de diferentes categorias e nacionalidades participa-
ram do campeonato de futevôlei, que atraiu aman-
tes 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 Ro-
mulo Nobrega. Para assistir acesse www.gazetane-
ws.com/video.

U
m parabéns do BASTIDORES, mais do que especial 
para Zigomar Vuelma, publisher do Gazeta News,-
que comemora mais um aniversário neste 27 de no-

vembro. Zico, como é conhecido por todos, celebrou a data 
com a família e amigos, em clima de muita alegria. Para-
béns Zico!

Zigomar com os filhos Allyssa e Arthur.
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Lulu Santos na Flórida

A 
turnê “Pra Sempre”, de Lulu San-
tos, 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 Fil-
more, e o público extravasou cantando 
e dançando os hits que marcaram a sua 
carreira.

Fotos: Natalia Shumacher

Nathalia Schumacher

Carol e Ricky Marcellini, Paula Leal, Renata Barros Delli, Guilherme Carneiro e Roberto Delli.E muitos amigos curtiram juntos o show.

Johhny e Leandro Beretta. Marcos e Gaby Lacombe e Duda Veronez. Lulu Rejuvchip apoiando  a cultura brasileria.

Lulu Santos Armando e Claudia Garcia. Lulu com Gene, Tomás, Vanessa de Souza, e Lilian Lima. Aneliese e Christian Sieralta.
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