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S
er vítima de um tiroteio 
em massa, de um ataque 
terrorista, de crimes de 

ódio, assaltos ou agressão se-
xual. Quando se fala em fal-
ta de segurança urbana, es-
ses são os primeiros tipos de 
medos que geralmente vêm à 
mente da população que mo-
ra nos Estados Unidos.  

A violência e segurança 
urbanas são questões cen-
trais para uma população e, 
como diz o estudo “Globali-

zação e insegurança urbana”, 
elaborado por Nelson Lou-
renço, elas ocupam um espa-
ço signifi cativo no quadro da 
preocupação dos indivíduos 
e da vivência democrática, 
em todo o mundo.

A violência e segurança 
urbanas são questões cen-
trais para uma população e, 
como diz o estudo “Globali-
zação e insegurança urbana”, 
elaborado por Nelson Lou-
renço, elas ocupam um espa-

ço signifi cativo no quadro da 
preocupação dos indivíduos 
e da vivência democrática, 
em todo o mundo. 

Como segurança é um te-
ma primordial, um outro re-
latório - State of Safety -elabo-
rado pela SafeWise, revelou 
que 58% das pessoas que vi-
vem nos Estados Unidos dis-
seram que se sentem preocu-
padas com a segurança todos 
os dias. A segurança digital e 
o crime de propriedade são 

os principais proble-
mas apontados, bem 
como preocupações 
com o acesso à saú-
de e o bem-estar em 
casa.

Mas os tipos de 
medo e sensação de 
insegurança vêm 
mudando. Muitas 

pessoas também podem se 
sentir inseguras de outras 
maneiras. Além dos tipos de 
perigos que podem causar le-
sões corporais ou outros da-
nos físicos, não conseguir pa-
gar uma segunda hipoteca, 
ter que renunciar ao seguro 
de saúde ou até ser vítima de 
golpes online também são 
maneiras apontadas como 
falta de segurança por mo-
radores de algumas cidades. 

A violência mata mais 

de 1,6 milhão de pessoas no 
mundo a cada ano, segundo 
um relatório divulgado pela 
Organização Mundial de Saú-
de (OMS). A OMS afi rma que 
outros milhões de pessoas 
são mutiladas por ataques. 
A violência é hoje a princi-
pal causa das mortes de pes-
soas com idades entre 15 e 
44 anos.

Mas a violência tem vá-
rios formatos. Na verdade, a 
violência está aliada à falta 
de segurança nas cidades e 
passa por investimentos (ou 
falta de) em desenvolvimen-
to urbano, infraestrutura, 
saúde, educação, transporte 
público e até lazer. 

No mundo globalizado, 
há falta de segurança econô-
mica, política e institucional, 
sexual e/ou de gênero, cultu-
ral, religiosa, cyberbullying 
e informativa. Todas essas 
áreas deveriam caminhar 
com certo controle visando a 
proteção da população. Mas, 
como sabemos, nem todas as 
cidades do mundo oferecem 
aumento de viaturas, câme-
ras de segurança e ilumina-
ção urbana, por exemplo. 

A fi m de verifi car como a 
segurança interfere até na es-
colha do lugar em que se vi-
ve, o site de fi nanças pessoais 

WalletHub divulgou recente-
mente um levantamento so-
bre as cidades mais seguras 
dos EUA em 2019, no qual 
comparou mais de 182 cida-
des em 41 indicadores-cha-
ve de segurança.  11 cidades 
da Flórida são citadas no ran-
king. O conjunto de dados 
varia de assaltos per capita a 
taxa de desemprego e quali-
dade das estradas.

Esse conjunto de fatores 
variados abre o leque para co-
mo pensamos em violência 
mais ou quase somente co-
mo agressão física ou assalto 
e outros crimes desses tipos. 
Mas a insegurança alimen-
tar, a difi culdade de consul-
tar um médico ou ter acesso 
a um medicamento pelo pre-
ço, a falta de aulas ou até de 
escolas também são formas 
cotidianas de insegurança. 

Quer saber qual cidade 
americana foi considerada 
a mais segura? E a menos? 
Confi ra no levantamento do 
WalletHub citado na maté-
ria especial desta edição -”Le-
vantamento de cidades mais 
seguras dos EUA indica 11 
na Flórida” -, que conta ain-
da com relatos de brasilei-
ros que já foram vítimas de 
diferentes crimes na Flórida. 
Boa leitura! 

weather.comMETEOROLOGIA

QUI
12/05 12/06 12/07 12/08 12/09 12/10 12/11

73°/61° 79°/69°79°/59° 80°/69°79°/65° 83°/67° 78°/66°

SEX SÁB DOM SEG TER QUA

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

TELEFONES DE EMERGÊNCIA EMERGÊNCIA ligue 911  (Corpo de Bombeiros, Polícia ou Ambulância)

Palm Beach: (561) 471 7400

Orlando: (407) 825 2001

AMERICAN RED CROSS

Miami Dade: (305) 644 1200

Broward : (954 797 3800

Palm Beach: (561) 833 7711 (South) 

Palm Beach: (561) 746 1532 (North) 

Orlando e Região: (407) 644 9300

ANIMAL CARE AND REGULATION DIVISION

Miami Dade: (305) 6441200

Broward: (954) 359 1313

Palm Beach: (561) 233-1200 | Orlando: (407) 836 6311

Oi! O TUCANO ECOLOGISTA - Fernando Rebouças

Arlaine Castro

Mineira, 

formada em 

Comunica-

ção Social 

- Jornalismo 

pelo Centro 

Universitário 

do Leste de 

Minas Gerais 

(UNILES-

TEMG). Traz 

em seu cur-

rículo expe-

riência como 

assessora de 

comunicação, 

escritora,  

revisora e 

organizadora 

do livro Eta 

Babilônia. 

Atualmente 

é repórter do 

Gazeta News.

58% das pessoas que 

vivem nos Estados Unidos 

disseram que se sentem 

preocupadas com a 

segurança todos os dias, 

incluindo o acesso à saúde.

Quando a insegurança urbana vai além do assalto 

reporter@gazetanews.com

As opiniões expressas em artigos são de res-

ponsabilidade de seus autores e não refletem 

necessariamente a opinião do jornal. Os 

serviços de propaganda são de 

responsabilidade dos anunciantes.

Partners of

Fundado em fevereiro de 1994

Gazeta Brazilian News

1100 S Federal Highway #200

Deerfield Beach, FL.  33441

Tel.: (954) 938-9292

Fax: (954) 938-9227

CONTRIBUTORS

Adriana Tanese | VIVER BEM

Claudia Fehribach | SAÚDE FINANCEIRA

Connie Rocha | BASTIDORES

Cristina Felix | ETIQUETA & BOAS MANEIRAS

Cristovam Buarque | OPINIÃO

Fernando Rebouças | PENSE GREEN

Gene de Souza | PLANETA MÚSICA

Ingrid Domingues | PERGUNTAS DE IMIGRAÇÃO

Ivani Manzzo | SAÚDE & BEM-ESTAR

Jamil Hellu |   VIA LEGAL

Jana Nascimento Naganese | CINEMA

Lair Ribeiro | LAIR RIBEIRO

Rickson Amorim | AGENDA DE EVENTOS

Rosana Brasil | VIVER BEM

www.gazetanews.com
info@gazetanews.com

Pontos de distribuições do jornal: 
Veja no site www.gazetanews.com

EDITORIAL / STAFF

PUBLISHER:

Zigomar Vuelma (vuelma@gazetanews.com)

EDITOR IN CHIEF: 

Fernanda Cirino (news@gazetanews.com)

GRAPHIC DESIGNER/ PROOFREADER: 

Vanuza Ramos (art@gazetanews.com)

JOURNALISTS: 

Arlaine Castro (arlaine@gazetanews.com)

Marisa A. Barbosa (marisa@gazetanews.com)

Vanuza Ramos (art@gazetanews.com)

CUSTOMER RELATIONS: 

Tensy Cordeiro (cr@gazetanews.com)

PHOTOGRAPHERS: Bill Paparazzi e Nathalia 
Schumacker.

ADVERTISEMENT
SOUTH FLORIDA

Ana Assis 

Eliane Gallotti 

Gabriela Lara 

Maurício Braz

sales@gazetanews.com

ORLANDO

Sandra Baptista



PUBLICIDADEGazeta Brazilian News · Semana de 5 a 11 de Dezembro de 2019 3



PUBLICIDADE Gazeta Brazilian News · Semana de 5 a 11 de Dezembro de 20194



PUBLICIDADEGazeta Brazilian News · Semana de 5 a 11 de Dezembro de 2019 5



FLÓRIDA Gazeta Brazilian News · Semana de 5 a 11 de Dezembro de 20196

Empresas atingidas por Dorian 
podem pegar empréstimos 

O 
furacão Dorian não 
causou o prejuízo es-
perado para o sul da 

Flórida, mas algumas peque-
nas empresas podem ter sido 
prejudicadas depois de fecha-
rem por causa da tempestade 
em setembro.

Essas empresas agora são 
elegíveis para empréstimos 
governamentais de longo 
prazo e juros baixos, de até 
US $ 2 milhões.

Pequenas empresas e or-
ganizações sem fins lucrati-
vos afetadas pelo furacão Do-
rian de 28 de agosto a 9 de 
setembro são elegíveis para 
os empréstimos através de 

uma declaração de desastre, 
de acordo com a Adminis-
tração de Pequenas Empre-
sas dos EUA.

Estão disponíveis emprés-
timos para ajudar a pagar dí-
vidas, folhas de pagamento e 
contas que poderiam ter si-
do pagas se o furacão Dorian 
não tivesse ameaçado a Fló-
rida. As taxas são de 4% pa-
ra pequenas empresas, com 
prazos de até 30 anos, infor-
mou a SBA.

Para mais informações, 
visite: DisasterLoan.sba.gov 
ou ligue para o SBA: 800-659-
2955. Com informações do 
Sun Sentinel.

Empresas que ficaram fechadas, por algum dano, estão aptas ao empréstimo.

Flickr

Nova medida afetaria quase um milhão de crianças nos Estados Unidos. 

Feeding America

Q
uase 200 mil crian-
ças em toda a Flórida 
podem perder o aces-

so a almoço escolar gratuito 
nas escolas públicas sob uma 
proposta do governo federal 
que pretende limitar o núme-
ro de pessoas matriculadas 
no Programa de Assistência 
Nutricional Suplementar – 
formalmente conhecido co-
mo SNAP (na sigla em inglês).

A medida afetaria quase 
um milhão de crianças nos 
Estados Unidos, sendo 200 
mil só na Flórida. 

No geral, sob os critérios 
de elegibilidade mais rígidos 
impostos na proposta do De-
partamento, 328 mil residen-
tes da Flórida e três milhões 
de pessoas em todo o país 
veriam o término dos bene-

Quase 200 mil alunos da 
Flórida podem perder o 
almoço escolar gratuito
Governo federal 

pretende limitar 

o número de 

inscritos no 

SNAP

fícios do programa.
Pela proposta – anuncia-

da pela primeira vez em ju-
lho pelo Departamento de 
Agricultura dos Estados Uni-
dos – a inscrição no SNAP fi-
caria mais restrita, retiran-
do a capacidade dos estados 
de ajustar alguns limites de 
renda e ativos para famílias 
que recebem tanto vale-re-

feição quanto outros benefí-
cios sociais.

Na Flórida, essa flexibili-
dade havia permitido ao De-
partamento de Crianças e Fa-
mílias do Estado aumentar 
o limiar para a qualificação 
SNAP, permitindo que famí-
lias com renda de até 200% 
do nível de pobreza recebes-
sem vale-refeição – o que co-

locava o estado entre as taxas 
mais altas do país.

Corte do almoço 
gratuito
As crianças estariam en-

tre as mais atingidas porque 
a participação no SNAP tam-
bém lhes concede acesso au-
tomático a almoço escolar 
gratuito, uma provisão que 
faz parte do Programa Na-
cional de Merenda Escolar do 
Departamento de Agricultu-
ra. Na Flórida, o número de 
crianças que estariam sujei-
tas a perder o vale-refeição 
e a elegibilidade automática 
para almoço grátis na esco-
la é de 195.888, com alguns 
condados afetados mais que 
outros.

Entre os lugares em que a 
mudança pode ter um gran-
de impacto está Miami-Dade, 
onde 71% do corpo discente 
está matriculado no Progra-
ma Nacional de Merenda Es-
colar. Essa é a quinta maior 
porcentagem do estado, de 
acordo com o Florida Policy 
Institute.

“Espero que quem real-
mente precise não perca (o 
benefício) por causa de uns 
que pegam tudo do governo, 
sem precisar”, comentou uma 
leitora do GAZETA. “Garanto 
que para quem realmente pre-
cisa nao vai ser cortado”, res-
pondeu outro leitor. Com in-
formações do Miami Herald.
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Mais 40 pessoas foram mortas - cerca de uma para cada 47 mil milhas que 

os trens percorreram. Essa é a pior taxa de mortalidade do país

Trens da Brightline na FL têm 
maior taxa de mortalidade nos EUA

O 
novo serviço ferroviá-
rio de alta velocidade 
Virgin Group/Brightli-

ne no sul da Flórida trouxe 
alívio para o transporte pú-
blico na região. Ao mesmo 
tempo, antes mesmo de seu 
lançamento oficial em 2018, 
foi responsável por mortes 
relacionadas a acidentes com 
os trens que circulam entre 
algumas das cidades mais po-
voadas da Flórida, a uma ve-
locidade de até 79mph. 

A primeira morte envol-

vendo um trem da Brightli-
ne ocorreu em julho de 2017, 
durante os testes. Desde en-
tão, mais 40 pessoas foram 
mortas - taxa de mais de uma 
pessoa por mês e cerca de 
uma para cada 47 mil milhas 
que os trens percorreram, de 
acordo dados da Federal Rail-
road Administration.

Essa é a pior taxa de mor-
talidade, por milha, das 821 
ferrovias do país.

Nenhuma das mortes da 
Brightline foi causada por er-

ro da tripulação ou equipa-
mento defeituoso, de acordo 
com a polícia e relatórios fe-
derais. A maioria foi por sui-
cídio, enquanto a maior parte 
dos outros acidentes envol-
veu motoristas, pedestres ou 
ciclistas impacientes, que jul-
garam mal a velocidade dos 
trens e ignoraram sinais, por-
tões ou outros avisos. 

Drogas, álcool ou ambos 
foram encontrados no orga-
nismo de muitas das vítimas.

A Brightline está traba-

lhando com grupos de pre-
venção ao suicídio e fará ex-
periências com detectores de 
movimento infravermelho e 
drones equipados com câme-
ras para patrulhar os trilhos. 

A Brightline, que está 
mudando seu nome para Vir-
gin Trains USA, opera cerca 
de 17 trens diariamente en-
tre Miami e West Palm Beach 
(67 milhas) e planeja expan-
dir outras 170 milhas para 
Orlando até 2022. Com in-
formações do Star Tribune. Grande parte dos casos é de suicídio, de acordo com autoridades.

Flickr.

Estreia nacional de documentário “After Parkland” será em 2020

A
fter Parkland”, um do-
cumentário que ex-
plora a agonia e o ati-

vismo de pais e alunos que 
perderam entes queridos no 
massacre da Marjory Stone-
man Douglas High School, 
estreou nos cinemas de Nova 
York e Los Angeles na sexta-
-feira (29).

O filme de 90 minutos te-
rá seu lançamento nacional 

no início do próximo ano, 
no aniversário de dois anos 
do tiroteio em fevereiro de 
2018, de acordo com a ABC 
Documentaries, produtora 
do projeto.

O trailer mostra vários 
dos momentos amplamente 
compartilhados que marca-
ram o surgimento de ativis-
tas em todo o país, quando 
começaram a pressionar pe-

lo controle de armas. O tiro-
teio matou 17 alunos e pro-
fessores. Há imagens feitas 
pelo aluno David Hogg dele 
e seus colegas escondidos em 
um armário enquanto o tiro-
teio se espalhava pelo prédio 
da escola. 

“After Parkland” traça 
a rápida transformação de 
muitos pais e alunos em ati-
vistas pelo controle de armas 

reconhecidos nacionalmen-
te, e sua transição de volta à 
vida do ensino médio.

O filme explora as jor-
nadas de vários parentes e 
famílias, incluindo Andrew 
Pollack, pai de Meadow Pol-
lack, e Manuel Oliver, pai de 
Joaquin Oliver, ambos mor-
tos no massacre. 

Com informações do Sun 
Sentinel.O filme traça a transformação de muitos em ativistas contra armas.

After Parkland
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C
om base em diferen-
tes critérios, algumas 
cidades são simples-

mente melhores na prote-
ção dos  seus moradores. Para 
determinar onde as pessoas 
se sentem mais seguras, tan-
to quanto à renda como para 
andar na rua, por exemplo, o 
site de finanças pessoais Wal-
letHub divulgou um levanta-
mento sobre as cidades mais 
seguras dos EUA em 2019, no 
qual comparou mais de 182 
cidades em 41 indicadores-
-chave de segurança.  11 cida-
des da Flórida são citadas no 
ranking e o conjunto de da-
dos varia de assaltos per ca-
pita a taxa de desemprego e 
qualidade das estradas.

Como resultado, no to-
po da lista, as três cidades 
apontadas como mais segu-
ras são Columbia, no esta-
do de Maryland, seguida por 
Yonkers, em Nova York e Pla-

no, no Texas. Já as três con-
sideradas menos seguras são 
as cidades de St. Louis, Mis-
souri; Fort Lauderdale, Flóri-
da; e San Bernardino, na Ca-
lifórnia.

As 11 cidades 
da Flórida 
Na Flórida, Cape Coral foi 

classificada como a mais se-
gura do estado, mas entrou 
no 27° lugar no ranking ge-
ral. Depois aparecem Pem-
broke Pines (38º), Tallahassee 
(65º), Tampa (90º), Hialeah 
(96º), Port St. Lucie (103º), 
Jacksonville (124º), Miami 
(131º), Orlando (164º), Saint 
Petersburg (168º) e Fort Lau-
derdale (181º - penúltimo lu-
gar da lista. 

Roubos per capita e 
mortes de pedestres 
De furtos à segurança no 

trânsito, a pesquisa anali-
sou as cidades por critérios. 
Por exemplo, Port St. Lucie 
(FL) tem o menor número de 

Levantamento de cidades 
mais seguras dos EUA 
indica 11 na Flórida 
Cape Coral foi classificada como a primeira do estado 

e a 27ª cidade mais segura do país, enquanto Fort 

Lauderdale ficou no penúltimo lugar da lista 

Cape Coral foi classificada como a mais segura do estado e a 27ª cidade mais segura do país em pesquisa do WalletHubb. 

FlickrDerick Moreno

De furtos à segurança no trânsito, a pesquisa analisou 182 cidades. 

Broward Sheriff Office

roubos (9,74 por 1.000 habi-
tantes). O índice é 7,4 vezes 
menor do que em Spokane, 
Washington, a cidade com 
maior número - 72,11.

Plano, Texas, e Lincoln, 
Nebraska, estão entre as ci-
dades com menos mortes de 
pedestres (0,35 por 100.000 
habitantes), número 19 ve-
zes menor do que em Fort 
Lauderdale (FL), cidade com 
índice mais alto - 6,66.

Como segurança é um 
tema primordial, um outro 
relatório - State of Safety 
-elaborado pela SafeWise, 
revelou que 58% das pessoas 
que vivem nos Estados Uni-
dos disseram que se sentem 
preocupadas com a seguran-
ça todos os dias. A segurança 
digital e o crime de proprie-
dade são os principais proble-

mas apontados, bem como 
preocupações com o acesso à 
saúde e o bem-estar em casa.

Tentativa de estupro 
Em 2015, uma tentativa 

de estupro fez a brasileira  
Valerie Colombo sentir na 
pele o medo de andar na rua 
em Fort Lauderdale. Ela con-
ta que um estranho se apro-
ximou e a agarrou à força. 
“A sorte, e principalmente, 
a mão de Deus, foi que con-
segui dar uns golpes de defe-
sa pessoal nele e jogá-lo ao 
chão. Liguei para a polícia na 
mesma hora, mas tive que in-
sistir para fazer o boletim de 
ocorrência. Não deu em na-
da, não o prenderam e voltei 
para o Brasil. Hoje consegui 
a paz que buscava”, afirma. 

Diversos furtos
Entre furto de carro, de 

objetos dentro de casa e do 
carro, Sandra Batista relata 
pelo menos quatro vezes em 
que foi vítima. “Um foi meu 

carro roubado na porta da 
minha casa durante a ma-
drugada quando morava em 
Pompano Beach. Outro tam-
bém em Pompano em 2011 
foi quando deixei minha má-
quina fotográfica que usava 
para o trabalho no banco de 
trás do carro e à noite os la-
drões fizeram uma limpa na 
rua e a levaram. Em 2014, 
parei meu carro na porta de 
uma cliente e entramos pra 
trabalhar. Quando saímos, 
minha bolsa tinha sido fur-
tada, com todos documentos. 
A minha sorte foi ter guar-
dado o dinheiro numa par-
te no meio do carro e não vi-
ram”, relata.

Para Batista, a violência 
de uma forma geral piorou. 
“O trânsito tá um caos, as 
pessoas estão muito estres-
sadas ao dirigir e havia mais 
entrosamento entre os vizi-
nhos. Isso conta”, analisa. 

“Acordei com um 
ladrão no 
meu quarto”
Como experiência difícil 

de esquecer sobre a violên-
cia local, Vânia Freitas con-
ta que já foi assaltada dentro 
do quarto enquanto dormia.  
“Acordei com o ladrão levan-
tando a coberta e colocan-
do um isqueiro no meu ros-
to. Acho que para ver quem 
estava dormindo. Ele levou 
minha bolsa com dinheiro e 
documentos, inclusive meu 
green card. Aconteceu em 
Boca Raton em 1998. Depois 
disso, já abriram o meu car-
ro umas cinco vezes e rou-
baram o que acharam. Já até 
pagaram o aluguel com meu 
cheque. Minha irmã já te-
ve a casa assaltada duas ve-
zes também em Boca Raton”, 
destaca a assistente pessoal 
que hoje mora no Tivoli Park 
em Deerfield Beach. 

“Acordei com um ladrão 

no meu quarto. Ele 

levou minha bolsa com 

dinheiro e documentos, 

inclusive meu green 

card”, conta Vânia Freitas. 

9,74
por 100 mil habitantes 

é o menor número de 

roubos dos EUA em Port 

St. Lucie (FL)

Iniciativas das autoridades policiais da Flórida  

Aumento de câmeras de 
vigilância em escolas, con-
tratação de mais agentes, re-
forço policial em áreas turís-
ticas e instruções contantes 
de segurança a moradores e 
visitantes - os departamentos 
de polícia buscam melhorar 
a segurança de suas cidades. 

Florida Sheriffs 
Association 

O Departamento de Apli-
cação da Lei da Flórida pro-
move a segurança pública 
e a doméstica em parceria 
com as agências policiais lo-
cais em todo o estado. Além 
disso, a Florida Sheriffs As-
sociation - uma organização 
voltada à comunidade, aju-
da os cidadãos e visitantes 
a se protegerem de crimes 

comuns que podem ser pre-
venidos, como furtos de ob-
jetos em carros, casas mais 
seguras durante viagens, co-
mo proteger as crianças ou 
a si mesmo contra agressão 
sexual facilitada por drogas 
ou do cyberbullying  e como 
identificar alguma tentativa 
de roubo de dados de cartões 
em postos de gasolina, por 

exemplo. Veja todas as dicas 
na matéria completa no site 
do Gazeta News. 

“Governos locais, incluin-
do autoridades policiais e de 
gerenciamento de emergên-
cias, que envolvem totalmen-
te sua comunidade por meio 
de planejamento de todos os 
riscos terão os melhores re-
sultados após um desastre. 

Por exemplo, os residentes 
que confiam na aplicação da 
lei e no gerenciamento de 
emergências serão mais re-
silientes e educados uns com 
os outros”, afirmou Jennifer 
A. Horney, PhD da Universi-
dade de Delaware ouvida pe-
lo WalletHub. 

Veja todas as dicas no si-
te do Gazeta News. 

Arlaine Castro
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ICE é 
acusado 
de usar 
universidade 
falsa para 
prender 
imigrantes

A
gentes secretos do US 
Immigration and Cus-
toms Enforcement 

(ICE) prenderam cerca de 250 
imigrantes que estavam ma-
tricularam como estudantes 
da Universidade de Farmin-
gton, em Farmington Hills, 
no Michigan, em um esque-
ma que, segundo ativistas, 
foi projetado para atraí-los e 
prendê-los.

Os estudantes estão res-

pondendo agora a processo 
imigratório e possível depor-
tação.

O ICE sustenta que os 
imigrantes não estavam fre-
quentando aulas, violando os 
termos de seus vistos.

Operação desde 2015
Na operação, batizada de 

“Paper Chase”, a University 
of Farmington foi aberta pe-
los agentes do ICE em 2015 
para eliminar os fraudado-

res, mas não se qualificou 
totalmente porque não era 
uma instituição educacional 
real. Seu principal ponto de 
venda, segundo os promoto-
res, é o ingresso para um vis-
to de estudante F-1 – ao custo 
de US $ 2.500 por trimestre 
para programas de pós-gra-
duação, mais uma média de 
US $ 1.000 por mês em taxas.

Os advogados dos es-
tudantes dizem que essas 

operações são destinadas a 
induzirem estudantes estran-
geiros. Também não está cla-
ro como o ICE tem usado o 
que pode chegar a milhões 
de dólares recebidos em pro-
pinas e taxas, que os estudan-
tes pagaram à universidade.

Segundo o ICE, os estu-
dantes estavam admitidos 
em uma escola certificada pe-
lo Programa para Estudantes 
e Visitantes de Intercâmbio, 

mas depois foram transferi-
dos para a suposta Univer-
sidade de Farmington, que 
não oferecia qualquer tipo 
de programa acadêmico ou 
profissional. “Como a escola 
não oferecia cursos, os ins-
critos estavam simplesmente 
usando o programa F-1 como 
um esquema de pagamento 
para estadia nos EUA”, disse 
Carissa Cutrell, porta-voz do 
ICE, em comunicado.

O Grupo Geo é uma empresa sediada na Flórida que administra instalações correcionais 

privatizadas em todo o país, incluindo dezenas de prisões de imigração

Ativistas interditam prédio da Geo em Boca
Raton  contra detenção de indocumentados

nos um dos manifestantes 
sob custódia. Ele seria um 
dos organizadores. Um po-
licial de Boca Raton disse ao 
líder de protesto Carlos Val-
nera Naranjo que ele estava 
violando uma lei municipal 
que proíbe o uso de som am-
plificado. Ele teria continua-
do a cantar no megafone e os 
policiais o algemaram, o le-
varam sob custódia e apreen-
deram o amplificador. Outro 
manifestante permanece de-
tido pela mesma infração, se-
gundo o Miami Herald. Ativistas bloquendo a garagem do grupo Geo. 

Facebook/Ft. Lauderdale Food Not Bombs

U
m grupo de ativistas 
bloqueou as entradas 
do edifício do Geo 

Group, que administra cen-
tros de detenção para o U.S. 
Immigration and Customs 
Enforcement (ICE), em Boca 
Raton, na manhã desta terça-
-feira, 3, em protesto contra 
a detenção de imigrantes in-
documentados.

Mais de uma dúzia de ou-
tros manifestantes se reuni-
ram ao redor do prédio, can-
tando e segurando cartazes 
com os dizeres: “os ricos fi-
cam mais ricos, os pobres são 
presos”. Por volta de 7 da ma-
nhã, ativistas de várias ori-
gens bloquearam o acesso à 
garagem enquanto outros en-
traram e fecharam a entrada 
da sede da empresa munidos 
com cimento. 

A polícia de Boca Raton 
foi chamada e levou pelo me-

A manifestação foi pro-
jetada para chamar a aten-
ção para o que os ativistas 
chamam de registro de vio-
lações de direitos humanos 
da Geo, segundo o Ft. O Lau-
derdale Food Not Bombs em 
seu post no Facebook.

“Não permitiremos que 
nosso governo separe famí-
lias inocentes. Não permitire-
mos que empresas privadas 
lucrem com o sofrimento de 
crianças “, disseram os ma-
nifestantes. 

Somente depois do meio-

-dia desta terça-feira, os fun-
cionários do Grupo Geo con-
seguiram entrar no prédio.

Grupo Geo
O Grupo Geo é uma em-

presa sediada na Flórida que 
opera instalações correcio-
nais privatizadas em todo o 
país e já foi alvo de protes-
tos no passado. Em agosto, 
manifestantes fizeram car-
tazes e cantaram, exigindo 
o fechamento de centros de 
detenção de imigração em to-
do o país.
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Em três meses, o casal passou mais de 100 imigrantes nos postos de controle no sul do Texas 

Casal do Texas é condenado por 
contrabandear mais de 100 imigrantes

U
m casal do Texas foi 
condenado à prisão 
federal no dia 2 de 

dezembro por envolvimen-
to em ajudar o transporte de 
dezenas de imigrantes ilegal-
mente para os Estados Uni-
dos, de acordo com um co-
municado de imprensa do 
Ministério Público dos EUA.

O casal de Houston, Ke-
vin Kerr, de 32 anos, e Brian-
na Branch, de 30 anos, foi 
condenado a 85 meses e 70 
meses de prisão federal, res-
pectivamente, além de três 
anos de liberdade condicio-

nal, depois de se declara-
rem culpados em agosto por 
transportar mais de 100 imi-
grantes sem documentos nos 
postos de controle no sul do 
Texas por um período de três 
meses este ano.

Recrutamento de mo-
toristas para passar os 
imigrantes

Kerr e Branch, descritos 
como “líderes da conspira-
ção”, também recrutaram 
motoristas da área de Hous-
ton para viajar para o sul do 
Texas e “colocam estrangei-
ros não documentados em re-

boques utilitários”, de acor-
do com um comunicado da 
U.S. Immigration and Cus-
toms Enforcement (ICE). 

O tribunal destacou a 
“maneira perigosa” pela qual 
os indivíduos - incluindo vá-
rios menores de idade - fo-
ram transportados, diz o co-
municado. 

Quatro outros membros 
que conspiraram para con-
trabandear dezenas de imi-
grantes ilegalmente para os 
EUA também se declararam 
culpados no caso, de acordo 
com o comunicado.Veículos foram usados para passar os imigrantes nos postos de controle.  

CBP

Oficial da Marinha é preso por contrabando de imigrantes na fronteira 
Um fuzileiro naval foi 

preso pela Alfândega e Pro-
teção de Fronteiras dos EUA 
na segunda-feira, 2, sob a 
acusação de contrabando de 
imigrantes sem documentos 
no porto de San Ysidro, em 
San Diego, segundo o Corpo 
de Fuzileiros Navais.

“Em 2 de dezembro de 
2019, aproximadamente às 
01:30am, um fuzileiro naval 

listado no Batalhão da Sede 
da 1ª Divisão Marítima foi 
detido pelo pessoal da Alfân-
dega e Proteção de Fronteiras 
(CBP) dos EUA por suposta-
mente trazer imigrantes em 
situação irregular no porto 
de entrada de San Ysidro “, 
informou o Corpo de Fuzilei-
ros Navais em comunicado. 
“O fuzileiro naval está atual-
mente sob custódia civil”. 

O CBP e o Serviço de In-
vestigação Criminal Naval 
(NCIS) estão atualmente in-
vestigando o caso. 

Em julho, a polícia mi-
litar prendeu 23 fuzileiros 
navais de Camp Pendleton 
- a principal base da Costa 
Oeste do Corpo de Fuzileiros 
Navais dos Estados Unidos. 
Alguns foram desligados da 
corporação. Porto de entrada em San Ysidro, San Diego (CA). 

CBPJoshua Dennamark

Como parte dos esforços 
para combater a imigração 
ilegal, o governador da Fló-
rida Ron DeSantis e o Depar-
tamento de Correções estão 
se preparando para colocar 
agentes penitenciários esta-
duais como agentes federais 
de imigração.

O programa, nomeado 
Seção 287 (g) da Lei de Imi-
gração e Nacionalidade, for-
ma um acordo entre agên-
cia do U.S. Immigration and 
Customs Enforcement (ICE) 
e de polícia locais para desig-
nar oficiais selecionados para 
ter autoridade relacionada à 
imigração.

Com isso, certos agen-
tes terão o poder de solicitar 
a abertura de procedimen-
tos imigratórios. Leia mais 
no site. 

Agentes de 
prisão da Flórida 
terão poder de 
imigração

Governador da Flórida, Ron DeSantis. 

Governo Flórida 
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As crianças chegaram a ser reanimadas, mas faleceram três dias depois

Presa a mãe que alegou suicídio dos filhos 
enforcados em porão na Pensilvânia

U
ma mãe que alegou sui-
cídio dos filhos encontra-
dos enforcados em um 

porão na Pensilvânia foi pre-
sa. Lisa Snyder, de 36 anos, foi 
detida em casa, em Albany To-
wnship, no dia 2, e é acusada de 
matar os dois filhos. As informa-
ções são do The New York Times. 

No dia 30 de setembro fo-
ram feitas autópsias nas duas 
crianças que determinou que as 
mortes haviam sido causadas por 
homicídio.

A polícia recebeu um cha-
mado sobre os enforcamentos 
no dia 23 de setembro. Snyder 

ligou para o 911 e disse que ha-
via encontrado dois de seus fi-
lhos inconscientes, pendurados 
no porão. Onze minutos depois 
os socorristas encontraram Con-
ner Snyder, de 8 anos, e Brinley 
Snyder, de 4, com parada car-
díaca e pendurados com um ca-
bo de aço enrolado no pescoço, 
segundo a promotoria. As crian-
ças chegaram a ser reanimadas, 
mas faleceram três dias depois.

Na época, Snyder disse à po-
lícia Conner sofria bullying na 
escola e tinha tendências suici-
das. A investigação, entretan-
to, não encontrou provas de 

bullying. As autoridades tam-
bém constataram que o meni-
no tinha uma deficiência física 
que o impossibilitaria de se en-
forcar. Snyder mantém a versão 
do suicídio e está presa sem di-
reito à fiança.

“Coleira para o cão”
Snyder disse à polícia que 

havia encomendado o cabo de 
aço para servir de coleira para 
seu cachorro. Segundo sua ver-
são, ela buscou o cabo na loja e, 
horas depois, encontrou as crian-
ças penduradas.

Leia matéria completa no 
site www.gazetanews.com.Conner e Brinley. 

Arquivo Pessoal/Facebook

Tempestade de neve provoca acidentes e queda de energia nos EUA

Q
uase 1.000 acidentes 
foram relatados por 
causa da neve em di-

versos estados do norte e nor-
deste dos Estados Unidos, 
levando as autoridades a de-
clararem estado de emergên-
cia e a alertarem as pessoas 
para ficarem em casa. 

O governador de New 
York, Andrew Cuomo, de-
clarou emergência pelo mau 

tempo nos condados de Uls-
ter, Schenectady, Sarato-
ga, Rensselaer, Greene, Co-
lumbia e Albany, bem como 
áreas ao redor de Nova York, 
que receberam mais de dois 
pés (60cm) de neve.

Na terça-feira, quase 
130.000 mil residências es-
tavam sem energia da Pensil-
vânia até Nova York, de acor-
do com o PowerOutage.us.

A tempestade de neve le-
vou a região à quebra de re-
cordes e condições perigosas 
para tráfego.

A quantidade de queda 
de neve também se aproxi-
mou ou ultrapassou dois pés 
em partes do sul de Vermont, 
sudeste de New Hampshire e 
oeste de Massachusetts. Bos-
ton também permanece sob 
aviso de tempestade de in-

verno.
Voos cancelados
Mais de 800 voos dentro 

e fora dos EUA foram cance-
lados, incluindo os aeropor-
tos de Nova York e Boston.

Por volta das 7pm da se-
gunda-feira, um ônibus que 
transportava 30 passageiros 
se envolveu em um aciden-
te na Thruway do Estado de 
Nova York. Milhares de acidentes registrados.

NYC Patrol

A 
família de um mi-
neiro morto por um 
motorista enquan-

to atravessava uma rua de 
Worcester na semana passa-
da está arrecadando dinhei-
ro para transportá-lo de volta 
para o Brasil. Devalter Mari-
ni Rocha, 54, morreu após 
ser atropelado no dia 25 de 
novembro.

O filho dele, Bruno Ro-
cha, montou uma campa-
nha GoFundMe para arreca-
dar doações para o traslado 
do corpo.

De acordo com a polí-
cia de Worcester, em Mas-
sachusetts, a colisão aconte-
ceu por volta das 12:15, perto 
das ruas Chandler e May, per-
to da Universidade Estadual 
de Worcester. Rocha estava 
atravessando a rua quando 
Ian McGrath, de 23 anos, de 
Worcester, o atropelou.

McGrath está agora en-
frentando 10 acusações, in-
cluindo homicídio veicular 
por operação negligente e 
homicídio por operação im-
prudente de um veículo. 

Com informações de Pat-
ch e GoFundMe.

Brasileiro morre 
atropelado 
por motorista 
embriagado 
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Antes que a gente perce-
ba o Natal estará aqui e, 
com o Natal, vem a enor-

me pressão para gastar, gastar 
e gastar. 

Mas e se você estiver preso 
a um orçamento? E se você não 
puder gastar, gastar, gastar ... 
E então?

As pessoas estão deixando 
de comprar presentes genuínos 
e compram a coisa mais cara 
que podem encontrar, porque 
o mundo de alguma forma le-
vou nossas mentes a pensar que 
quanto mais gastamos com al-
guém, mais demonstramos que 
nos preocupamos com eles. O 
que é completamente falso. 

Antes de mais nada, por fa-
vor, pense nisso: Quando com-
pramos esses presentes caros 
para todas as pessoas de quem 
gostamos, começamos a acu-
mular dívidas, o que nos leva a 
acelerar o processo de falência 
total. (Eu sei que parece dramá-
tico, mas pense nisso ... as pes-
soas ricas não ficam ricas gas-
tando todo o seu dinheiro e se 
endividando todo Natal. No en-
tanto, as pessoas sem dinhei-

ro ficam sem dinheiro porque 
continuam gastando mais do 
que ganham...)

Por que não podemos com-
prar para as pessoas algo que 
cabe em nosso orçamento? Algo 
em que pensamos muito, por-
que queríamos encontrar o pre-
sente perfeito, que reflita a per-
sonalidade da pessoa, em vez de 
algo que nos custe US $ 1.000?

Um Natal frugal não signifi-
ca um Natal ruim.

De fato, é exatamente o 
oposto. Você pode achar que o 
Natal frugal deste ano é, na ver-
dade, o melhor Natal que você 
já teve porque, em vez de falir, 

você vai  dar às pessoas que vo-
cê ama presentes que são signi-
ficativos, em vez de caros, o que 
significa que você não começa-
rá o ano novo com uma dúzia 
de contas de cartão de crédito e 
sem dinheiro para pagá-los; ou 
tendo que viver apertado o resto 
do ano por causa disso.

Ter um Natal frugal não é 
nada mirabolante; é apenas ser 
inteligente e intencional com 
suas finanças, e voltar às suas 
raízes. Seguem algumas dicas.

1.  FAZER UM 
ORÇAMENTO DE 
PRESENTE DE NATAL

A melhor maneira de dar 
presentes de Natal baratos e 
atenciosos para seus amigos e fa-
miliares é definir um orçamen-
to para presentes de Natal. Essa 
é a quantia que você gastará em 
cada presente de Natal que com-
prar este ano. NEM UM TOSTÃO 
A MAIS...

2. DECIDA O QUANTO 
GASTAR PARA CADA 
PESSOA
Afinal, você não quer gastar 

75% do seu orçamento de Natal 
em uma pessoa sem perceber, e 
descobrir que os outros 25% ago-
ra precisam ser divididos entre 
10 pessoas diferentes.

3. PEGUE O DINHEIRO 
EM “CASH”
Agora que você sabe quan-

to dinheiro gastará em presen-
tes de Natal este ano, pode ir 
ao banco e sacar esse valor da 
sua conta bancária. Sim, você 
leu certo. Você vai levar todo o 
dinheiro que está usando para 
presentes de Natal em dinheiro.

4. FAÇA UMA LISTA

Você tem seu dinheiro e sa-
be quanto vai gastar com cada 
pessoa este ano. Agora é hora 
de olhar algumas ideias de pre-
sentes para cada pessoa da sua 
lista e decidir o que cada um 
vai ganhar.

5. DEIXE O DINHEIRO 
DE PLÁSTICO 
(CARTÃO DE CRÉDITO) 
EM CASA
Você está pronto para fa-

zer compras e é hora de se se-
parar do plástico e deixar seus 
cartões de crédito e débito em 
casa. Pegue seu envelope de di-
nheiro e coloque na bolsa, e co-
mece a jornada satisfatória de 
ter um fim de ano mais contro-
lado e feliz!!!

Pode parecer brincadeira, 
mas se você seguir estes 5 pas-
sos simples toda a concepção 
de Natal e finanças vai mudar 
completamente em sua vida. 

Eu creio que não existe sa-
tisfação maior do que NÃO rece-
ber extrato de conta de cartão de 
crédito em Janeiro... uma verda-
deira glória!!!

Boa semana para todos!

POR CLAUDIA FEHRIBACH

Carioca, 

formada em 

Artes pela 

Universida-

de do Rio 

de Janeiro. 

Conselheira 

financeira 

especialista 

em orçamen-

to, aconse-

lhamento de 

crédito pes-

soal e hipote-

cas reversas. 

Atualmente é 

National Vice 

President da 

Five Rings 

Financial.

Envie sua dú-

vida por email 

para claudia@

fiveringsfi-

nancial.com 

ou ligue (561) 

472-8013.

Está chegando o Natal... e com ele a gastança!

saudefinanceira@gazetanews.comSAÚDE FINANCEIRA

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

melhor para suas necessidades individuais.

A lista de presentes tem que caber no seu bolso, sem traumas.

Pixabay
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Donald Trump está sendo investigado pelos democratas.  

Divulgação

O Comitê Judiciário da 
Câmara de Represen-
tantes começou, na 

quarta-feira, 4,  um debate 
jurídico para determinar se 
as ações do presidente Do-
nald Trump podem ser pu-
nidas com um impeachment.

Os membros do comitê - 
a maioria do Partido Demo-
crata - ouviram especialistas 
na Constituição para deter-
minar se vão ou não reco-
mendar o impeachment do 
presidente.

Apesar de serem mino-
ria no comitê, republicanos 
podem usar procedimentos 
parlamentares para retardar 
os procedimentos.

Os Democratas pediram 
um inquérito de impeach-
ment porque Trump pediu 

Câmara dá início a nova 
fase do inquérito de 
impeachment de Trump
Professores de 

universidades 

foram ouvidos 

em audiência na 

Câmara

ao presidente da Ucrânia, Vo-
lodymir Zelensky, para in-
vestigar seu rival político, 
Joe Biden, que concorre às 
eleições presidenciais do ano 
que vem.

Juristas ouvidos
Quatro juristas foram ou-

vidos: Pamela Karlan, pro-
fessora da Universidade de 
Stanford (escolhida pelos De-

mocratas); Noah Feldman, 
professor de Harvard (esco-
lhido pelos Democratas); Mi-
chael Gerhardt, professor da 
Universidade da Carolina do 
Norte (escolhido pelos De-
mocratas) e Jonathan Turley, 
professor da Universidade 
George Washington (escolhi-
do pelos Republicanos).

Os três especialistas con-

vidados pelos Democratas ar-
gumentaram a favor do im-
peachment. Já o especialista 
levado pelos Republicanos 
argumentou contra o proce-
dimento.

Na terça-feira, 3, o Comi-
tê concluiu em seu relatório 
que Trump “colocou seus in-
teresses pessoais e políticos 
acima dos interesses nacio-
nais, tentando solapar a inte-
gridade do processo eleitoral 
americano e colocando em 
risco a segurança nacional”.

 Trump voltou a negar 
que tenha havido qualquer 
irregularidade de sua parte 
e afirmou que o relatório 
na Câmara é “uma piada” 
e que o oposicionista Parti-
do Democrata perderá vo-
tos por causa dele na eleição 
de 2020.

Segundo especialistas, co-
mo a Câmara é controlada 
pelos democratas, o impea-
chment será aprovado cer-
tamente, mas dificilmente 
passará pelo Senado, que é 
controlado pelos republica-
nos.

“Esse relatório não mos-
tra nada mais do que as frus-
trações dos democratas, lê-se 
como as divagações de um 
blogueiro de pouca relevân-
cia que tenta demonstrar al-
go que não tem”, disse a Casa 
Branca. Leia a matéria com-
pleta no gazetanews.com. 

Legisladores de NY tentam 
proibir o “teste de virgindade” 

A polêmica em torno do 
rapper americano T.I., após 
ele ter anunciado que acom-
panha a filha Deyjah Harris, 
de 18 anos, ao ginecologista 
para “verificar seu hímen” 
uma vez por ano, ganha mais 
adeptos e foi apelidada de 
#HymenGate. 

Agora, os legisladores do 
Estado de Nova York estão 
tentando proibir o “teste de 
virgindade” — a prática de 
verificar se o hímen de uma 
mulher ou menina foi rom-

pido, a fim de determinar se 
ela teve relações sexuais.

“Fiquei horrorizada”, dis-
se Michaelle Solages, deputa-
da democrata do Estado de No-
va York que está pressionando 
pelo projeto de lei para erradi-
car a prática. “É uma forma de 
violência contra mulheres e 
meninas”, disse à BBC. 

Se aprovado, a prática se 
tornaria ilegal e qualquer mé-
dico que realizar o exame per-
derá sua licença. Leia mais no 
site gazetanews.com.

Câmara aprova visto de 
negócios para portugueses

Elaborada por deputados 
descendentes de portugue-
ses, legislação conhecida co-
mo “AMIGOS Act”, que abri-
rá duas categorias de vistos 
de negócios a cidadãos por-
tugueses nos Estados Unidos, 
foi aprovada na terça-feira, 
3, com apoio bipartidário na 
Câmara dos Representantes.

A proposta de lei H.R. 
565, “Advancing Mutual In-
terests and Growing Our Suc-
cess” (AMIGOS) Act, enqua-
dra o acesso dos portugueses 
aos vistos E-1 e E-2, reserva-

Câmara aprovou a proposta. 

Internet 

dos para pessoas que quei-
ram entrar nos Estados Uni-
dos para trocas comerciais ou 
investimentos significativos. 

A proposta segue agora 
para avaliação e aprovação 
do Senado. Leia matéria com-
pleta no gazetanews.com.
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Para Trump, agricultores norte-americanos estariam sendo prejudicados pelo Brasil e Argentina

Bolsonaro rebate crítica de Donald Trump sobre 
alta do dólar e desvalorização do real

O 
presidente Jair Bolso-
naro disse que o go-
verno não está “au-

mentando artificialmente” 
a cotação do dólar, rebaten-
do a crítica feita na segunda-
-feira, 2, por Donald Trump, 
que disse que Brasil e Argen-
tina “têm presidido uma des-
valorização maciça de suas 
moedas”. 

De acordo com Trump, 
agricultores norte-america-
nos estariam sendo prejudi-
cados, já que, com o real e o 
peso valendo menos em re-

lação ao dólar, exportações 
de Brasil e Argentina ficam 
mais competitivas.

A declaração de Trump 
gerou avaliações no mercado 
financeiro de que o governo 
brasileiro poderia estar valo-
rizando o dólar de forma ar-
tificial. Em novembro, o real 
foi a quarta moeda no mun-
do que mais perdeu valor na 
comparação com a norte-a-
mericana.

Bolsonaro negou a possi-
bilidade de o governo estar 
interferindo na cotação. Bolsonaro disse que a desvalorização do real é consequência da briga EUA x China. 

G1

“O mundo está globaliza-
do. A própria briga comercial 
entre Estados Unidos e China 
influencia o preço do dólar 
aqui”, disse Bolsonaro.

“O mundo está 

globalizado. A própria 

briga comercial entre 

Estados Unidos e China 

influencia o preço do dólar 

aqui”, afirmou Bolsonaro.

Amazon anuncia investimentos em séries brasileiras a partir de 2020

N
o Brasil há mais de 
três anos com o Pri-
me Vídeo, o serviço 

de streaming Amazon entra-
rá de vez no mercado brasi-
leiro, agora com produções 
nacionais originais. A pla-
taforma anunciou, na tarde 
desta quarta-feira, 4, seis sé-
ries brasileiras já confirma-
das no serviço.

“O mais importante nes-
se mundo mundo competiti-

vo é criar um ambiente cria-
tivo global. Há uma grande 
quantidade de histórias (aqui 
no Brasil) e estamos empol-
gados de fazer isso pelo mun-
do”, afirma Jennifer Salke, 
presidente da Amazon Stu-
dios. “Esse é só o começo, 
teremos uma grande exten-
são”, completa.

Duas delas já estão pron-
tas e as outras quatro estão 
em fase de produção. A pri-

meira a estrear no serviço 
será a série documental Tu-
do ou nada: Seleção brasilei-
ra, gravada durante a Copa 
América 2019. A produção 
mostrará os bastidores da Se-
leção Canarinho.

A outra atração é o reality 
show Soltos em Floripa, que 
já havia sido divulgado pela 
Amazon Prime Vídeo. Previs-
to para ser lançada no início 
de 2020, o programa reuni-

rá participantes de diferen-
tes estados brasileiros den-
tro de uma casa curtindo a 
cidade. O formato ainda terá 
a presença de celebridades, 
entre elas a cantora Pabllo 
Vittar, num painel de reação 
aos acontecimentos de cada 
episódio.

O objetivo do serviço é 
continuar ampliando a gama 
de produções no Brasil em di-
ferentes formatos e entregas. A companhia tem projetos prontos para seis séries já confirmadas. 

Divulgação
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Vasco se torna 
o clube com 
maior número 
de sócios no 
Brasil

O 
Vasco é o clube com o maior 
número de sócios no país. A 
escalada incrível no ranking, 

acarretada pela campanha de descon-
to no preço da adesão que foi lança-
da na semana passada, fez com que 
o Cruz-Maltino alcançasse na últi-
ma terça-feira a marca de mais de 
139.719 mil sócios. Ultrapassou o Fla-

mengo, que encabeçava a lista.
Como o número cresce a todo ins-

tante, é difícil informá-lo com exati-
dão. O Flamengo tem no momento 
seu quadro consolidado em 139.700 
sócios-torcedores aproximadamente. 
O Vasco, por exemplo, extrapolou a 
casa dos 139.800.

Fonte:www.globoesporte.com

Com a conquista, Messi se isola como maior vencedor da premiação

Messi vence sua sexta Bola de Ouro

A 
Bola de Ouro é de Lio-
nel Messi pela sexta 
vez. Em premiação 

realizada pela France Foo-
tball na segunda-feira, dia 
2, em Paris, o argentino foi 
anunciado novamente como 
vencedor quatro anos depois 
da última conquista. O prê-
mio, que foi unificado pela 
Fifa entre 2010 e 2015, é ou-
tro a coroar a temporada do 
camisa 10 do Barcelona, que 
também venceu o The Best 
em setembro.

Messi se isola como 
maior vencedor da história 
da premiação, com um tro-
féu a mais que Cristiano Ro-
naldo. Agora ele tem oito 
prêmios ao todo: seis Bolas 
de Ouro, quatro delas uni-
ficadas com a Fifa, e outros 
dois de Melhor Jogador do 

Mundo dados pela entidade 
máxima do futebol. 

Messi superou Van Dijk, 
Cristiano Ronaldo e Mané, 
que completaram o top-4 da 
premiação. Assim como no 
The Best, o português não es-
teve presente na cerimônia, 
que ainda consagrou Alisson 
como melhor goleiro e Mat-
tihjs De Ligt como melhor jo-
gador jovem. 

O goleiro do Liverpool, 
inclusive, foi o único a repre-
sentar o Brasil no top 10, na 
sétima colocação. Firmino foi 
o 17º, enquanto Marquinhos 
ocupou a 28ª posição.

Didier Drogba, apresen-
tador do prêmio, anunciou 
o nome de Lionel Messi e 
levou ao palco uma cadei-
ra para que o craque pudes-
se assistir aos seus lances na 
última temporada e relem-
brar as outras Bolas de Ouro 
conquistadas. Um vídeo com 
mensagem da esposa e dos fi-
lhos do argentino foi passado 
no telão. 

Vencedor em 2018, Mo-
dric, que entregou o troféu 
para Messi, sequer figurou 
entre os 30 principais no-
mes nesta edição, assim co-
mo Neymar. Quatro brasilei-
ros já faturaram o prêmio: 
Ronaldo (1997 e 2002), Rival-
do (1999), Ronaldinho Gaú-
cho (2005) e Kaká (2007).

Vitória apertada
A conquista da sexta Bo-

la de Ouro por Lionel Messi 
foi a mais apertada dos últi-
mos 23 anos. No total, o ar-
gentino recebeu 686 pontos, 
contra 679 do zagueiro do Li-
verpool. Isso equivale a 24,4% 
dos votos para o atacante do 
Barcelona, contra 24,1% pa-
ra o holandês. Essa é a me-
nor diferença de pontos do 
primeiro para o segundo co-
locado desde 1996, quando 
Matthias Sammer (alemão 
do Borussia Dortmund) ven-
ceu Ronaldo Fenômeno (que 
atuou por PSV e Barcelona 
naquele ano) por apenas um 
voto de diferença.Messi superou Van Dijk, Cristiano Ronaldo e Mané, que completaram o top-4 da premiação.

Divulgação

Vasco ultrapassa 

o maior rival, 

Flamengo, no 

número de sócios 

torcedores.

Divulgação
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Além do Art Basel há uma infinidade de feiras satélites para serem exploradas até o dia 8 de dezembro

Art Basel e Miami Art Week atraem milhares 
de artistas e visitantes para a cidade

C
hegou aquela época do 
ano: o Art Basel Miami 
Beach está de volta pe-

lo 18° ano, atraindo milha-
res de visitantes para a cida-
de em uma semana cheia de 
eventos contando com artis-
tas do mundo todo.

Realizado todo mês de 
dezembro no Miami Beach 
Convention Center, este im-
portante evento de arte reu-
nirá novamente os melhores 
artistas e galerias de arte de 
todo o mundo. Originalmen-
te estreando como um even-
to independente em 2002, o 
Art Basel Miami Beach ex-
plodiu em popularidade des-
de então, estimulando assim 
o Miami Art Week: uma se-
mana repleta de feiras de ar-
te satélites, eventos, festas e 
muito mais por toda a cida-
de. O Art Basel Miami Beach 
deste ano será aberto ao pú-
blico de 5 a 8 de dezembro 
de 2019.

Hoje, o Art Basel Mia-
mi Beach e o Miami Art 
Week não apenas compõem 
o maior evento de arte da 
América do Norte, mas jun-

tos criam uma das semanas 
mais movimentadas para se 
passear no sul da Flórida. 

Uma dica importante: se 
você for, tenha um plano de 
como chegar- use aplicativos 
de carona, como Uber e Lyft, 
para não precisar estacionar. 
Em Miami Beach também há 
opções como Free Trolley, Ci-
tiBike, entre outros.

Galeristas brasileiros
Como todos os anos, o 

Art Basel, assim como o Mia-
mi Art Week, contam com 
uma presença expressiva de 
artistas brasileiros. Entre as 
galerias brasileiras no Art Ba-
sel estão a Gentil Carioca, Al-
meida e Dale, que este ano 
traz uma coletânea de tra-
balhos de Tarsila do Amaral, 
entre elas a obra Abaporu, 
de 1928, e, também, mate-
riais relacionados à Sema-
na de 22, que colocou o Bra-
sil em uma nova perspectiva 
artística.

Há também a galeria ca-
rioca Anita Schwartz, Berga-
min e Gomide, Casa Triângu-
lo, Galeria Vermelho, entre 
outros.

Feiras Satélites
Durante a semana além 

do Art Basel há pelo menos 
mais 20 feiras pela cidade, 
espalhadas entre Miami Bea-
ch, Wynwood e chegando até 
bairros como Little Haiti. Ve-
ja algumas delas:

Art Beat Miami 
(212 NE 59th St. – 
Little Haiti)
Localizado no bairro do 

Little Haiti, o Caribbean Mar-
ketplace se transformará em 
uma galeria pop-up para abri-
gar a sexta edição da Art Beat 
Miami – feira da comunida-
de apresentada pela Little 
Haiti Optimist Foundation e 
a Northeast Second Avenue 
Partnership (NE2P). Visite: ar-
tbeatmiami.com

Scope Miami Beach 
(801 Ocean Dr. 
– Miami Beach)
Em sua 19ª edição, o Sco-

pe segue sua missão de ser 
uma plataforma para novos 
artistas. Este ano a  feira es-
tá lançando o OASIS, um pa-
vilhão experimental onde po-
derão ser vistas instalações 
em grande escala, apresenta-

Art Basel Miami Beach está de volta pelo 18° ano.

Divulgação

ções musicais, painéis de dis-
cussão e eventos diários que 
incluem meditação guiada e 
tratamentos de spa. Visite: 
scope-art.com

Pinta Miami (2.217 
NW Fifth Ave – 
Mana Wynwood)
A feira está celebrando 

13 anos e recebe este ano 

60 galerias e mais de 300 ar-
tistas. A novidade é a seção 
Pinta Countries, que contará 
com a presença da Espanha, 
que integra a seleção de paí-
ses composta por Argentina, 
Brasil, Colômbia e Equador 
neste espaço dedicado à des-
coberta de novos talentos. Vi-
site: www.pintamiami.com

PULSE Art Fair (4.601 
Collins Av – Indian 
Beach Park)
A PULSE foi uma as maio-

res feiras que surgiram em 
torno da Art Basel e celebra 
sua 15ª edição. Visite: pul-
seartfair.com. Com informa-
ções da TimeOut e Viageme-
Gastronomia. 
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O 
consumo excessivo ou 
compulsivo pode ser, 
sim, considerado um sin-
toma ou um tipo de de-

sordem mental. O consumo é uma 
das apresentações para um com-
portamento compulsivo. 

A compulsão é o ato de execu-
tar algo sem necessidade, de for-
ma frequente e excessiva. No ca-
so do consumo, como em outras 
situações, existem consequências 
negativas que podem, muitas ve-
zes, desencadear outros sintomas 
psíquicos como os sintomas de-
pressivos, por exemplo.

Os graus de compulsão podem 
variar, porém não há uma diferen-
ça muito distinta em um consumo 
exagerado e a compulsão. Ambos 
os quadros indicam que algo não 
está em equilíbrio.  Entretanto, 
vamos refletir sobre a diferença 
entre o consumo e a compulsão. 

O consumo é necessário. Mas, 
como perceber que ele é exage-
rado? 

O primeiro passo é analisar a 
necessidade de consumir/comprar 
determinado produto. O compor-
tamento compulsivo é capaz de 

encontrar a justificativa para a ne-
cessidade, porém o sujeito sabe 
que mesmo “acreditando” que a 
compra é necessária, o arrependi-
mento pode vir logo em seguida. 

As justificativas mais comuns 
são a promoção, fácil acesso, pos-
sibilidade de uso frequente... Co-
mo se só isso fosse o suficiente, ou 

corroborasse a ideia principal que 
é a necessidade real de tê-lo.

Nossa sociedade é capitalis-
ta. Existe uma falsa crença de que 
as pessoas abastadas são mais fe-
lizes. O poder de consumo deter-
mina sua posição social. Nesse ca-
so, tanto a publicidade quanto a 
sociedade de forma geral influen-

ciam diretamente no consumo da 
população. Estamos na era do “vo-
cê pra ser, tem que ter”. Como se 
as pessoas perdessem o valor pes-
soal simbólico para o valor social 
e financeiro. 

Porém, não se pode culpar a 
publicidade por isso. Somos res-
ponsáveis por tudo aquilo que nos 

acontece. Estamos implicados di-
retamente na nossa necessidade 
de consumo e/ou necessidade de 
consumo.

O consumo interfere direta-
mente na vida financeira do indi-
víduo. Sabemos que nem todas as 
pessoas são capazes de arcar com 
as contas, e nem com os desejos 
inconscientes e desenfreados, es-
pecialmente nos momentos de 
compulsão. Assim, a sensação de 
prazer é momentânea, sendo ra-
pidamente substituída por remo-
ço, arrependimento ou frustração 
por não ter conseguido o contro-
le no momento da compra. Por 
este motivo é que a compulsão 
pode desencadear outros sinto-
mas como irritabilidade, reclusão 
social, ansiedade, insônia, e até 
mesmo a depressão, sendo neces-
sário a identificação da causa des-
sa compulsão e minimização dos 
riscos. 

O acompanhamento psicote-
rápico costuma ser bastante efi-
caz e o uso de medicação pode-
rá ser introduzido ao tratamento, 
dependendo do grau em que o 
transtorno se apresente.

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.

Consumo compulsivo... comprar, comprar, comprar...
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É 
necessário escolher muito bem 
as palavras para que a mensa-
gem seja também muito bem 
entendida. Antes de tudo, va-

mos lembrar duas coisinhas muito bási-
cas e sempre esquecidas: primeiro que 
a prescrição de uma droga (ou remédio) 
só deve ser feita quando os efeitos cola-
terais dessa droga forem menores que 
os efeitos negativos da enfermidade; se-
gundo, que todas as drogas ou remédios 
têm efeitos colaterais.

Posto isso vamos falar do acetamino-
phen, paracetamol ou tylenol. Há mui-
to tempo, enquanto eu ainda estava no 
meu doutorado no Brasil, um colega es-
tava estudando a ação de drogas sobre o 
fígado. Lembrando que todas as drogas 
são metabolizadas, ou quebradas, pelo 
fígado. Esse colega estudava o efeito do 
álcool sobre o fígado e nas pesquisas en-
controu vários trabalhos mostrando que 
a associação dessa droga com bebidas 
alcoólicas é extremamente perigosa e 
pode levar à morte por falência hepáti-
ca, ou hepatite medicamentosa. 

Da mesma forma a associação dessa 
droga com o anticoagulante warfarin é 
muito perigosa. 

Mesmo assim é uma droga prescri-

ta sem a menor orientação, ou vendi-
da sem a necessidade de prescrição mé-
dica.

Mas há coisas que não param de au-
mentar a preocupação geral. Existem 
inúmeras “lendas” a respeito do au-
mento dos casos de autismo e déficit de 
atenção em crianças. Infelizmente um 
novo estudo aponta para a interação 
dessa droga e o nascimento de crian-
ças com tais problemas. Esse estudo foi 
publicado na revista JAMA Psychiatry 
no dia 1° de novembro deste ano, 2019. 
(1) E esse estudo mostrou que de 996 
bebês analisados, 25,8% apresentaram 
ADHAD; 6,6% ASD; 4,2% ADHD e ASD; 
305% desenvolveram deficiências ou 
inabilidades e 32,8% indivíduos atípicos 
neurologicamente, isso quer dizer com 
habilidades típicas de desenvolvimento 
intelectual e cognitivo.

Isso é possível porque a droga pode 
atravessar a barreira placentária. Ou se-
ja, a droga ingerida pela mãe irá atingir 
o feto em formação e causará danos.  

Estudos anteriores a este já mos-
tram que há ligação com o desenvolvi-
mento de asma, ADHD (2) e ASD (3). 

É inegável que esse droga não de-
veria ser prescrita com tanta frequên-

cia, ou que ao menos deveria ter uma 
orientação mais profunda. A toxicida-
de do Tylenol não é apenas para mulhe-
res grávidas ou para quem toma bebi-
da alcoólica. Para esses dois grupos de 
pessoas os efeitos são mais desastrosos 
apenas. O efeito tóxico existe para todas 
as pessoas, e muitas pessoas não sabem 
como está a saúde do seu fígado, então 
o perigo está presente para muitas pes-
soas que nem sequer imaginam. Na ver-
dade, o perigo está presente principal-
mente para pessoas que acreditam que 
a droga é segura. Afinal, todos os médi-
cos prescrevem e até criança pode to-
mar, não é mesmo? Não, não é mesmo.

Acredito que ler, prestar atenção, 
verificar a fonte de informação, são ati-
tudes fundamentais no mundo atual 
que tem muita gente que estudou, mas 
que não se preocupa muito com a segu-
rança das pessoas e com as consequên-
cias das suas indicações, ou prescrições.

1. https://doi.org/10.1001/jamap-
sychiatry.2019.3259

2. https://onlinelibrary.wiley.
com/doi/abs/10.1002/aur.1591

3. https://journals.plos.org/plo-
sone/article?id=10.1371/journal.po-
ne.0108210

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

Tylenol ou acetaminophen - um analgésico 

com efeitos colaterais graves

ivani@gazetanews.comPor DRA. IVANI MANZO

O perigo está presente principalmente para pessoas que 

acreditam que a droga é segura. 
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E
u sei que já é de-
zembro e que horá-
rio de verão – chega 
dói repetir,  mas va-

mos lá – que horário de ve-
rão está suspenso. Teria co-
meçado há um mês. Eu já 
devia estar acostumada. É 
que já não dá para correr à 
noite, dia ainda claro. Nada 
de acordar cedinho com o 
tempo ainda fresco. Deixar 
o domingo terminar depois, 
ainda que já tenha termina-
do. Sem ainda esse ano, eu 
sei. Já entendi. 

Quem não entendeu – 
de novo, olha lá – ainda, foi  
a agenda do meu telefone. 
Veja bem, nunca funcionei 
com agenda de papel. Ano 
após ano, comprei a que me 
parecia mais linda e possí-
vel de pôr em uso. Janeiro 
até que ia, fevereiro já da-
va aquela espaçada, de mar-
ço em diante desandava. Até 
que eu descobri a agenda do 
Google, e dela me tornei de-
pendente absoluta. Todos 
– eu disse todos – os meus 

compromissos estão anota-
dos na agenda do Google. E 
funciona o negócio. Eu tra-
balho em consultório, mi-
nha agenda está conecta-
da a agenda do site, onde os 
novos analisandos marcam 
suas entrevistas. Eu marco 

daqui e eles marcam de lá. 
Dá certo até, como um reló-
gio suíço. Dava, não estamos 
na Suíça, certo? Eu já devia 
estar acostumada. Até por-
que nunca estive na Suíça.

Aqui as coisas se plane-
jam e desplanejam em uma 

andadinha do ponteiro de se-
gundos. Pois bem, o horário 
de verão inexistente desajus-
tou a minha agenda Google. 
Eu marco alguém às 10 ho-
ras e o quadradinho da agen-
da se pinta de azul no espaço 
das 11h. Uma outra pessoa 

entra no site, vê o quadra-
dinho das 10h branquinho, 
branquinho, vai lá e... azul 
nele. Aí é preciso ligar, expli-
car esse texto gigante – com 
direito as caminhadas à noi-
te com o dia ainda claro, as 
manhãs fresquinhas e bla 
bla bla – para um desconhe-
cido, que só queria agendar 
um horário automaticamen-
te sem precisar falar com 
ninguém. 

E tem mais: ao proble-
ma, falta constância. A coi-
sa toda desajustou no come-
ço de novembro e, em uma 
semana, voltou a funcio-
nar normalmente. Sem avi-
so, alguns dias depois, escu-
lhambou de novo. E agora 
deu para escolher onde de-
sanda. Uns compromissos 
seguem certos, outros flu-
tuam de um horário para o 
outro. E desde quando de-
sordem obedece regra? Eu 
já devia estar acostumada. 

Desmarca a atualiza-
ção automática do fuso, eles 
disseram. Aí já viu, né? Ca-

da um anda para um lado. 
O cara das 10h, que estava 
marcado para às 11h, pu-
lou pra meio dia, o novo 
que tinha marcado no mes-
mo buraquinho das 10h fu-
giu para as 9h. E eu não sei 
que horas esse povo vem. A 
menina que passou os últi-
mos dois anos vindo às 7h 
(ou às 8h – jamais saberei) 
está azul lá pelas 6h da ma-
nhã. Só que ela também usa 
agenda google, entendeu? 
Não tem mais hora certa pa-
ra café da manhã, almoço, 
nem jantar. E o intervalo? 
Que intervalo, rapaz? Tem 
3 pessoas se apertando no 
quadradinho das 4h da tar-
de. Não sei que horas vou 
acordar amanhã – embo-
ra saiba que já estará quen-
te, provavelmente – que ho-
ras estarei de volta em casa. 
Correr? Tá louco? Já estou 
morta de agora, fora que 
estará escuro, claro! Acos-
tumo não, minha gente. 
Tá tudo errado. Não é para 
acostumar.

MATERNIDADE

Roberta D’Albuquerque é psicanalista, autora de Quem manda aqui sou eu - Verdades inconfessáveis sobre a maternidade. Criou o portal A Verdade é Que... Existem mil 
maneiras de maternar. E escreve semanalmente sobre família e infância para vários jornais do Brasil

Será que a gente deveria se acostumar com o erro?

roberta@gazetanews.comPor ROBERTA DALBUQUERQUE
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C
omo de costume, ela ia pa-
ra o trabalho no seu carro. 
Mas, nesse dia, o motor 
do carro morreu em um 

semáforo e, por mais esforço que 
fi zesse, ela não conseguia fazer o 
carro pegar. O sinal foi do verme-
lho para o verde e, novamente, 
para o vermelho, e nada: ela con-
tinuava lá, impedindo que o trân-
sito fl uísse. Atrás do carro dela 
havia um motorista impaciente, 
que começou a tocar a buzina de 
seu carro continuadamente. Final-
mente, ela saiu do carro, andou 
até o carro do motorista que buzi-
nava e, calmamente, lhe disse: 

— Se você conseguir fazer o 
meu carro pegar, eu fi carei mui-
to satisfeita em fi car no seu lugar, 
buzinando.

Criticar é fácil. 
Quero ver fazer!
Na vida, em geral, para que al-

go aconteça, não basta buzinar. 
Infelizmente, existem muitos ‘bu-
zinadores’, mas poucos estão dis-
postos a sair do carro para fazer o 
carro da frente pegar.

É muito fácil criticar. Não pre-

cisa ser nenhum gênio para apon-
tar os erros dos outros. E é natural 
que os outros tenham erros; afi -
nal, só não erra quem não faz.  

As empresas estão repletas de 
funcionários que buzinam con-
tra tudo o que se tenta implemen-
tar para tornar o trabalho mais fá-
cil para todos. Estes que buzinam, 
melhor fariam se não atrapalhas-
sem, ainda que não pudessem, ou 
não quisessem, ajudar.

É melhor acender uma vela do 

que maldizer a escuridão.

Delegação: Um recurso 
para a produtividade
Ninguém atinge níveis ideais 

de produtividade arcando sozinho 
com tarefas que podem ser dele-
gadas. Mas para delegar é preci-
so abrir mão do perfeccionismo, 
pois, quando delega, você entre-
ga a tarefa para alguém que, tal-
vez, não a execute tão bem quan-
to você.

Isso, porém, não serve de pre-
texto para que a tarefa seja mal 
realizada. Para delegar, você pre-
cisa dispor de pessoal de confi an-
ça, cuja capacidade e competência 
conheça bem. Só assim será capaz 
de transferir não apenas a execu-
ção de alguma coisa, mas, tam-
bém, a autoridade para tomar de-
cisões durante o processo, assim 
como a responsabilidade pelos re-
sultados.

Delegar é estabelecer uma re-

lação de parceria que, na verdade, 
é uma relação de confi ança.

Delegar é importante por dois 
motivos: 

• Libera você para fazer 
coisas mais importantes;

• Dá ao outro a oportuni-
dade de aprender. 

Delegação versus 
maturidade profi ssional
Se você é responsável por uma 

tarefa, mesmo delegando-a, você 
continua responsável por ela. 

Se a tarefa for malfeita, você 
responde por isso, muito embo-
ra possa pedir explicações à pes-
soa para quem a delegou (o que 
não resolve o problema, do seu 
ponto de vista, mas ajuda o outro 
a crescer profi ssionalmente). E se 
a tarefa for bem-feita, como pro-
fi ssional maduro e ciente do seu 
próprio valor, você, naturalmente, 
transferirá os méritos para quem 
a realizou. 

Motivos como estes levam 
muitos profi ssionais a se sobre-
carregarem e a se tornarem mui-
to menos produtivos do que po-
deriam ser. No fundo, o medo da 
responsabilidade implícita na de-
legação de tarefas revela falta de 
maturidade profi ssional.

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.

Fazer acontecer

lair.ribeiro@gazetanews.com

Ninguém atinge níveis ideais de produtividade arcando sozinho com as tarefas.

Pixabay
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C
om o conceito “Transforme o Im-
possível”, a 20ª edição do Cama-
rote Salvador acaba de anunciar 
sua programação, informando que 

pretende proporcionar ao público uma ex-
periência única. O Camarote estará aberto 
entre os dias 20 a 25 de fevereiro. 

Com capacidade para receber cin-
co mil pessoas por dia, o festival reuni-
rá mais de 60 atrações nacionais e inter-
nacionais de diversos ritmos. O clima de 
carnaval baiano estará em evidência por 

conta de Léo Santana, Banda Eva, Bell 
Marques, Harmonia do Samba, Alexandre 
Peixe, Tuca Fernandes e Denny Dean. 

A dupla Zé Neto e Cristiano coman-
da a sofrência enquanto Thiaguinho, com 
seu estilo musical moderno e diferen-
te, traz o samba para o palco do camaro-
te. O funk também não ficará de fora. Pa-
ra animar os amantes do ritmo, Dennis e 
os MC’s Kekel, Livinho e Leozinho coman-
dam o agito. 

Completando a grade, o Camarote Sal-
vador receberá novos talentos e promes-
sas da música. A estrutura, de quase 10 
mil m², é dividida em dois palcos. O es-
paço conta com uma mega boate para 
apresentação dos DJs e o Palco Praia, um 
“beach club” que receberá os mais de 60 
shows previstos. 

Para quem quiser descansar entre uma 
atração e outra, haverá uma área climati-
zada com deck de madeira oferecendo to-
do conforto ao público, além do Espaço 
Hair, Espaço Beauty, SPA e customização. 
A área gourmet terá inúmeras opções de 
comidas e bebidas, com serviços volantes.

T
eve início a venda de ingressos pa-
ra os shows do Kiss, em maio de 
2020, no Brasil. A banda norte-a-
mericana levará ao Brasil a super-

produção “End Of The Road Tour”. 
A estréia está marcada pa-

ra o dia 12 de maio, no Anfi-
teatro Arena do Grêmio, em 
Porto Alegre. Na sequência, 
o quarteto se apresentará na 
Pedreira Paulo Leminky, em 
Curitiba (dia 14 de maio); no 
Allianz Parque, em São Pau-
lo (dia 16); na Arena Eurobi-
ke, em Ribeirão Preto (17); 
no Estádio Parque do Sabiá, 
em Uberlândia (19); e no Es-
tádio Nilson Nelson, em Bra-
sília (21). 

Considerada uma das 

maiores e mais carismáticas bandas de 
rock de todos os tempos, o Kiss se aposen-
tará dos palcos após 45 anos de carreira. 
Essa última turnê começou no Canadá e já 
passou pelos Estados Unidos, México, Ale-

manha, Áustria, Rússia, Polônia, Ucrânia, 
França, Itália, Escócia e Inglaterra, entre 
outros países. Na bagagem, Paul Stanley, 
Gene Simons, Eric Singer e Tommy Tha-
yer levarão ao Brasil clássicos do quilate 

de “Rock And Roll All Nite”, 
“Detroit Rock City”, “I Love 
It Loud”, “Love Gun”, “Fore-
ver” e “Shout It Out Loud”. 

Em mais de quatro déca-
das, a banda vendeu milhões 
de álbuns e seus shows re-
pletos de efeitos especiais e 
pirotecnia lotaram arenas de 
todo o mundo, criando uma 
legião de fãs conhecida co-
mo “Kiss Army”. 

Esta será a sétima turnê 
mundial do quarteto a pas-
sar pelo Brasil.

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.

Bell Marques 

e Léo Santana 

estarão no 

Camarote 

Salvador

Kiss fará turnê no Brasil em 2020

planetamusica@gazetanews.com

Por EQUIPE GAZETA

Por GENE DE SOUZA

“QUERO TE 

ENCONTRAR” - NO 

EL AFTER

07/DEZ/2019

Local: El After at The 
Locale - 499 South 
Federal Hwy, Boca 

Raton, Florida 33432
Horário: 10 PM
Info: O cantor Marcos Lucas e o DJ Mazi-
nho animam a noite “Quero Te Encon-
trar” nesse fim de semana, no The Locale, 
com muita música boa e energia positiva. 
Entrada e prosecco FREE para mulheres, 
até 10:30pm. Informações: (561) 251-7352.

Varanda do The Locale

08/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”, com o Grupo Bem Bolado e 
o DJ Flexinha. Entrada FREE. Informações 
pelo telefone (561) 251-7352.

BACK TO THE 80’s – WHITE PARTY

14/DEZ/2019

Local: El After at The Locale - 499 South 
Federal Hwy, Boca Raton, Florida 33432
Horário: 10 PM
Info: A badalada festa Back to The 80’s en-
tra no clima de final de ano e realiza a sua 
“White Party”. A música fica por conta de 
Johnny e Banda Mandrax, além do DJ Fle-
xinha. Roupa branca é recomendável para 
essa noite de Pré-Reveillon. Informações 
pelo telefone (561) 251-7352.

WINTERFEST BOAT PARADE

14/DEZ/2019

Local: 512 NE 3 Ave., Fort Lauderdale, FL 
33301
Horário: 6:30pm – 8:30pm
Acontece na próxima semana o 48º desfile 
anual de barcos decorados. O Seminole 
Hard Rock Winterfest sai da área central 
(New River, centro de Fort Lauderdale) às 
18h30. São 12 milhas de trajeto pela inter-
costal com barcos decorados e iluminados 
em clima natalino. Info: (954) 767-0686 ou 
pelo site www.WinterfestParade.com.

AGENDA
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The Aeronauts

Amazon Studios 

A aventura biográfi -
ca The Aeronauts es-
treia na sexta-feira, 
dia 6 de dezembro. 
O longa acompanha 
o cientista James 
Glaisher, que está 
prestes a realizar 

o grande sonho da sua vida: uma viagem 
de balão de gás para pesquisar e prever 
o tempo. Sua companheira de viagem é 
Amelia Wren, veterana do balonismo que 
topou o desafi o após sofrer um grande 
trauma em sua viagem anterior, quando 
seu marido faleceu. Juntos, eles enfrentam 
uma aventura rumo aos céus na tentativa 

de chegar a uma altitude até então inédita 
para qualquer ser humano. A história acon-
tece em Londres, em 1862. No elenco estão 
Eddie Redmayne, Felicity Jones, Himesh 
Patel, Anne Reid, Tom Courtenay, entre 
outros. The Aeronauts foi dirigido por Tom 
Harper, que também escreveu o roteiro 
ao lado de Jack Thorne. O longa é visual-
mente maravilhoso e tem boas atuações de 
Felicity e Eddie, que já trabalharam juntos 
em The Theory of Everything, de 2014. The 
Aeronauts estará disponível no serviço de 
streaming Amazon Prime a partir do dia 20 
de dezembro. #TheAeronauts 

En Brazos de un 

Asesino

Pantelion Films 

O suspense En Brazos 
de un Asesino com 
o ator William Levy 
entra em cartaz na 
sexta-feira, dia 6 de 
dezembro. Victor, 
interpretado por Levy, 

é um dos homens mais bonitos do mundo, 
mas ele tem um segredo: ele é um assassi-
no em série. Quando ele é enviado para a 
casa de um perigoso trafi cante para receber 

o pagamento da sua próxima vítima, ele 
encontra a bela Sarai, papel de Alicia Sanz, 
que foi forçada a passar os últimos 9 anos 
da sua vida com o trafi cante. Depois que 
Victor sai do complexo, Sarai aproveita 
sua chance de liberdade se escondendo no 
seu carro. Mas nem tudo sai conforme o 
planejado e, em vez de estar livre de uma 
vez de um homem perigoso, ela acaba nos 
braços de outro. O longa foi dirigido por 
Matías Moltrasio. O roteiro foi escrito por 
Jeff Goldberg e William Levy e foi baseado 
no livro Killing Sarai, de J.A. Redmerski. 
#BrazosDeUnAsesino 

Little Joe

Magnolia Pictures 

O drama de fi cção 
científi ca Little Joe tam-
bém entra em cartaz 
no dia 6 de dezembro. 
Alice é uma jovem mãe 
solteira e uma dedicada 
criadora de plantas 

em uma empresa focada em desenvolver 
novas espécies. Ela é responsável por criar 
uma fl or que não só é bela, mas também 
tem incríveis habilidades terapêuticas. Se 
bem cuidada, a planta deixa seu dono feliz. 

Quando Alice desobedece às regras da em-
presa, e leva uma das fl ores para seu fi lho, 
ela começa a perceber que sua criação pode 
não ser tão benévola quanto parece. No 
elenco estão Emily Beecham (ela ganhou o 
prêmio de melhor atriz no Festival de Can-
nes desse ano), Ben Whishaw, Kerry Fox, 
Kit Connor, David Wilmot, entre outros. A 
direção fi cou a cargo de Jessica Hausner, 
que também escreveu o roteiro ao lado de 
Géraldine Bajard. #LitteJoe 

In Fabric

A24 

O suspense de terror 
In Fabric estreia em 
algumas salas de 
cinema do país. Du-
rante as promoções de 
inverno de uma loja 
de departamento, um 
vestido amaldiçoado 

passa de pessoa para pessoa, causando todo 
tipo de infortúnio para a vida de quem 
quer que entre em contato com ele. O fi lme 
foi escrito e dirigido por Peter Strickland. 
No elenco estão Marianne Jean-Baptiste, 
Sidse Babett Knudsen, Hayley Squires, 
entre outros. #InFabric

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 da semana nos cinemas

cinema@gazetanews.comPor JANA NASCIMENTO NAGASE

Amazon Studios

Pantelion Films Magnolia Pictures

A24

Amazon Studios
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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

Nathalia Schumacher

Nathalia Schumacher

Divulgação

Zé Neto & Cristiano com Rodrigo Branco.

Varanda do The Locale, que acontece todos os domingos.

Ana Alice e Carol Scaff.

Zé Neto & Cristiano fazem 

show empolgante na FL 

“A Hora do Café” estreia na 

TV e Rádio GazetaVaranda do The Locale

Destaque do Bastidores para a dupla sertane-
ja Zé Neto e Cristiano, que realizou mais 
um show no dia 29 de novembro, no DS 

Complex em Deerfield Beach. A dupla cantou su-
cessos como “Ferida Curada”, “Status que eu Não 
Queria”, “Estado Decadente”, e emocionou o pú-
blico presente. O show foi uma realização da  Al-
pha 3 Produções e Floripa Productions. 

Veja as fotos de Nathalia Shumacher.

E tem mais novidade na Rádio Gazeta e TV Gazeta!  A 
partir do dia 9 de dezembro estreia um novo quadro 
na programação da rádio, com transmissão em vídeo. 

É o “A HORA DO CAFÉ”, apresentado pela gaúcha Ana Ali-
ce Soares, que entrevista celebridades, personalidades e 
quem é destaque na Flórida. 

Diretamente do coração de Miami, na bakery Sagrado 
Café, o programa será transmitido no aplicativo da RADIO 
GAZETA NEWS, pelo Facebook, pelo Youtube, e no site Ga-
zetaNews.com. E a primeira entrevista desta temporada é 
com a apresentadora e repórter Carol Scaff, que mora em 
Miami.

E no domingo, dia 1°, fechando o fe-
riado de Thanksgiving, o grupo Bem 
Bolado agitou o “The Locale”, em 

Boca Raton. “A Varanda” ficou bem ani-
mada com a participação de Tiaguinho. 

E todo domingo tem sempre muito 
pagode e samba a partir das 6pm. 

Confira destaques nas fotos de Natha-
lia Shumacher!
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Zigomar Vuelma 

comemora aniversário 

na festa TRILOGIA

O 
publisher e fundador do jornal Gazeta 
News, Zigomar Vuelma, comemorou 
aniversário no dia 27 de novembro, 

durante a festa TRILOGIA no The Locale, em 
Boca Raton. Amigos e familiares celebraram 
com o aniversariante ao som dos cantores 
Deyer Donatti, Tiaguinho e Johnny.

Fotos: Bill Paparazzi

Fotos: Bill Paparazzi

Fernanda, Zigomar, Ricky Marcellini, Allyssa Vuelma e Carol Marcellini.Lee, Renatinho, Zigomar, Adilson e Paulo.

Zigomar, Mano e Rosana Calambichis, Francisco 

Silva e Ariane Cosso. Trilogia - Tiaguinho, Deyr e Johnny. Carmem Guedes e Anderson Vargas.

Simoni e Nestor Cordeiro, Steve Van Aller e Neise 

Cordeiro

Salete Santos, Priscila Alcântara, Junior Soares e 

Eliane Gallotti. Marcelo Silva e Francisco Balbi.

Leonardo e Eliana Hatzhidizris, Marlene e José 

Eduardo Jacob. Karina e Rafael Gomes.

Gabriela e Eduardo. Daisy Balbi, Fernanda Cirino e Connie Rocha.

Jeimes. Catraca.

Claudia de Bejar e Adriano Reis. Bruno Mendonça e Zigomar.
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