
O maior jornal brasileiro na Flórida

Familiares e amigos do piloto brasileiro Tito Almeida, que desapa-
receu após queda do helicóptero que pilotava no Golfo do México, 

no sábado, 7,  permanecem na esperança de encontrá-lo com vida e 
pedem orações. 
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AGENDA

Flórida segue tendência nacional em 
diminuição de nascimento de crianças 

Piloto brasileiro desaparece após 

queda no Golfo do México

A Flórida vem seguindo a tendência nacional 
em diminuição de nascimento de crianças. 
Mais de 3,79 milhões de bebês nasceram 

nos Estados Unidos em 2018 - 221,542 deles na 
Flórida -, segundo relatório dos Centros de Con-

trole e Prevenção de Doenças. É a menor taxa 
nacional em 32 anos  e o terceiro ano consecuti-
vo de queda na Flórida. Saiba por que, cada vez 
mais,  mulheres e casais optam por não ter filhos.  
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EXPOSTO EM MIAMI O 
CARRO VOADOR QUE 
CHEGA AO MERCADO 
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PAI, MÃE E FILHO 
ENFRENTAM DIFERENTES 
TIPOS DE CÂNCER AO 
MESMO TEMPO, NA FL 
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DETIDOS

CHINESES TENTAM 
ENTRAR NOS EUA 
DENTRO DE MÓVEIS E 
ELETRODOMÉSTICOS

Imigração | Pág. 11

EM 2019

PRISÕES REALIZADAS 
PELO ICE E HOMELAND 
SECURITY ATINGIRAM 
NÚMERO RECORDE 
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Casada há quase dois anos, a paulista Thaís Jesus diz que entrou em consenso com o marido sobre filhos. 

O piloto Tito Almeida. 

Arquivo Pessoal.

Internet. 
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H
oje, é possível conhe-
cer casais que sim-
plesmente não que-

rem ter fi lhos. Mulheres que 
optaram por não se tornar 
mães. Tal fato já deixou de 
ser uma “obrigação” (como 
a sociedade das décadas an-
teriores impunha) e passou 
a ser uma escolha. Por me-
do, por raciocínio lógico, por 
vontade. 

Como o tamanho de uma 
população é uma mistura 

da taxa de fecundidade, de 
mortalidade e de migração, 
a queda na taxa de fecundi-
dade está levando à redução 
expressiva da natalidade em 
todo o mundo. Assim, o mun-
do caminha para novo tipo 
de sociedade. Aquela na qual 
um casal tinha 10 ou 5 fi lhos 
já está fi cando para trás. 

Mesmo com 3,791,712 
nascimentos em 2018, o cres-
cimento da população ame-
ricana está quase estagnado. 

Mas essa realidade bate à por-
ta não só dos Estados Unidos, 
não só do Brasil. Quase me-
tade dos países se encontram 
abaixo do chamado nível de 
reposição. Ou seja, o volume 
de fi lhos por família é insu-
fi ciente para manter o tama-
nho da população nesses lo-
cais no futuro. Mas não quer 
dizer que isso seja ruim. Co-
mo explica George Leeson, 
diretor do Instituto de En-
velhecimento Populacional 

de Oxford, no Reino 
Unido, que disse que 
não precisa ser algo 
negativo, “desde que 
toda a sociedade se 
ajuste à grande mu-
dança demográfi ca”.

Ainda, a velocida-
de e o modo como o 
ser humano tem usa-

do itens indispensáveis à vi-
da, como a água potável e as 
árvores, retirando e não re-
pondo o sufi ciente de volta 
à natureza, também é preo-
cupante. Diversas cidades já 
sofrem com a diminuição de 
água potável e vivem em ra-
cionamento. Imaginem da-
qui a 50, 100 anos, como a 
Terra estará. Será que a luta 
para economizar esse bem 
está sendo em vão? 

Pensando assim, muitas 

dessas mulheres e homens 
que optam por não ter fi lhos 
justifi cam suas escolhas. “Pe-
lo futuro da humanidade”, 
diz um. “Como vou deixar 
um fi lho num planeta on-
de já não está havendo água 
para todo mundo e isso gera 
até briga”?, escreve outro em 
posts na internet relacionado 
ao tema. 

Tais informações sobre a 
diminuição dos nascimentos 
no mundo são de uma aná-
lise do estudo Fardo Global 
das Doenças 2017 (GBD, na 
sigla em inglês), publicado 
na revista científi ca Lancet 
em 2018. O estudo acompa-
nhou a evolução da taxa de 
fecundidade em 195 países 
e territórios de 1950 a 2017.

Por exemplo, o estudo ci-
ta que, em 1950, as mulheres 
tinham em média 4,7 fi lhos 
durante a vida. A taxa de fe-
cundidade diminuiu pela me-
tade, chegando a 2,4 fi lhos 
por mulher no ano passado.

Segundo os estudiosos, 
sempre que a taxa de fecun-
didade média de um país cair 
abaixo de aproximadamente 
2,1, as populações vão acabar 
encolhendo (esse processo é 
acelerado em países com al-
tas taxas de mortalidade na 
infância).

Outro relatório lançado 
globalmente em 2018, a “Si-
tuação da População Mun-
dial”, do Fundo de População 
das Nações Unidas (Unfpa-O-
NU), mostrou que a família 
brasileira tem uma média de 
1,7 fi lho - na década de 1960, 
essa média era de 6 fi lhos. 

Um dos motivos mais 
percebidos é que, à medi-
da que avançam economica-
mente, os países apresentam 
queda na taxa de fertilida-
de. A redução está associada 
principalmente a dois fato-
res - maior acesso das mu-
lheres a educação, com con-
sequente maior participação 
no mercado de trabalho, e 
maior acesso a métodos con-
traceptivos. 

Por isso, a matéria espe-
cial desta edição - Flórida se-
gue tendência nacional em 
diminuição de nascimento 
de crianças - traz dados ofi -
ciais sobre a constante queda 
de natalidade nos EUA e no 
estado, além de depoimentos 
de um casal jovem que deci-
diu não ter fi lhos. 

Referência: Matéria ‘Qua-
se metade dos países tem 
nascimentos insuficientes 
para evitar declínio da po-
pulação’, publicada pela BBC 
News. 
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A primeira no ibope
do seu coração

VOCÊ CONHECE A

RÁDIO BRASIL EUA?

Músicas e orações que
abençoarão sua vida!

BAIXE AGORA O APP GRATUITO!
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Há cinco anos, Kathy foi diagnosticada com linfoma não-Hodgkin. Esse 

ano vieram as descobertas da doença no chef francês e seu filho

Pai, mãe e filho enfrentam diferentes 
tipos de câncer ao mesmo tempo na FL

A 
família Desclefs, de 
Jacksonville, Flórida, 
tem seus três mem-

bros – pai, mãe e filho – lu-
tando contra três tipos dife-
rentes de câncer ao mesmo 
tempo. O chef francês Benoit 
Desclefs, a esposa, Kathy e o 
filho de 17 anos, Luke, estão 
travando uma batalha contra 
a doença. 

Há cinco anos, Kathy foi 
diagnosticada com linfoma 
não-Hodgkin. Em agosto, o 
marido foi diagnosticado com 

um tumor cerebral inoperá-
vel. Dois meses depois, Lu-
ke Desclefs, foi diagnostica-
do com linfoma de Hodgkin.

Até então, o garoto não 
tinha nenhum sintoma, mas 
um caroço no pescoço o fez 
descobrir em outubro que 
também estava doente.

Prognósticos
Do pai e mãe, os tipos são 

raros e não curáveis. “Ao Be-
noit, eles disseram que ele 
pode ter cerca de 12 anos de 
vida. Ele acabou de concluir 

os tratamentos com radia-
ção e fará quimioterapia por 
um ano. Com Luke, deram 
um prognóstico muito bom 
se responder ao tratamento. 
Ele iniciou a quimioterapia 
ambulatorial e nesta sema-
na fará uma PET scan, para 
saber melhor. Para mim, é di-
fícil dizer porque a variante 
que tenho é tão rara que eles 
não têm muitos dados sobre 
isso”, explicou a mãe.

Kathy completou ainda 
que tudo o que podem fa-

zer depende da fé. “Estamos 
preparados para o que Deus 
quer porque é muito pesado 
para nós”, disse ela.

Restaurante à venda
A família tem um res-

taurante chamado Magnifi-
cat Cafe. Mas, com a situação 
financeira apertando, eles ti-
veram que  colocar o restau-
rante à venda.

Uma página de apoio on-
-line também foi criada pa-
ra ajudar a família (www.su-
pportful.com/descleffamily). Os tipos de câncer do pai e da mãe são raros e incuráveis.

Arquivo Pessoal

Carro voador chega ao mercado por US$ 599 mil

F
eito de fibra de carbono, 
titânio e alumínio e pe-
sando 1.500 libras, o pri-

meiro protótipo do veículo 
aéreo pessoal – o Personal Air 
Landing Vehicle (PAL-V) -já 
está à venda com um custo 
estimado de US$ 599.000,00 
(o equivalente a R$ 2,5 mi-
lhões). Fabricado na Holanda, 
a primeira entrega está pre-
vista para 2021, e segundo a 

fabricante PAL-V, 70 veículos 
já foram vendidos.

Apresentado primeira-
mente no Paramount Mia-
mi Worldcenter na terça-fei-
ra, dia 3, o PAL-V faz parte 
da exposição “Miami 2020 
and beyond”, que aconteceu 
durante a semana de arte da 
cidade.

“Estamos muito satisfei-
tos em apoiar, promover e 

celebrar a inovação, além de 
artistas locais e internacio-
nais de destaque no Para-
mount Miami Worldcenter”, 
disse Dan Kodsi, desenvolve-
dor do PAL-V à CBS. “Miami 
é a cidade do futuro e uma 
capital mundial da arte in-
ternacional”.

O carro voador é equipa-
do com hélices retráteis e 
aéreas e pode voar a uma al-

titude de até 12.500 pés. Ele 
usa gasolina para automó-
veis e atinge velocidades de 
200 milhas/h (320 km/h) no 
ar e 160 milhas/h (257km/h) 
no solo.

O veículo se converte de 
um carro de três rodas para 
um giro-helicóptero em ape-
nas 10 minutos, e pode ir de 
0 a 100 km/h em menos de 
oito segundos.Carro foi apresentado dia 3, Paramount Miami Worldcenter.

Divulgação
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Defensores 
pedem que 
Suprema Corte 
da Flórida 
bloqueie posse 
de armas 
semiautomáticas

R
ecuando contra os ar-
gumentos levantados 
pela procuradora-geral 

Ashley Moody e pela National 
Rifle Association, defensores 
do controle de armas alegam 
que a Suprema Corte da Flóri-
da deve assinar uma proposta 
de emenda constitucional des-
tinada a bloquear a posse de 
armas semi-automáticas (as-
sault weapons).

O comitê político Ban As-

sault Weapons NOW, o grupo 
de controle de armas Brady 
e uma coalizão de 13 cida-
des apresentaram documen-
tos legais na sexta-feira (6). O 
Supremo Tribunal, que deve 
assinar as propostas de emen-
das constitucionais, analisa a 
redação dos títulos e resumos 
das urnas.

A NRA e a National Shoo-
ting Sports Foundation apre-
sentaram documentos no 

mês passado levantando ob-
jeções à emenda proposta, in-
cluindo que a NRA discorda 
do termo “assault weapons”.

Mas os apoiadores da 
emenda proposta contesta-
ram esses argumentos e dis-
seram que o texto informa 
claramente aos eleitores so-
bre a intenção da medida. 

A proposta surgiu após o 
tiroteio em massa em feve-
reiro de 2018 na Marjory Sto-

neman Douglas High School, 
que matou 17 pessoas.

“A intenção do autor da 
proposta e dos apoiadores é 
evitar futuras tragédias, res-
tringindo a posse das armas 
de fogo mais letais que po-
dem ser usadas para cometer 
assassinatos em massa”, dis-
se o resumo da Ban Assault 
Weapons NOW. “A proposta 
visa especificamente rifles e 
espingardas semiautomáti-

cas que aceitam mais de 10 
cartuchos ao mesmo tempo”.

A Ban Assault Wea-
pons NOW propôs colo-
car a emenda na votação 
de novembro de 2020, 
embora não esteja claro 
se o comitê pode cumprir 
o prazo de fevereiro para 
enviar 766.200 assinatu-
ras válidas de petições ao 
estado. Com informações 
do Sun Sentinel.

Se as mulheres reclamassem de serem apalpadas, acariciadas ou forçadas a 

praticar atos sexuais com policiais, seriam punidas, diz processo

14 mulheres acusam prisão federal da 
Flórida de abuso sexual 

no sistema penitenciário fe-
deral, que aparentemente 
chegou ao ápice quando Jef-
frey Epstein foi encontrado 
enforcado em 10 de agosto 
em sua cela em Manhattan 
enquanto oficiais cochilavam 
nas proximidades. O proces-
so na Flórida concentra-se no 
maior complexo penitenciá-
rio do sistema federal, que 
abriga mais de 6 mil internos 
em uma série de  campos, in-
cluindo cerca de 500 mulhe-
res. Em detalhes gritantes e 
arrepiantes, o processo des-

Processo é a mais recente manifestação de disfunção no sistema 

penitenciário federal

Federal Bureau of Prisons

P
or anos, oficiais do se-
xo masculino no cam-
po de trabalho femini-

no do Complexo Correcional 
Federal de Coleman, na Fló-
rida, assediaram e agrediram 
sexualmente as detentas no 
que equivalia a um “santuá-
rio” para abusos sistêmicos, 
espaço protegido de qual-
quer consequência. 

Se as mulheres recla-
massem de serem apalpa-
das, acariciadas ou forçadas a 
praticar atos sexuais com po-
liciais, seriam punidas. Qua-
torze mulheres, com idades 
entre 30 e 56 anos, se uni-
ram para processar o gover-
no federal pelos abusos que 
dizem ter sofrido no campo, 
de acordo com o Miami He-
rald. Sete das mulheres ain-
da estão encarceradas.

O processo é a mais recen-
te manifestação de disfunção 

creve como as mulheres fo-
ram coagidas e ameaçadas, 
como foram atraídas para es-
critórios particulares ou gal-
pões remotos sem câmeras 
de vigilância, ou persegui-
das incansavelmente pelos 
agentes penitenciários até 
que não tivessem escolha a 
não ser se submeter.

Os policiais exibiam telas 
de computador mostrando às 
mulheres a localização exata 
de suas famílias, uma mensa-
gem clara de que seus paren-
tes poderiam ser perseguidos 

se as mulheres não coope-
rassem. Alguns dos policiais 
acusados se demitiram ou se 
aposentaram precocemente - 
sem punição e com imunida-
de de serem processados cri-
minalmente pelas ações que 
admitiram - disse o advogado 
das mulheres, Bryan Busch. 

Entre as ameaças que re-
cebiam caso denunciassem, 
estavam a transferência pa-
ra uma cadeia do condado, 
com muito mais restrições. 
Com informações do Miami 
Herald.
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Do total de 221,542 novos bebês nascidos na Flórida em 2018, 67,201 eram de origem hispana, segundo o CDC

Flórida segue tendência nacional em diminuição de 
nascimento de crianças e menos casais com filhos 

A Flórida vem seguindo 
a tendência nacional 
em diminuição de nas-

cimento de crianças. Mais de 
3,79 milhões de bebês nas-
ceram nos EUA em 2018 - 
221,542 deles na Flórida -, se-
gundo relatório dos Centros 
de Controle e Prevenção de 
Doenças, mas o número na-
cional representa uma que-
da de 2% em relação ao ano 
anterior e a menor taxa em 
32 anos, aponta o centro. Já 
a Flórida conta com o tercei-
ro ano seguido também de 
queda. 

Mesmo com 3,791,712 
nascimentos em 2018, o cres-
cimento da população ameri-
cana está quase estagnado. As 
estimativas do censo de um 
relatório de dezembro dizem 
que a população da América 
cresceu apenas 0,6% no perío-
do entre 1° de julho de 2017 e 
1° de julho de 2018. A taxa de 
fertilidade dos EUA caiu para 
o nível mais baixo de todos os 
tempos em 2017 - o ano mais 
atual para o qual os dados 
estão disponíveis - com 60,2 
nascimentos por 1.000 mu-
lheres entre 15 e 44 anos, de 
acordo com o Centro Nacio-
nal de Estatísticas da Saúde. 

Com os números da ta-
xa total de fertilidade nos 
Estados Unidos também em 
queda , atingindo um recor-
de baixo de 1,7* nascimentos 
por mulher, isso significa que 
não nascem bebês suficientes 
para substituir os atuais ní-
veis populacionais. Os Esta-
dos Unidos contam com cer-
ca de 329,955,712 milhões de 
pessoas, informa o US Census 
Bureau. 

Para manter a população 
atual, o relatório diz que as 
famílias americanas preci-
sam ter 2.100 nascimentos 
por 1.000 mulheres.

Nascimentos 
em números 
Uma pessoa nasce a ca-

da 8 segundos e uma morte 
ocorre a cada 11 segundos no 
país, calcula o censo. No en-
tanto, seguindo uma tendên-
cia nacional, menos mulhe-
res estão engravidando - com 
destaque para a faixa etária 
de 15 a 40 anos. Consequen-
temente, o número de crian-
ças vem diminuindo ao lon-
go dos anos, bem diferente 
do período chamado “Baby 
Boom” que durou de 1954 a 
1964 e foi quando a América 
excedeu mais de 4 milhões 
de nascimentos anualmente. 

Flórida - quarto 
estado em número 
de nascimentos 
Atrás somente da Califór-

nia, Texas, Nova York em es-
tados com maior número de 
nascimentos no ano de 2018, 
a Flórida teve 221,542 novos 
bebês nascidos no estado em 
2018, segundo relatório dos 
Centros de Controle e Pre-
venção de Doenças que apon-
ta a taxa geral de fertilidade 
(TFG) dos Estados Unidos em 
2018 de 59,1 nascimentos por 
1.000 mulheres entre 15 e 
44 anos - uma queda de 2% a 
partir de 2017 quando a taxa 
foi de 60,3 - e uma taxa bai-
xa recorde para a nação - ta-
xa de 12,13. 

Diferente do número to-
tal do CDC, o Departamento 
de Saúde da Flórida registrou 
221.508 nascidos vivos em 
2018, ante 223.579 em 2017 
e 225.018 em 2016. 

Filhos de brasileiros 
na Flórida
Do total de 221,542 novos 

bebês nascidos na Flórida em 
2018, 67,201 eram de origem 
hispana, segundo o relatório 
do CDC. Incluídos nessa ca-
tegoria, filhos de brasileiras 
nascidos na Flórida somaram 
1.827 em 2018, conforme re-
gistros de nascimento emiti-
dos, segundo o Consulado do 
Brasil em Miami. Em 2019, 
até a presente data, o núme-
ro de registro de nascimen-
to contabiliza 1.710 filhos de 
brasileiros nascidos na Flóri-
da, segundo o órgão. 

Menos adolescentes 
grávidas 
Entre adolescentes - a ta-

xa de natalidade de mulheres 
entre 15 e 19 anos nos Esta-
dos Unidos em 2018 foi de 
17,4 nascimentos por 1.000, 
queda de 7% em relação a 
2017, quando a taxa foi de 
18,8. Desde 2009, a taxa de 
filhos de adolescentes caiu 
gradativamente a cada ano.

O número de nascimen-
tos de filhos de adolescentes 
de 15 a 19 anos foi de 179.871 
em 2018, também caiu 7% 
em relação a 2017, quando 
foi de 194.377). Na Flórida, 
em 2018, quase 2.500 meni-

nas com menos de 18 anos 
deram à luz, segundo o Flo-
rida Health.  

Nos últimos dois anos, 
conforme o relatório, as ta-
xas de nascimento diminuí-
ram para mulheres de 15 a 34 
anos, aumentaram para mu-
lheres entre 35 e 44 anos, e 
não foram alteradas para mu-
lheres com idade entre 10 e 
14 anos e 45 e 49 anos. 

Por que mais 
mulheres decidem 
não ter filhos 
Mudanças sociais refle-

tem a baixa nos números de 
nascimentos. Muitos jovens 
estão adiando o casamento e 
iniciando famílias mais tarde 
e mais mulheres também es-
tão optando por não ter filho.

“Estamos claramente no 
meio de uma grande mudan-
ça social no que diz respei-
to às mulheres se casarem e 
escolherem ter filhos”, disse 
à NBC News Donna Strobi-
no, professora da Escola de 
Saúde Pública Johns Hopkins 
Bloomberg. “Não há dúvida 
de que parte da explicação 
para isso é econômica. Atual-
mente, é muito caro criar fi-
lhos. E em parte é social - to-
das as mudanças nos papéis 
das mulheres”, completa.

*Dados de relatórios das 
Estatísticas Vitais dos Centros 
de Controle e Prevenção de 
Doenças dos Estados Unidos. 

Casada há quase dois anos, a paulista Thaís Jesus diz que entrou em consenso com o marido sobre filhos. 

Arquivo Pessoal.

O Departamento 

de Saúde da Flórida 

registrou 221.508 

nascidos vivos em 2018, 

ante 223.579 em 2017 e 

225.018 em 2016. 

Arlaine Castro

Cada vez mais casais decidem não ter 
filhos por motivos financeiros 

Cada vez mais, casais esco-
lhem viver sem filhos. Como 
motivos listados estão a carrei-
ra, lado financeiro e o tempo 
para as crianças.  

“Não tenho filhos e por 
motivos financeiros não te-
remos”. É com essa firmeza 
e pensando no lado financei-
ro que a paulista Thaís Jesus 
e o marido decidiram não ter 
filhos. Casados desde 2018, 
eles conversam muito sobre 
o assunto, diz a professora 
de idiomas de 28 anos que 
mora com o marido em Co-
ral Springs. 

A jovem conta que os 
dois conversaram muito e 
chegaram à conclusão de que 
o lado financeiro pesa e se 
for para passar pouco tempo 
com os filhos, como aconte-
ce com várias famílias, prefe-
rem mesmo não ter.

Por que não ter? 
“Por motivos financei-

ros. Sempre foi assim, pen-
samos que muitos querem 
ter filhos, mas não têm con-
dições financeiras para man-
ter todos os custos da criança 
e quando trabalham demais 
para manter, as crianças são 

cuidadas por babysitter. Meu 
marido e eu não queremos is-
so pra nossa família”, salien-
ta a paulista. 

Questionada se podem 
mudar de opinião uma vez 
que ainda são jovens, a pro-
fessora diz que talvez sim. 
“Daqui a alguns anos pode 
ser; não chegamos aos 30 ain-
da. Nossa meta é aos 35 ter fi-
lhos, caso nossa estabilidade 
econômica estiver ótima pa-
ra mantermos a qualidade de 
vida que almejamos”, finali-
za. Leia mais no site Gazeta-
News.com.

No sul da Flórida, os condados de Miami-Dade e Broward lideram número de nascimentos. 

Florida Health
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Chineses tentam entrar nos 
EUA dentro de eletrodomésticos

O
nze chineses foram 
encontrados escondi-
dos em uma máquina 

de lavar, um baú e uma cô-
moda em uma tentativa de 
atravessar a fronteira do Mé-
xico com os Estados Unidos.

De acordo com comuni-
cado do Customs and Border 
Protection (CBP), os imigran-
tes foram descobertos quan-
do os agentes revistaram um 
caminhão no posto de San 
Ysidro, em San Diego (CA), 
no sábado, (7).

O motorista do cami-
nhão, um americano de 42 
anos não identificado, foi 
preso e acusado de tráfico 

de pessoas. 
Já os 11 indocumentados 

estão detidos e foram colo-
cados em procedimento imi-
gratório para possível depor-
tação.

O porto de entrada ter-
restre San Ysidoro é o mais 
movimentado dos EUA, on-
de milhares de estrangei-
ros de vários países costu-
mam apresentar solicitações 
de asilo para as autoridades 
americanas. A cidade é se-
parada por uma cerca da ci-
dade mexicana de Tijuana, 
onde também muitos imi-
grantes são pegos tentando 
a travessia ilegal.

Oficiais encontraram chinês dentro de máquina de lavar

CBP

Milhares de migrantes esperam no México por audiências nos EUA.

Flickr.

O 
número de migrantes 
detidos na fronteira 
sul dos Estados Unidos 

caiu pelo sexto mês conse-
cutivo em novembro, segun-
do dados divulgados segun-
da-feira (9) pelo US Customs 
and Boarder Patrol (CBP). 

Cerca de 33.500 migran-
tes foram detidos pelas auto-
ridades de imigração no mês 
passado, uma queda de 2 mil 
pessoas em relação a outu-
bro em uma tendência con-
tínua desde maio. Em maio, 
as apreensões chegaram ao 
número mais alto dos últi-
mos 10 anos. 

Além dos detidos na fron-
teira, cerca de 9.100 migran-
tes foram considerados inad-
missíveis no mês passado 
depois de se apresentarem 

Detenções na fronteira 
caem pelo sexto mês 
consecutivo
Cerca de 33.500 

migrantes 

foram presos 

na fronteira em 

novembro

legalmente nos portos de en-
trada. Isso elevou o número 
total de migrantes lidando 
com a ação das autoridades 
de fronteira para 42.649 no 
mês passado.

O governo do presidente 
Donald Trump continua sua 
campanha agressiva para di-
minuir o número de migran-
tes - incluindo aqueles que 

buscam asilo - que chegam à 
fronteira sul dos EUA.

As autoridades credi-
tam uma série de iniciati-
vas políticas pelo declínio 
das apreensões de migran-
tes. Entre elas estão parcerias 
com o México e os três países 
da América Central conheci-
dos como Triângulo do Nor-
te (Hunduras, Guatemala e El 

Salvador).
Nos últimos meses, o go-

verno dos EUA estabeleceu 
acordos controversos de asilo 
com Honduras, Guatemala e 
El Salvador, que permitiriam 
aos EUA enviar solicitantes 
de asilo de volta a esses paí-
ses para buscar asilo lá. 

O pacto com a Guatemala 
entrou em vigor no mês pas-
sado e o governo começou a 
enviar migrantes dos EUA pa-
ra a Guatemala sob o acordo.

Os acordos foram ampla-
mente criticados por advo-
gados de imigração e outros 
grupos de proteção que argu-
mentam que esses países não 
são seguros. 

A região luta contra o cri-
me e a pobreza, e os migran-
tes fugiram da área em mas-
sa nos últimos anos em busca 
de segurança.

Sob um programa sepa-
rado chamado Migrant Pro-
tection Protocol, conhecido 
comumente como “Perma-
necer no México”, mais de 50 
mil migrantes foram devolvi-
dos ao México para aguardar 
suas audiências nas cortes de 
imigração fora dos EUA. Is-
so criou inúmeras tendas do 
lado mexicano da fronteira, 
onde famílias dormem por 
semanas ou meses em condi-
ções precárias. Com informa-
ções do US News and World 
Report.
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As prisões chegaram a 37.547 no ano fiscal de 2019, um 

aumento de quase 10% em relação ao ano anterior

Prisões do ICE e HSI atingiram 
número recorde em 2019

D
urante o ano fiscal de 
2019 (FY19), o Home-
land Security Investi-

gations (HSI), pertencente ao 
US Immigration and Customs 
Enforcement (ICE) efetuou um 
número recorde de prisões 
em investigações de crimes 
transnacionais. O HSI inves-
tiga uma infinidade de cri-
mes, o que inclui exploração 
de crianças e turismo sexual 
infantil, contrabando e tráfi-
co de seres humanos, contra-
bando de narcóticos e tráfico, 

fraude de identidade, viola-
ções de direitos humanos, ati-
vidade transnacional de qua-
drilhas, e segurança de vistos.

As estratégias de investi-
gação do HSI resultaram em 
um recorde de 37.547 deten-
ções criminais, um aumento 
de quase 10% em relação ao 
ano fiscal de 2018, bem como 
na apreensão de mais de US $ 
775 milhões em moeda e ati-
vos provenientes de processos 
criminais.

O HSI prendeu 5.750 cri-

minosos associados a inves-
tigações de contrabando hu-
mano no ano fiscal 2019, um 
aumento de 41% em relação a 
2018, devido em parte ao uso 
da tecnologia de teste rápido 
de DNA para detectar famí-
lias fraudulentas na fronteira 
sudoeste. Durante 2019, mais 
de 400 funcionários do HSI se 
deslocaram para a fronteira 
sul para proteger crianças de 
serem contrabandeadas pa-
ra os EUA através de famílias 
fraudulentas.

Durante o ano fiscal 2019, 
o HSI prendeu 2.197 crimino-
sos associados ao tráfico de 
pessoas, um aumento de 38% 
em relação a 2018, bem como 
identificou e/ou ajudou 428 ví-
timas de tráfico de pessoas em 
2019, um aumento de 39% em 
relação ao ano anterior. 

O HSI também desen-
volveu o Strategic Traf-
ficking Outreach Program 
para aumentar a conscien-
tização sobre o tráfico. 
Com informações do ICE.

O HSI prendeu 5.750 criminosos associados a investigações de 

contrabando humano no ano fiscal 2019.

Flickr

Vídeo mostra últimas horas de jovem imigrante morto em prisão
Um imigrante da Guate-

mala, de 16 anos, morreu sob 
custódia da patrulha da fron-
teira, mas os policiais apenas 
se deram conta da morte do 
rapaz após o companheiro de 
cela avisar. Um vídeo foi pu-
blicado pela agência de jor-
nalismo investigativo ProPu-
blica mostra o que aconteceu 
com Carlos Gregorio Hernan-
dez Vasquez nas horas antes 

de sua morte em maio de 
2019. Nas imagens, ele apa-
rece em uma cela inquieto, 
deitado em um banco de con-
creto, no chão e depois, pró-
ximo do banheiro.

Pouco antes de sua mor-
te, uma enfermeira diag-
nosticou febre alta. Ele foi 
isolado em uma cela de qua-
rentena para evitar o contá-
gio. Contudo, ele passou qua-

tro horas se contorcendo sem 
qualquer atendimento.

Segundo a versão oficial, 
a saúde do adolescente foi 
verificada por agentes e ele 
foi descoberto morto de ma-
nhã. Mas não é isso que apa-
rece nos vídeos. O guatemal-
teco estava preso há seis dias 
em McAllen quando relatou 
se sentir mal, com dor de ca-
beça e febre de 39,5 ºC. Ele 

foi diagnosticado com gri-
pe tipo A. A enfermeira Ira-
sema Gonzalez receitou ibu-
profeno, Tylenol e Tamiflu 
para gripe.

O vídeo mostra que ele 
não teve atendimento mé-
dico nas 19 horas seguintes. 
Carlos Vasquez foi encontra-
do morto, em uma poça de 
sangue. Com informações 
da CNN.O jovem é visto se contorcendo sem nenhum atendimento por horas.

ProPublica
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O pacto visa melhorar a aplicação dos direitos trabalhistas e conter o preço de medicamentos

Estados Unidos, Canadá e México assinam o 
T-MEC, acordo que substitui o Nafta

Representantes do México, 
Estados Unidos e Canadá 
assinaram na terça-feira, 

10, um novo acordo comercial 
que substituirá o Tratado de Li-
vre-Comércio da América do 
Norte (Nafta). O pacto visa me-
lhorar a aplicação dos direitos 
trabalhistas e conter o preço 
de medicamentos ao eliminar 
uma provisão de patente.

A assinatura do novo tra-
tado ocorreu no Palácio Na-
cional, sede da presidência 
do México, e contou com a 
presença do presidente me-

xicano, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, do representan-
te de Comércio Exterior dos 
EUA, Robert Lighthizer, e da 
vice-primeira-ministra do Ca-
nadá, Chrystia Freeland.

Reforço econômico
López Obrador definiu 

o tratado, conhecido como 
T-MEC, como “um acordo 
econômico de grandes di-
mensões”. Segundo o presi-
dente do México, ele trará 
mais investimento aos três 
países, mas com respeito à 
soberania de cada um dos Representantes do Canadá, EUA e México durante assinatura do novo acordo no México. 

Reuters. 

signatários.
O acordo para substituir 

o Nafta foi assinado há um 
ano por Peña Nieto, Trump e 
o primeiro-ministro do Cana-
dá, Justin Trudeau. Reuters.

“O T-MEC é um acordo 

econômico de grandes 

dimensões”, Andrés 

Manuel López Obrador, 

presidente do México. 

Imobiliária de Maryland surpreende funcionários com bônus de $10 milhões
Uma imobiliária com se-

de em Maryland deu um gran-
de presente para todos os seus 
198 funcionários: um bônus de 
US$ 10 milhões para ser com-
partilhado.

Em comunicado divulga-
do segunda-feira, 9, a St. John 
Properties disse que cada

funcionário receberá em 
média $50 mil. A empresa 
disse que o bônus varia ape-
nas com base em anos de ser-

viço. A quantia mais peque-
na, US $ 100, era para um 
funcionário que havia acaba-
do de ser contratado e ainda 
nem havia começado na em-
presa. O maior bônus foi de 
US $ 270.000.

Comemorar expansão
A empresa disse que o 

bônus foi concedido para co-
memorar o objetivo de de-
senvolver 20 milhões de pés 
quadrados de espaço para 

escritórios, varejo e outros 
imóveis comerciais em oito 
estados.

“Para comemorar a con-
clusão de nosso objetivo, que-
ríamos recompensar nossos

funcionários em grande 
escala, com impacto signifi-
cativo em suas vidas”, afir-
mou Edward St. John, funda-
dor e presidente da empresa.

St. John fez o anúncio 
em 7 de dezembro duran-

te a festa anual da empresa. 
Um vídeo do anúncio mos-
tra funcionários segurando 
envelopes vermelhos, abrin-
do-os para saber sua parte 
do bônus. Alguns funcioná-
rios choraram em resposta 
ao bônus que receberam.

“É uma mudança de vi-
da”, diz um funcionário não 
identificado no vídeo.

Com informações do USA 
Today.Segundo a empresa, cada funcionário receberá em média $50 mil. 

Baltimore Business Journal
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Você sabia que 87% das 
pessoas não estão felizes 
com o seu trabalho? E 

que mesmo pessoas com cargos 
executivos e ótimos salários sen-
tem a mesma insatisfação? Se 
você faz parte desta estatística, 
você provavelmente já sonhou 
acordado com o que deseja fazer 
quando não precisar mais supor-
tar a rotina das 9 às 5, ou o con-
finamento de um escritório ou 
seja lá qual for o seu trabalho. 
Mas será que você sabe quando 
a aposentadoria pode realmen-
te se tornar realidade?

A idade média de aposenta-
doria para as pessoas nos EUA é 
de cerca de 63 anos. Mas há um 
grupo grande de pessoas que 
continuam a trabalhar após os 
65 anos. Duas motivações que 
podem estar contribuindo para 
essa situação são:

1 - Eles escolhem trabalhar, 
mas não precisam.

2 - Eles não têm escolha a 
não ser continuar trabalhando.

É evidente que a primeira op-
ção pode ser mais preferível que 
a última – principalmente se vo-
cê gosta do que faz. Eis o motivo: 

ter a escolha é melhor do que não.
Imagine que, ao se aproxi-

mar do momento em que deseja 
se aposentar, você ama seu tra-
balho e obtém muita satisfação 
no que faz. Mas não há opção 
para você parar, mesmo que vo-
cê queira, por causa de contas e/
ou obrigações para com você ou 
sua família.

À medida que você se apro-
xima da idade da aposentado-

ria - seja ela qual for-, pode ha-
ver outras coisas importantes na 
sua vida que entram em conflito 
com o trabalho que você ama. 

Algumas dessas “outras coi-
sas” podem incluir (mas não se 
limitam a) passar tempo com a 
família, ser voluntário em uma 
organização pela qual você é 
apaixonado, viajar pelo mun-
do etc. etc. 

Mas para que tudo isso acon-

teça, é preciso ter um fundo fi-
nanceiro que nos permita viver 
nossos últimos anos com con-
forto e com condições de fazer o 
que quisermos no futuro.

É importante ter uma es-
tratégia para alcançar suas me-
tas de aposentadoria, seja ela 
se aposentando aos 65 anos, ou 
mais cedo. Ter uma estratégia 
em prática não significa que vo-
cê precisa se aposentar quando 

planeja, mas pelo menos terá a 
opção de fazê-lo.

O maior problema é que co-
meçamos a pensar neste “futu-
ro” muito tarde...

Dinheiro não cresce por má-
gica, mas por lógica e matemáti-
ca. Assim, se você deseja ter um 
suplemento para a sua aposenta-
doria, você precisa de 3 fatores: 
tempo, bons juros e dinheiro.

Sobre tempo e juros a gente 
não tem controle... o tempo veio 
com você quando você nasceu, os 
juros são ditados pelo mercado fi-
nanceiro; a única coisa que temos 
controle é quanto de dinheiro po-
demos alocar para o nosso futuro.

Portanto, se você realmente 
deseja um futuro próspero, por 
favor comece agora! Já!

Procure um profissional fi-
nanceiro de sua confiança e co-
mece a planejar o seu futuro ho-
je! Mesmo que você pense que 
ainda tem muito tempo...

Estamos perto de terminar 
mais uma década. Que tal come-
çarmos este novo período com o 
pé direito?

Uma ótima semana para to-
dos!

POR CLAUDIA FEHRIBACH

Carioca, 

formada em 

Artes pela 
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de do Rio 

de Janeiro. 

Conselheira 

financeira 
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em orçamen-
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National Vice 
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Five Rings 

Financial.

Envie sua dú-

vida por email 

para claudia@

fiveringsfi-

nancial.com 

ou ligue (561) 

472-8013.

Você já pensou no seu futuro?

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.

Há um grupo grande de pessoas que continuam a trabalhar após os 65 anos.

Flickr
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A decisão afeta cerca de 300 estudantes militares da Arábia Saudita.

Naval Air Station Pensacola. 

O 
Pentágono decidiu 
suspender tempora-
riamente o treina-

mento de todos os militares 
sauditas que estão no territó-
rio dos Estados Unidos, após 
o tiroteio em Pensacola, su-
deste da Flórida, no qual três 
jovens soldados americanos 
foram mortos na sexta-feira, 
6, por um membro da Força 
Aérea Saudita.

A suspensão começou a 
valer na segunda-feira, 9, e 
afeta 300 estudantes milita-
res da Arábia Saudita que par-
ticipam desses treinamentos 
em bases norte-americanas, 
incluindo os pilotos, que não 
poderão voar. No entanto, 
eles poderão continuar assis-
tindo as aulas teóricas.

Funcionários do Pentá-

Estados Unidos suspendem 
treinamentos com militares 
sauditas após ataque na FL
Três soldados 

americanos foram 

mortos por um 

membro da Força 

Aérea Saudita

gono disseram que uma in-
vestigação de segurança está 
em curso com a cooperação 
do governo saudita. Segundo 
a agência Reuters, a tenen-
te Andriana Genualdi, por-
ta-voz da Marinha, chamou 
a decisão de uma “parada de 
segurança”.

A expectativa, de acordo 
com a Associated Press, era 

de que os treinamentos re-
começassem nesta semana. 
Porém, a ordem de interrom-
per as aulas não tem prazo de 
validade, diz a agência. Alu-
nos de outras nacionalida-
des continuarão com o curso.

O governador Ron De 
Santis confirmou que o as-
sassino participava de um 
programa de treinamento na 

base da Marinha. “Obviamen-
te, haverá muitas perguntas 
sobre esse indivíduo ser es-
trangeiro, fazer parte da For-
ça Aérea Saudita e depois es-
tar aqui treinando em nosso 
solo”, disse.

Motivação 
desconhecida
O assassino morreu após 

trocar disparo com forças 
de segurança, e autoridades 
acreditam que ele tenha agi-
do sozinho. A motivação do 
ataque continuava desconhe-
cida até a última atualização 
desta reportagem. 

As mortes geraram mais 
um mal estar sobre a pos-
tura dos EUA em relação à 
Arábia Saudita, criticada tan-
to por governistas quanto 
por opositores. Os dois paí-
ses mantiveram laços mes-
mo após a morte do jornalis-
ta saudita Jamal Khashoggi, 
no ano passado, em um caso 
em que se suspeita que o re-
gime da família bin Salman 
esteja por trás.

“O governo da Arábia 
Saudita precisa melhorar 
as coisas para essas vítimas. 
Eles têm uma dívida aqui, já 
que esse era um dos seus in-
divíduos”, acrescentou.

O presidente Donald 
Trump recebeu um telefo-
nema do Rei Salman dizendo 
que a pessoa não representa 
o povo saudita.

EUA mantêm criação de 
empregos acima do esperado

A economia americana 
criou 266 mil empregos em 
novembro, após uma longa 
greve na General Motors e 
graças à solidez de setores 
como saúde e serviços - in-
formou o Departamento do 
Trabalho no início do mês.

O número está muito 
acima das expectativas dos 
analistas, que esperavam 182 
mil novos postos de trabalho. 
Apenas janeiro teve um nú-
mero superior, quando regis-
trou 312 mil vagas.

O índice de desemprego 
caiu para 3,5% (-0,1 ponto), 
como resultado de um índice 
de participação ligeiramente 
inferior (-0,1 ponto, a 63,2%).

Os dados oficiais para se-
tembro e outubro foram re-
vistos com um forte aumen-
to (+41 mil).

Em média, desde o co-
meço do ano, a economia 
dos Estados Unidos criou 180 
mil empregos por mês contra 
223 mil novas posições men-
sais em 2018.AFP.

Piloto brasileiro desaparece 
após queda no Golfo do México

O piloto brasileiro Tito 
Almeida desapareceu após 
queda do helicóptero que pi-
lotava no Golfo do México, 
no sábado, 7.  Após dias de 
buscas, na segunda-feira, 9, 
a Guarda Costeira do Oitavo 
Distrito de Heartland infor-
mou que havia suspendido 
os trabalhos das equipes de 
salvamento pelos dois tripu-
lantes desaparecidos. 

Destroços da aeronave fo-
ram encontradas e as buscas 
seriam retomadas, segundo 
familiares e amigos, que per-

O piloto Tito Almeida segue desaparecido. 

Internet. 

manecem na esperança de 
encontrar o piloto com vida 
e pedem orações. Mineiro 
de Belo Horizonte, Almeida 
é bastante conhecido entre 
a comunidade brasileira do 
sul da Flórida. Leia mais no 
site GazetaNews.com.  
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Autoridades permitiram 
que aviões do modelo Boeing 
737 MAX continuassem em 
operação mesmo após um re-
latório da própria Administra-
ção Federal de Aviação (FAA) 
concluir que novos acidentes 
poderiam ocorrer se não fos-
sem corrigidas falhas no proje-
to da aeronave.

O documento, obtido na 
quarta-feira, 11, pelo “Wall 
Street Journal”, foi resulta-
do de uma investigação fei-
ta em novembro de 2018 — 
semanas depois da queda de 
um Boeing 737 MAX da Lion 
Air na Indonésia, que resul-
tou na morte de 189 pessoas.

A análise da FAA que pe-
dia mudanças no projeto do 
737 MAX é, portanto, ante-
rior à queda de outra aerona-
ve do mesmo tipo na Etiópia, 
quando 157 pessoas morre-
ram no acidente da compa-
nhia Ethiopian Airlines.

“Estava claro desde o co-
meço que as condições eram 
inseguras”, afirmou um por-
ta-voz da FAA ao jornal.

Mesmo com o alerta, so-
mente depois do acidente na 
Etiópia a FAA determinou a 
suspensão das operações.

Autoridades 
sabiam de falhas 
em aeronaves 
737 MAX 

Eleito presidente da Ar-
gentina no fim de outubro, 
Alberto Fernández tomou 
posse formalmente na terça-
-feira, 10, em Buenos Aires, 
junto com a eleita vice-pre-
sidente, Cristina Kirchner.

No prédio do Congresso, 
Fernández e Cristina Kirch-
ner assinaram um livro de 
honra e seguiram para a Câ-
mara dos Deputados, onde 
foram juramentados. 

Fernández prestou jura-
mento, no qual disse que vai 
observar a Constituição do 
país. O presidente eleito en-
tão recebeu a faixa e o bas-
tão presidenciais de Macri. 
Em seu discurso, Fernandéz 
lembrou que o dia 10 de de-
zembro marcou o fim da dita-
dura –o primeiro presidente 
civil, Raul Alfonsin, assumiu 
nessa data de 1983 – e disse 
que a democracia deve se fa-
zer cada vez mais presente.

“As debilidades e insufi-
ciências da democracia só se 
resolvem com mais democra-
cia”, e reivindicou seu compro-
misso democrático e afirmou 
que vai respeitar as diferenças 
e os dissensos. Leia mais no si-
te Gazeta News.

Alberto 
Fernández 
toma posse na 
Argentina

A Rio Star é maior roda-gigante da América Latina. Com 88 metros de 

altura e 54 cabines, ela leva 15 minutos para dar uma volta completa

Rio de Janeiro tem agora a maior 
roda-gigante da América Latina

O Rio de Janeiro inaugu-
rou a Rio Star – maior 
roda-gigante da Amé-

rica Latina – na sexta-feira, 
dia 6 de dezembro. Locali-
zada no Porto Maravilha, na 
zona portuária da cidade, a 
atração tem 88 metros de al-
tura (cerca de um prédio de 
25 andares) e leva 15 minutos 
para dar uma volta completa.

São 54 cabines com ca-
pacidade para até oito passa-
geiros e os passeios ocorrem 
das 10h às 18h, com a possi-
bilidade de horário estendido 
na alta temporada, segundo 
a RioTur.

Os ingressos são vendi-

Mais um ponto 
turístico
O projeto nasceu de uma 

licitação da Prefeitura do Rio 
de Janeiro para a construção 
de um parque temático na 
região. A obra começou em 
dezembro do ano passado 
com materiais encomenda-
dos da China.

De cima da roda gigante, 
é possível apreciar pontos tu-
rísticos famosos como o Pão 
de Açúcar, o Cristo Reden-
tor, o Relógio da Central do 
Brasil, a Baía de Guanabara, 
a Ponte Rio-Niterói, a Cidade 
do Samba e o Museu do Ama-
nhã. Agência Brasil

A Rio Star foi inaugurada no dia 6 e fica na zona portuária. 

Divulgação.

dos no local e também pe-
la internet pelos valores va-
riando entre R$ 49 a R$ 290 
– sendo o valor mais alto pa-
ra quem quiser fazer o pas-

seio em uma cabine exclusi-
va com direito a embarque 
prioritário.

Nas bilheterias do local, o 
ingresso comum custa R$ 59.

Chile segue na busca por avião desaparecido com 38 pessoas a bordo
Continuam as buscas pe-

lo avião militar chileno Her-
cules C-130, desaparecido na 
noite de segunda-feira, 9, que 
saiu de Punta Arenas, no sul 
do país, para a Base Eduardo 
Frei Montalva, na Antártica. 
A Marinha chilena realiza 

um intenso trabalho de bus-
ca e resgate, tendo despacha-
do diversos aviões e navios 
para a região. O Chile está 
recebendo ajuda de diversos 
países, inclusive do Brasil.

O voo, com 38 pessoas a 
bordo, saiu de Puntas Arenas 

às 16h55, tendo feito seu último 
informe às 17h44 e seu último 
registro de localização às 18h13. 
Após ter se esgotado o tempo de 
autonomia da aeronave, ela foi 
considerada desaparecida pelas 
autoridades chilenas.

O avião transportava 17 

tripulantes e 21 passageiros, 
em missão de apoio logístico 
à base na Antártica, para re-
visar um oleoduto flutuante 
de abastecimento de combus-
tível e realizar um tratamen-
to anticorrosivo nas instala-
ções nacionais no local.AP

Ativista Greta Thunberg é escolhida 
‘pessoa do ano’ pela revista Time

Paralisação na OMC tira do Brasil via para 
questionar taxas americanas sobre aço

A ativista sueca Greta 
Thunberg, de 16 anos, foi 
eleita a ‘pessoa do ano’ pe-
la revista “Time” na quarta-
-feira, 11. Ela ganhou fama e 
inspirou movimentos estu-
dantis na luta contra o aque-
cimento global e em defesa 
da natureza. A estudante é a 
mais jovem a ser indicada in-
dividualmente ao título.

Participante ativa de 
movimentos que chamam a 
atenção para os perigos da 
mudança climática mundi-
cal, Greta já discursou even-
tos internacionais como a 
COP24, a Conferência do Cli-
ma da ONU, e o Fórum Eco-
nômico Mundial.

“Fridays For Future” 
Em 2018, ela deixou de 

ir a aulas nas sextas-feiras 
em Estocolmo para protestar 
contra o aquecimento global. 
O ato solitário ganhou apoio 
nas redes sociais e se tornou 
uma campanha mundial co-
nhecida como “Fridays For 
Future”.  

Conhecida internacional-
mente pela sua luta, Greta 
apareceu na lista de termos 
mais procurados no Google 
em 2019. Ela ficou sétimo 
lugar na categoria “nomes” 

Pela primeira vez, a Orga-
nização Mundial do Comér-
cio (OMC) perdeu o poder de 
decidir disputas entre seus 
membros. Criada em 1995, 
a organização conta com ao 
menos três juízes, mas dois 
dos três últimos se aposenta-
ram na quarta-feira, 11. Sem 
os juízes, grandes disputas 
comerciais, como o confli-
to entre os Estados Unidos 
e a China, não poderão mais 
ser resolvidos por sua arbi-
tragem. 

Com a paralisação, o Bra-

sil viu enfraquecida a única 
via multilateral de questio-
namento para uma possível 
sobretaxação do aço e do alu-
mínio brasileiro e argentino, 
ameaça feita pelos Estados 
Unidos, segundo especialis-
tas. 

Quórum mínimo 
O tribunal da OMC é o ór-

gão máximo de apelação pa-
ra questionamentos de con-
dutas comerciais entre países 
e perdeu o quórum mínimo 
necessário para que conti-
nue funcionando. As instân-

cias inferiores ao tribunal 
de apelações - para soluções 
amigáveis - seguem funcio-
nando, mas a visão é de que 
a OMC sai enfraquecida desse 
processo. “Uma OMC fraca é 
ruim para países ‘pequenos’ 
como o Brasil. A paralisação 
do tribunal enfraquece a ca-
pacidade da OMC de mor-
der”, apontou o professor do 
Insper e especialista no tema, 
Marcos Jank. 

No caso de uma sobretaxa-
ção americana ao aço e alumí-
nio brasileiros,perde o Brasil.

Ativista Greta Thunberg, 16 anos, é a pessoa mais jovem indicada ao título. 

Sede da Organização Mundial do Comércio em Genebra, Suíça. 

Time 

Jay Louvion, Studio Casagrande/OMC

mais buscados no mundo.
Até 2019, a pessoa mais 

jovem a ser indicada ao títu-
lo de ‘pessoa do ano’ tinha si-
do o pioneiro americano da 
aviação Charles Lindbergh 
que, em 1927, tinha 25 anos.

Pirralha 
No dia 7, Greta comparti-

lhou um vídeo sobre as mor-
tes de índios brasileiros e es-
creveu que esses povos são 
assassinados ao tentar pro-

teger a floresta do desmata-
mento ilegal.  Descontente 
com a postagem da adoles-
cente, o presidente Jair Bolso-
naro criticou o espaço dado 
pela imprensa para a ativista 
e a chamou de “pirralha”. “A 
Greta já falou que os índios 
morreram porque estavam 
defendendo a Amazônia. É 
impressionante a imprensa 
dar espaço para uma pirralha 
dessa aí, pirralha”, declarou.
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Técnico português Jorge Jesus é grande incentivador da ideia

Fla deve fazer pré-temporada em Portugal

Durante o evento de 
lançamento da bio-
grafia do técnico Jor-

ge Jesus, no Rio de Janeiro, o 
presidente do Flamengo, Ro-
dolfo Landim, confirmou que 
a pré-temporada da equipe 
em 2020 tem Portugal como 
local mais provável.

O mandatário rubro-ne-
gro confirmou que a deci-
são é em concordância com 
o treinador português. Um 
indicativo positivo para a 
permanência de Jesus no 
clube, em 2020. 

- É uma alternativa. Te-

mos discutido. É uma for-
te alternativa que estamos 
avaliando junto com o de-
partamento de futebol. Com 
a participação do Jorge Jesus 
no processo de decisão, cla-
ro - disse Landim.

Em entrevista coletiva 
após o lançamento do livro, 
Jorge Jesus explicou que a 
ideia partiu do diretor de fu-
tebol Bruno Spindel, mas que 
ele concordou caso fique no 
Flamengo. O técnico apontou 
o clima, a língua e os adver-
sários para justificar a opção 
por Portugal. O presidente do Flamengo confirmou que a pré-temporada tem probabilidade de ser em Portugal.

Divulgação

Gerente de futebol do Flamengo renova para 2020
O gerente de futebol do 

Flamengo, Paulo Pelaipe, acer-
tou a ampliação de seu vínculo 
com o clube, que tinha valida-
de até 31 de dezembro. Agora, 
o dirigente fica no cargo até o 
fim da próxima temporada.

Após uma passagem em 
2013, que teve a conquista do 
título da Copa do Brasil, Pe-
laipe retornou ao Flamengo 
no início deste ano sob uma 
certa desconfiança da torci-
da, mas termina a tempora-
da com os títulos do Cario-

ca, Brasileiro e Libertadores 
e ainda disputa o Mundial. 

Nesta passagem, Paulo Pe-
laipe tem uma atuação mais 
de bastidores, porém efetiva, 
segundo relatos de quem vive 
o dia a dia do Ninho do Urubu, 
local que o dirigente chega a 
passar 12 horas diariamente.

Ele iniciou os primeiros 
contatos para a contratação de 
Jorge Jesus, antes mesmo de o 
português ir ao estádio Inde-
pendência, a convite do Atlé-
tico-MG assistir ao jogo do Fla. 

Ao lado de Braz, foi ele 
quem colocou pela primeira 
vez o nome de Jorge Jesus em 
pauta. E, depois da contrata-
ção, estabeleceu relação de 
confiança com o treinador. 

Com as conquistas atuais, 
Pelaipe entra na galeria de di-
rigentes vitoriosos, mas se-
gue com futuro incerto. 

Depois da saída de Ale-
xandre Mattos do Palmeiras, 
Pelaipe foi sondado pelo clu-
be, mas preferiu a permanên-
cia no Flamengo. Paulo Pelaipe tem amplo histórico de conquistas.

noticiasdoflamengo.com

Chegou ao fim a passa-
gem do técnico Jorge 
Sampaoli pelo Santos. 

O clube anunciou na noite 
desta terça-feira que o técnico 
pediu demissão e entregou o 
caso aos departamentos jurí-
dico e de recursos humanos. 

Em nota o clube declarou: 
“O Santos FC comunica que, 
na data de 09/12/2019, em reu-
nião realizada pela manhã no 
CT Rei Pelé, o treinador Jorge 
Sampaoli pediu demissão do 
cargo. Uma vez comunicada 
a demissão pelo treinador, o 
caso foi entregue aos departa-
mentos jurídico e de recursos 
humanos do Clube. O Santos 
FC agradece ao treinador Jor-
ge Sampaoli pelo trabalho rea-
lizado na temporada de 2019”.

Com in formações  do 
www.globoesporte .com.

Técnico 
Sampaoli pede 
demissão do 
Santos

Clube confirmou a saída.

Divulgação
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Show “Ready for Christmas” 
vai beneficiar o Projeto CURA

Unir pessoas que bus-
cam um mesmo pro-
pósito e transformar 

em ações sentimentos como 
amor, esperança, vontade de 
ajudar o próximo. Essa tem 
sido a proposta do Projeto 
Cura, uma instituição que 
busca levantar fundos para o 
desenvolvimento de pesqui-
sas na luta contra o câncer. 
A ideia é sensibilizar o maior 
número de pessoas através 
da música, dança, teatro e da 
arte de todas as formas.  

Este ano, a iniciativa es-
tará presente no Ready for 
Christmas, evento cultural 
que acontece sexta-feira, no 

Miami Auditorium, e é orga-
nizado pela Associação Bra-
zil Foundation. Parte da bi-
lheteria será revertida para 
o projeto Cura.

Ready for Christmas 
O Ready for Christmas 

acontece no dia 13 de dezem-
bro, às 20h, no Miami Au-
ditorium. Este ano, o even-
to contará com o show da 
cantora e compositora Mar-
ger e do pianista e maes-
tro José Negroni e sua banda 
de jazz, indicada três vezes 
para o Grammy Latino. Ou-
tras informações e ingressos 
através do site brazilfounda-
tion.org.

Evento acontece dia 13 de dezembro.

Divulgação

As doações serão distribuídas no dia 22 de dezembro.

Divulgação

O empresário e ideali-
zador do projeto “Na-
tal do Bem”, Tarcísio 

Matheus, aproveitou o seu 
aniversário de 50 anos em 
novembro para fazer uma 
grande ação social na Flórida. 

Em mais um aniversário 
solidário, como ele mesmo 
chama, a festa promovida no 
dia 23 de novembro no Feijão 
com Arroz, em Pompano Bea-
ch teve uma programação de 
mais de 10 horas e conseguiu 
arrecadar mais de 100 kg de 
alimentos não perecíveis e 
mil brinquedos.  

Segundo Tarcísio, o fato 
da festa de aniversário ter 
acontecido bem no dia da fi-
nal do Campeonato Liberta-
dores ajudou para ter mais 
gente no local e obter maior 

Brasileiro transforma 
aniversário em campanha 
“Natal do Bem” na FL
Brinquedos 

e alimentos 

estão sendo 

arrecadados de 

Miami a Orlando 

arrecadação. 
“Estou muito feliz por-

que mais de 50 empresários 
me ajudaram a realizar es-
te projeto. Meu muito obri-
gado”, agradeceu. “Faço is-
so há anos em várias cidades 
do Brasil e no ano passado fiz 
também em Orlando. Foi um 
sucesso. Arrecadamos mais 
de 300 brinquedos e saímos 

às ruas com Papai Noel, pre-
senteando crianças”, desta-
cou Tarcísio.

Doações
De acordo com Tarcísio, 

os alimentos arrecadados no 
dia da festa foram entre-
gues para a VIVI Holding e 
os brinquedos doados à uma 
igreja americana. Mas co-

mo sobraram brinquedos, e 
pensando em fazer uma dis-
tribuição maior antes do Na-
tal, diversos lugares no sul e 
da região central da Flórida 
entraram na campanha e es-
tão recebendo brinquedos e 
alimentos não perecíveis. A 
distribuição está programa-
da para o dia 22 de dezem-
bro no sul Flórida.

Quem quiser colaborar 
pode fazer sua doação de 
alimentos não perecíveis e 
brinquedos nos seguintes 
pontos de arrecadação:

Sul da Flórida 
Seabra; 2000 Bakery; Ae-

rojoice; Feijão com Arroz; 
Royal Mortgage; Vivi Hos-
ting; Rio s Market Brazjet; 
AVP Insurance; Bella Smille; 
Premier Moto Sales; Rejuv 
chip; Recomendo USA; Ca-
sa do Pastel; Pizza Express; 
Brazilian Depot; Vitality Spa; 
All Brazilian  Brahma e Cer-
pa; Cartório Brasileiro; BEM 
Brancas encomendas e mu-
danças; DS Sports Plex; 

Em Orlando 
Seabra; Jaber Especialida-

des Árabes; Boi Brazil; Cami-
la´s Restaurant; Carol Larson; 
Pão Gostoso;

Mais informações sobre 
a campanha pelo telefone 
321-440-0777 (Tarcísio Ma-
theus). 
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P
arece mentira, ou mais 
uma notícia desvirtuada, 
mas desta vez não é não. 
Os benefícios trazidos 

pelos exercícios não param de 
aumentar. Agora sabemos tam-
bém que mesmo sem dinheiro 
quem faz exercícios é mais feliz 
que as pessoas sedentárias. Pois 
é, a frase “dinheiro não traz fe-
licidade” pode ser completada; 
“Dinheiro não traz felicidade, 
mas fazer exercícios traz”.

Uma revista muito concei-
tuada, The Lancet, publicou o 
seguinte estudo: ASSOCIATION 
BETWEEN PHYSICAL EXERCI-
SE AND MENTAL HEALTH IN 1.2 
MILLION INDIVIDUASL IN USA 
BETWEEN 2011 AND 2015: A 
CROSS-SECTIONAL STUDY. Nes-
sa pesquisa que estudou mais 
de 1.2 milhão de pessoas nos Es-
tados Unidos, os cientistas fi-
zeram algumas perguntinhas. 
Uma delas foi: Quantas vezes 
você se sentiu mal mentalmente 
nos últimos 30 dias, por exem-
plo, devido ao estresse, à de-
pressão ou problemas emocio-
nais? Outras duas perguntas 

foram sobre quanto ganhavam e 
quanto de exercício faziam. 

Os resultados mostraram 
que aqueles que não se exerci-
tavam se sentiram mal cerca de 
35 dias ao ano; e aqueles que se 
exercitavam, a média era de 18 
dias. Isso significa quase o do-
bro dos dias. Ou se você quiser 
outra forma de comparação, as 
pessoas que não fazem exercí-
cios praticamente passam mais 
de um mês por ano se sentindo 
depressivos, tristes ou mal de al-
guma forma. 

Os pesquisadores também 
observaram que aqueles que fa-
zem exercícios se sentem tão 
bem quanto aqueles que não 
praticam exercícios, e que ga-
nham 25 mil dólares a mais que 
a média, por ano. Ou seja, a fe-
licidade que o dinheiro traz é 
bem mais cara do que pensáva-
mos.

Por outro lado, qualquer pes-
soa pode fazer exercícios sem 
a necessidade de ter dinheiro. 
Basta ter um par de tênis e von-
tade (que não custa dinheiro). 
Aqui na Flórida e em todos os 

estados dos Estados Unidos te-
mos uma enorme quantidade de 
parques; mas aqui não temos o 
rigor do inverno, o que nos per-
mite estar ao ar livre durante to-
do o ano. 

Não é maravilhoso saber 
que moramos em um lugar que 

nos permite fazer exercícios du-
rante todo o ano, e que isso po-
de significar melhoria na nossa 
qualidade de vida? 

Você já imaginou que está 
nas suas mãos transformar a sua 
vida, apenas iniciando a prática 
de exercícios físicos? 

Funciona assim: se você de-
cidir hoje fazer exercícios regu-
lares, você será mais feliz; irá 
diminuir o risco de desenvolver 
câncer e de infarto do miocár-
dio; também melhora a qualida-
de do sono, diminui a possibili-
dade de desenvolver depressão, 
emagrece, evita desenvolver dia-
betes, e síndrome metabólica, 
pressão alta, diminui as chan-
ces de desenvolver osteoporose, 
provavelmente não terá demên-
cia senil ou doença de Alzhei-
mer, e com certeza irá econo-
mizar muito com remédios e 
seguro de saúde. 

Sem contar o quanto é hor-
rível ficar hospitalizado ou fi-
car em tratamento por muito 
tempo.

Depois de todas essas infor-
mações me parece impossível al-
guém não arrumar tempo para 
fazer exercícios. E se você está 
pensando que não tem tempo, 
vou aqui citar uma frase do Dr. 
Cooper: “Aquele que não tem 
tempo para fazer exercícios, te-
rá que arrumar tempo para ficar 
doente”.

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

Dinheiro não traz felicidade, mas fazer exercícios traz

ivani@gazetanews.comPor DRA. IVANI MANZO

Qualquer pessoa pode fazer exercícios sem a necessidade de ter dinheiro. 

Pixabay
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J
á ficou com a cabeça cheia 
de um só pensamento, ou de 
uma corrente de pensamen-
tos que fica se repetindo sem 

parar? O processo de ficar continua-
mente pensando o mesmo pensa-
mento, que tende a ser triste ou te-
nebroso, é chamado de ruminação. 

O hábito de ruminar pode pre-
judicar o equilíbrio mental e emo-
cional da pessoa, causando, pro-
longando ou intensificando uma 
depressão. Pode também prejudi-
car a capacidade de pensar e de 
processar as emoções. Além dis-
so, leva a um sentimento de isola-
mento que induz a pessoa a afas-
tar os outros. 

A ruminação pode ser feita de 
pensamentos repetitivos de cará-
ter verbal e abstrato, não detalha-
do, muitas vezes seguido por vi-
sualizações de possíveis cenários 
-identificados como perigosos-, ou 
então por um processo cognitivo 
caracterizado por um pensamen-
to disfuncional que foca princi-
palmente nos estados emocionais 
internos e suas consequências ne-
gativas.

A ruminação mental coloca a 

pessoa num círculo vicioso redun-
dante e sem saída. Esta forma de 
pensamento é passiva e/ou relati-
vamente incontrolável. Emoções 
diferentes estão na base dele, en-
tre elas a ansiedade, a raiva e a de-
pressão. Dependendo do tipo de 
emoção que o alimenta, o pensa-
mento repetitivo assume conota-
ções diferentes. 

As caracterísitcas comuns são:
•  Pensamentos sempre iguais 

que se repetem;
•  Negatividade: pensar sempre 

em coisas negativas que acontece-
ram, ou que poderiam acontecer;

•  Não há controle: incapacida-
de de parar os pensamentos repe-
titivos;

•  Conteúdo verbal: se trata de 
frases, não imagens;

•  Abstração: não levam à ação, 
mas só estimulam mais pensamen-
tos;

•  Perda de energia: os pensa-
mentos levam a perder a concen-
tração sobre os temas que não 
estão ligados aos processos em 

questão.
A pessoa acha que de tan-

to pensar ela irá encontrar uma 
resposta. Buscar controlar situa-
ções difíceis desta forma, porém, 
só piora a situação. O que pare-
ce ser uma análise do problema 
na verdade promove uma condi-
ção sempre mais disfuncional. O 
desejo que assim se possa prever 
possíveis eventos futuros negati-
vos é uma fantasia. Pois a rumina-
ção amplifica a percepção indivi-
dual de ser incapaz de enfrentar 
a situação, e impede de avaliar as 
eventuais alternativas que possam 
tanto ativar emoções positivas co-
mo produzir soluções mais ade-
quadas para alcançar os objetivos. 

O uso constante da ruminação 
mental cria um processo automá-
tico que leva à progressiva falta de 
controle sobre os pensamentos, e 
piora o estado de ânimo. 

Quando se ruminar movidos 
pela raiva, o processo cognitivo 
mantém as emoções negativas ati-
vas, as informações vindas do am-
biente acabam sendo avaliadas 
todas de forma incorreta ou ina-
dequada. 

Se o indivíduo atribuir a cau-
sa dos eventos a fatores externos, 
a ruminação facilita o aparecimen-
to de comportamentos violentos e 
aumenta a raiva. Se, ao contrário, 
a pessoa se reconhecer como res-
ponsável pelo evento que causa a 
ruminação, apesar de aumentar os 
estados emocionais de raiva e a ati-
vação fisiológica dela, não chega a 
ter perda de controle, mas uma re-
dução do estado de bem-estar. 

Para concluir, a ruminação 
mental é um processo automático 
que faz a pessoa perder o contro-
le sobre a realidade, tanto interna 
como externa, e manifesta uma 
série de desconfortos emocionais 
e comportamentais.

Todavia, sendo este um estilo 
de pensamento aprendido é possí-
vel identificar estratégias eficazes 
para interrompê-lo. Obviamente, 
é necessário um acompanhamen-
to psicoterapêutico para ajudar 
a pessoa a tomar consciência de 
como está funcionando e a reco-
nhecer o dano provocado por tais 
processos. A partir daí se pode en-
contrar novos processos cogniti-
vos que interrompam a cadeia de 
pensamentos repetitivos e criem 
um pensamento efetivo e trans-
formador.

VIVER BEM

Psicanalista, filósofa, life coach, terapeuta transpessoal, intérprete de sonhos, terapeuta Florais de Bach, autora, educadora perinatal, fundadora da ONG Amigas do Parto  
(www.asmigasdoparto.org), do AELLA - Instituto Internacional Ser&Saber Consciente (www.institutossc.com) e do ConsciousnessBoca.com em Boca Raton, FL-USA. +1-561-3055321

Ruminar, ruminar e ruminar...

adriana@gazetanews.comPor ADRIANA TANESE NOGUEIRA
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B
oa aparência é importan-
te, mas não é o sufi cien-
te para viver profi ssio-
nalmente. As normas de 

etiqueta profi ssional devem ser 
utilizadas do “Olá!”  ao “Até logo”. 

A etiqueta profi ssional não di-
fere em muito da etiqueta que 
norteia o nosso convívio em so-
ciedade, também conhecida como 
“boa educação”. Portanto, educa-
ção, aparência pessoal bem-cuida-
da, bons modos à mesa e civilida-
de são premissas básicas. Mas há 
particularidades que precisam ser 
conhecidas e respeitadas.

Para os cumprimentos que, em 
geral, vêm acompanhados de um 
aperto de mãos, siga estas dicas:

• Se for apresentado a alguém 
mais importante, espere que a 
pessoa lhe estenda a mão.

• Se for um homem apresen-
tado a uma mulher, espere que 
ela lhe estenda a mão.

• O aperto de mãos deve ser 
sempre curto e fi rme. 

• Beijo no rosto, só no caso de 
antigos conhecidos.

Cartões de visita costumam 
ser trocados no primeiro encon-

tro de negócios, mas sem dobrar a 
pontinha do cartão! 

Algumas coisas são intolerá-
veis no campo profi ssional, como:

• Fofocas, palavrões, mau hu-
mor e autopromoção.

• Participar de conversa 
alheia sem ser convidado (apesar 
da descontração que possa existir, 
a hierarquia deve ser sempre res-
peitada para evitar aborrecimen-

tos futuros).
• Criticar colegas ou concor-

rentes, principalmente se estive-
rem ausentes. 

• Apresentar-se de manei-
ra desleixada: deixar o paletó nas 
costas da cadeira, andar com o pa-
letó jogado sobre os ombros, ou 
desabotoar o botão do colarinho e 
baixar o nó da gravata são sinais 
de desleixo.

A internet já começa a ter re-
gras próprias de etiqueta. Conhe-
ça algumas: 

• Seja sempre gentil e educa-
do pois existem pessoas do outro 
lado da linha. 

• Cuidado com o que fala, de 
quem fala e para quem fala. 

• Seja claro e objetivo em 
seus e-mails; evite o uso excessivo 
de ícones e abreviaturas.

• Não escreva só em letras 
maiúsculas. Na internet, isso sig-
nifi ca falar alto ou gritar. 

• Padronize sua correspon-
dência eletrônica de acordo com 
sua correspondência impressa. 

• Respeite direitos autorais 
do que estiver na rede.

Mas nenhum comportamen-
to, por mais exemplar que seja, é 
capaz de redimir um profi ssional 
que cometa um dos pecados a se-
guir, que são gravíssimos:

• Faltar com o respeito a 
clientes, fornecedores, superiores 
e subordinados.

• Dizer uma coisa e fazer outra.
• Utilizar sua infl uência pa-

ra contratar ou promover pessoas 
de seu relacionamento particular 
sem que haja a qualifi cação neces-
sária;

• Assediar alguém sexual-
mente.

• Praticar ou ser conivente 
com qualquer tipo de discrimina-
ção.

• Utilizar meios desonestos 
para obter informações sobre a 
concorrência ou sobre a empresa 
em que trabalha.

• Participar ou ser conivente 
com a prática de ganhos ilícitos e/
ou negociações fraudulentas.

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.

Etiqueta profissional

lair.ribeiro@gazetanews.com

Se for apresentado a alguém mais importante, espere que a pessoa lhe estenda a mão.

Pixabay
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C
om repertório que reúne clássicos 
de Nelson Cavaquinho, Hermínio 
Bello de Carvalho, Paulinho da Vio-
la, Guilherme de Brito, Paulinho Ta-

pajós e Assis Valente, e sambas inéditos de 
Nelson Sargento e Tantinho da Mangueira, 
o álbum “Mangueira – a Menina dos Meus 
Olhos” está em fase de lançamento pela 
cantora Maria Bethânia. 

O disco é o agradecimento da artista à 
agremiação que se sagrou campeã em 2016 
ao homenageá-la com o samba enredo “A 
Menina dos Olhos de Oyá”. 

Gravado em Salvador e no Rio de Janei-
ro, o álbum tem direção artística e repertório 
selecionado pela própria Bethânia. O maes-
tro, compositor e arranjador baiano Letieres 
Leite, fundador da Orkestra Rumpilezz, assi-
na os arranjos e a direção musical do projeto. 

Além de celebrar a Estação Primeira de 
Mangueira e ilustres compositores, o álbum 
reúne nove faixas, entre eles dois sambas 
que concorreram em 2016, ano em que Ma-
ria Bethânia foi enredo da Escola, mas que 

permaneciam inéditos: “37 sambas concor-
reram, algo que não acontecia há muito 
tempo na Mangueira. Queria incluir no dis-
co pelo menos dois que não se classificaram; 

optamos por um que tem entre os compo-
sitores o Tantinho, baluarte da Mangueira, 
e outro assinado pelo Seu Nelson Sargento 
com outros parceiros”, conta a cantora. 

J
á está disponível nas plataformas di-
gitais a versão do, pode-se dizer, clás-
sico “Onde Você Mora?”, numa par-
ceria inusitada entre Nando Reis e do 

trio fluminense Melim.
Composição assinada por Nando e Ma-

risa Monte, a música foi lançada original-
mente em 1994 e ficou nacionalmente co-
nhecida na voz de Toni Garrido, em uma 
versão reggae do Cidade Negra, no álbum 
“Sobre Todas as Forças”. 

A canção, com letra sensível e melancó-
lica, consolou milhares de corações parti-
dos na década de noventa. 

Neste relançamento, que tem a partici-
pação do trio responsável por hits juvenis 
como “Meu Abrigo”, “Ouvi Dizer” e “Dois 
Corações”, o reggae feliz e orquestrado do 
grupo carioca foi substituído por uma am-
bientação na música negra norte-america-
na, com arranjos que transpõem sinuosa-

mente a idéia central da canção: distância, 
cisão e solidão.

Desta forma, Nando convidou Gabriela, 
Rodrigo e Diogo e estabeleceram um dueto 
que possibilitou o arranjo concebido para 
esta nova versão da canção trazer consigo 

outra interpretação, que ficou engessada 
na gravação original de 1994. 

A progressão harmônica foi preenchida 
com delicadas linhas de teclado e o recurso 
do “wah wah”, conferindo a ela uma unidade 
sonora acolhedora para as vozes dos músicos.

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.

Bethânia homenageia a Mangueira em álbum

Nando Reis convida Melim

planetamusica@gazetanews.com

Por EQUIPE GAZETA

Por GENE DE SOUZA

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 fes-
ta Back to The 80’s 
entra 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 Flexinha. Roupa 
branca é recomendável. 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, 
já celebrando a época natalina. Contato: 
(954) 767-0686 ou pelo site www.Winter-
festParade.com.

Madonna na FL - Madame X Tour

14 a 22/DEZ/2019

Local: Jackie Gleason Theater - 1700 
Washington Ave, Miami Beach, Florida 
33139
Horário: 8:30 PM
Info: Madame X Tour mostra Madonna 
como nunca vista antes - não em um 
estádio ou arena de basquete, mas na 
intimidade de um teatro. Serão sete apre-
sentações nos dias 14, 15, 17, 18, 19, 21 e 
22 de dezembro. Ingressos custam de $190 
a $1,500, e estão à venda pelos sites www.
ticketmaster.com e www.fillmoremb.com.

Varanda do The Locale

15/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 do DJ 
Flexinha. Entrada FREE. Informações pelo 
telefone (561) 251-7352.

AGENDA
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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

‘Jumanji: The Next Level’ é o destaque da semana nos cinemas

cinema@gazetanews.comPor JANA NASCIMENTO NAGASE

Jumanji: The Next 

Level

Columbia Pictures

 Estreia na sexta-
-feira, dia 13 de 
dezembro, a aven-
tura Jumanji: The 
Next Level. O longa 
é a sequência do Ju-
manji: Welcome to 
The Jungle de 2017. 

Em uma tentativa de revisitar o mundo de 
Jumanji, Spencer decide consertar o jogo 
de videogame que permite que os jogado-
res sejam transportados para dentro do 
jogo. De repente, o quarteto formado por 
Smolder Bravestone, Moose Finbar, Shelly 
Oberon e Ruby Roundhouse ressurge, 
agora comandado por outras pessoas: o 
avô de Spencer e seu melhor amigo assu-
mem os avatars de Bravestone e Finbar, 
enquanto o próprio Fridge agora está sob 
a pele de Oberon. No elenco estão Alex 
Wolff, Dwayne Johnson Kevin Hart, Jack 
Black,Karen Gillan, Danny DeVito, Danny 
Glover, Ser’Darius Blain, entre outros. A 
direção ficou a cargo de Jake Kasdan, que 
também escreveu o roteiro ao lado de 
Jeff Pinkner e Scott Rosenberg. Diversão 
garantida para o filma de semana! #Ju-
manjiMovie #JumanjiTheNextLevel

Columbia Pictures

Richard Jewell

Warner Bros.

 Também 
entrando em 
cartaz na sex-
ta-feira, dia 13 
de dezembro, 
o drama Ri-
chard Jewell. 
O longa conta 
a história real 

de Richard Jewell, interpretado por 
Paul Walter Hauser, segurança que 
se tornou um dos principais suspei-
tos de bombardear as Olimpíadas 
de Atlanta, no ano de 1996. Na 
realidade, ele foi o responsável por 
ajudar inocentes a fugirem do local 
e avisar da existência de um dos 
explosivos. O roteiro foi escrito por 
Billy Ray e foi baseado no artigo ho-
mônimo escrito por Marie Brenner 
para a revista Vanity Fair. A direção 
ficou a cargo do experiente Clint 
Westwood. Também estão no elenco 
Sam Rockwell, Olivia Wilde, Kathy 
Bates, Jon Hamm, Nina Arianda, 
entre outros. Esse filme também é 
uma das apostas do estúdio para as 
premiações que estão vindo por ai. 
#RichardJewell

Warner Bros.

Uncut Gems

A24

 O drama Uncut 
Gems com o 
ator Adam San-
dler estreia na 
sexta-feira, dia 
13 de dezembro. 
O longa aconte-
ce na cidade de 
Nova York onde 

Howard Ratner é o dono de uma loja 
de joias, que está repleto de dívidas. 
Sua grande chance em quitar a situa-
ção é através da venda de uma pedra 
não lapidada enviada diretamente da 
Etiópia, cheia de minerais preciosos. 
Inicialmente Howard a oferece ao as-
tro da NBA Kevin Garnett, um de seus 
clientes assíduos, mas depois resolve 
que conseguirá faturar mais caso ela 
vá a leilão. Para tanto, precisa driblar 
seus cobradores e a própria confusão 
que cria a partir de suas constantes 
mudanças. A direção ficou a cargo 
de Benny Safdie e Josh Safdie que 
também escreveram o roteiro ao lado 
de Ronald Bronstein. Além de Sandler, 
Idina Menzel, Julia Fox, The Weeknd e 
Eric Bogosian também estão no elen-
co. #UncutGems

A24

 Black 

Christmas

Universal 

Pictures

 O suspense 
de terror 
Black Christ-
mas também 
chega as telo-
nas na sexta-
-feira, dia 13 

de dezembro. Enquanto o Natal se 
aproxima, o campus de uma uni-
versidade fica cada vez mais vazio, 
com muitos estudantes voltando 
para as suas famílias. No entanto, 
algumas garotas de uma irmandade 
começam a ser assassinadas, uma 
a uma, por uma figura misteriosa. 
Mas o matador não suspeitava da 
capacidade destas alunas em se 
unirem em busca de vingança. 
Este longa é um remake de Black 
Christmas, filme de terror lançado 
em 1974. No elenco estão Imogen 
Poots, Cary Elwes, Lily Donoghue, 
Aleyse Shannon, Lucy Currey, entre 
outros. A direção foi realizada por 
Sophia Takal que também escreveu 
o roteiro com April Wolfe. #Black-
Christmas

Universal Pictures
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BASTIDORES

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

bastidores@gazetanews.comPor CONNIE ROCHA

Arquivo Pessoal

Bill Papparazzi

DJ Rick e as organizadoras do evento beneficente 

Ana, Marília e Eliane.

Vanuza com integrantes da banda 4 

Elementos.

A artista plástica brasileira Karine Kishinevsky.

Flávia, Sonia, Vanuza, Marília, Ana e Eliane.

Arte brasileira na feira Red Dot
Noite beneficente 

no Baja Café

Red Dot é uma feira de arte que faz parte do cir-
cuito ArtBasel. Ela se localiza em Wynwood, 
onde a arte está por todos os lados. 

Este ano, a feira teve um público de mais de 40 
mil visitantes. Ela é uma oportunidade para artistas 
do mundo todo exibirem seus trabalhos, entre eles 
a brasileira Karine Kischinesky, que mora em Miami 
há dois anos e exibiu sua obra através do Atelier Wi-
thout Borders.

“É muito gratificante fazer parte deste circuito 
tão importante da arte. É um momento de concreti-
zação de todo um trabalho desempenhado durante o 
ano” comemora a artista.

Amigos da jornalista 
Vanuza Ramos se reuni-
ram na sexta-feira, dia 

6 de dezembro, em um evento 
beneficente em Deerfield Bea-
ch. O empresário Júlio Silva 
abriu as portas do Baja Cafe pa-
ra receber a festa, que contou 
com a animação do DJ Rick e 
show da banda 4 Elementos. 

Confira as imagens!

Mari Hart

37 artistas se destacaram no The Wall of Arts.

Art Basel 2019

O Art Basel 2019 em Miami mais uma 
vez contou com a presença de vá-
rios brasileiros que estão se desta-

cando no mercado de arte mundial. Os 
37 artistas participaram do “The Wall of 
Arts” com instalações, fotografias, pintu-
ras, esculturas, e outras formas de arte 
sob a curadoria de Jade Matarazzo. Veja 
matéria completa no site gazetanews.com.
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Jubileu de 25 anos da 

PIB-Florida

N
o último dia 08, domingo, a PibFlórida 
comemorou o seu Jubileu de 25 anos 
de fundação. Estiveram presentes os 

membros da igreja, representantes da comu-
nidade de Pompano Beach e autoridades re-
ligiosas –  destaque para o Pastor Craig Cul-
breth, representante da Convenção Batista da 
Flórida e para  Pr. Ivan de Souza e sua esposa, 
Louraci de Souza, fundadores da igreja.

Confira as fotos.

PIB Florida

Pr. Silar Almeida e esposa Debora com Pr. Carlos Henrique Ludwig e a esposa Ericka, e a diretoria da Pib. Dr. Craig Culbreth, da Convenção Batista da Flórida.

PibFlorida reunida para celebrar seus 25 anos. Pr. Silair e a esposa Debora Almeida. Grupo da  Pib-Miami.

Pr. Silair e Debora, celebrando 25 anos de PibFlorida. Crianças presentes ao evento. Equipe de louvor e Praise team.

“The White Party” em 

Boca Raton

E 
para encerrar o ano em clima de amizade, Carol Marcel-
lini e Renata Barros receberam, na quarta-feira, 11, as 
amigas em mais um evento anual de celebração e confra-

ternização, em Boca Raton. O encontro desta vez foi à beira-
-mar, com uma festa bem descontraída e regada por deliciosos 
aperitivos, Special Drinks do The Locale e uma deliciosa sobre-
mesa especialmente preparada pelo Atelier Gourmet Claudia 
Marques. A música ao vivo ficou por conta do Yuri. 

Confira os destaque nas fotos de Nathalia Shumacher. Todas reunidas para o clique oficial da festa.Jeani Agami, Kika Haman, Lory Buffara, Carol Marcellini, Dani Cardoso e Fernanda Cirino.

Carol Marcelline com a estilista Simonia Rodrigues. Renata Barros, Erika Tamassia, Lory Buffara, Carol e  Dani Cunha. Paola Lopes, Paula Leal, Mika Pinto e Vania Cichon.

Renata Barros, Dani Cardoso e Mika Pinto. Karina Biscotto, Eliane Kubota e Paula Corsi. E a música ficou com o cantor Yuri. Torta do Atelier Gourmet Claudia Marques.

Nathalia Schumacher
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