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O 
ano de 2019 
foi “surreal” 
para a brasi-

leira Carol Fen-
ner. Primeiro, o 
susto ao dar à luz 
a pequena Luna, 
uma bebê saudá-
vel durante toda a 
gestação, mas que 
nasceu com uma 
mancha (nevo) co-
brindo 80% de seu 
rosto. Depois, as 
visitas a médicos 
e a corrida contra 
o tempo para as 
cirurgias na Rús-
sia, onde retorna 
com a filha em 
janeiro. Com a 
ajuda da “bone-
ca Luna” e em 
espírito natalino, 
a campanha pela 
menina continua 
a todo vapor. 
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Luna e sua boneca. O brinquedo vem sendo comercializado para ajudar a família a custear as 

cirurgias necessárias. 
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Há um certo poder em 
quem ajuda ao próxi-
mo. Quem doa parte 

do seu tempo, doa algo ma-
terial ou até doa dinheiro pa-
ra quem está precisando, ga-
nha força.  O bem que se faz 
não atinge somente quem 
recebe, mas especialmente 
quem doa. Nada mais justo. 

O estudo publicado na 
Psychosomatic Medicine - 
“Giving Support to Others—
Not Just Receiving It—Has 

Benefi cial Effects” - afi rma 
que dar suporte social tem 
efeitos positivos nas áreas 
do cérebro envolvidas em 
respostas ao estresse e à re-
compensa. Esse estudo suge-
riu que fornecer apoio, não 
apenas recebê-lo, pode tra-
zer benefícios à saúde física 
e mental.

As formas de ajudar ao 
próximo são várias e são 
muito importantes. E o que 
tem de gente precisando de 

ajuda nesse mundo não é 
brincadeira. Doença, perda 
fi nanceira, incêndio, enchen-
te, desemprego. Milhares de 
campanhas são criadas to-
dos os dias. Há quem diga 
que “virou moda” criar cam-
panha para pedir ajuda. Não 
é moda, é necessidade. Mas 
claro que é preciso verifi -
car e conhecer a história de 
quem você vai ajudar por-
que, infelizmente, nem to-
das as pessoas são honestas 

nesse mundo. 
Como a campa-

nha da bebê Luna 
que retratamos com 
especial destaque 
nesta edição, e a lu-
ta da mãe, Carol Fen-
ner, para conseguir 
pagar as cirurgias da 
fi lha na Rússia e im-

pedir o progresso de uma 
mancha no rosto que pode vi-
rar câncer. Luna nasceu com 
uma mancha (nevo) cobrindo 
80% de seu rosto. Depois de 
consultar mais de 15 médicos 
nos Estados Unidos, Carol re-
solveu que a opção mais efi -
caz e menos agressiva seria 
ir fazer as cirurgias em ou-
tro país, com o especialista 
e também oncologista russo 
Dr. Pavel Popov.

Bonecas confeccionadas 

com o rosto (e a mancha ca-
racterística da menina) estão 
sendo vendidas para ajudar 
a arrecadar os 70 mil dó-
lares que a família precisa. 
Além disso, campanhas on-
lines também visam a pró-
xima viagem de Luna para a 
Rússia - que está programada 
para janeiro de 2020. 

Para doar não precisa 
ser rico. Quando as pessoas 
acham que não têm o sufi -
ciente para doar, elas pen-
sam geralmente no lado 
fi nanceiro ou material. Es-
quecem que atenção, carinho 
e palavras de conforto tam-
bém são doações importan-
tes. E o mundo está cheio de 
quem precisa. Às vezes uma 
palavra e um abraço evitam 
um crime, uma morte.  

As pessoas sempre têm 
habilidades específi cas e is-
so faz a diferença. Um cor-
te de cabelo, uma unha fei-
ta e pintada, uma massagem 
para os idosos que vivem es-
quecidos em um centro, por 
exemplo. A felicidade para 
eles está nessas pequenas ati-
tudes. E para quem faz, tam-
bém. Viram o caso do meni-
no que tinha somente alguns 
centavos e perguntou para 
um cabeleireiro se daria pa-
ra cortar o cabelo? Ele es-

tava a caminho de uma en-
trevista de emprego como 
jovem aprendiz. Ganhou não 
somente o corte como tam-
bém a vaga que precisava. 

“O ato de contribuir tam-
bém nos conecta aos outros, 
criando comunidades mais 
fortes e ajudando a construir 
uma sociedade mais feliz pa-
ra todos. E não é só com di-
nheiro – podemos ajudar com 
nosso tempo, ideias e ener-
gia. Fazer coisas pelos outros 
– tanto faz se pequenas, não 
planejadas ou no caso de vo-
luntariar-se regularmente – 
é uma maneira poderosa de 
reforçar nossa própria felici-
dade e a dos outros ao redor. 
Podemos ajudar estranhos, 
familiares, amigos, colegas 
ou vizinhos. Podem ser ve-
lhos ou jovens, estar por per-
to ou bem longe”, defi ne o si-
te Felicidade.org.  

E se fosse comigo? Já se 
fez essa pergunta hoje? O 
poder da autorrefl exão tam-
bém é de cura. Quando fala-
mos em empatia, falamos em 
buscar compreender o outro. 
O problema não é seu nem 
foi criado por você. Mas isso 
não quer dizer que não possa 
ajudar. Quem entende o pró-
ximo, não lhe deseja o mal e 
também o ajuda. 
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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.

“Dar suporte social tem 

efeitos positivos nas áreas 

do cérebro envolvidas em 

respostas ao estresse e à 

recompensa”, diz estudo da 

Psychosomatic Medicine. 

Um certo poder em ajudar ao próximo

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 19 a 25 de Dezembro de 2019 3



PUBLICIDADE Gazeta Brazilian News · Semana de 19 a 25 de Dezembro de 20194



PUBLICIDADEGazeta Brazilian News · Semana de 19 a 25 de Dezembro de 2019 5



FLÓRIDA Gazeta Brazilian News · Semana de 19 a 25 de Dezembro de 20196

A expectativa é atender de três a seis milhões de passageiros. 

Divulgação

O trecho do trem de pas-
sageiros de alta veloci-
dade da Virgin Trains 

USA (ex-Brightline) começa 
a ganhar mais forma com 
a construção de trilhos e de 
30 conexões no trecho de 55 
quilômetros entre Cocoa Bea-
ch e Orlando, focando em 
medidas para evitar aciden-
tes e mortes.

Com mais esse trecho, a 
conexão rápida por via fér-
rea ligando a região central 
da Flórida ao sul do estado 
enfim vai se tornando reali-
dade, com previsão de fun-
cionamento total no final de 
2022.

Três a seis milhões 
de passageiros
Ao todo, a expectativa da 

empresa é a mobilidade de 

Construção de trechos do 
trem de alta velocidade de 
Miami a Orlando avança 
A previsão para 

funcionamento 

total entre o sul e 

a região central 

da Flórida é 2022

três milhões de passageiros, 
atingindo até seis milhões 
com a viagem do sul à região 
central levando três horas e 
15 minutos a um custo ini-
cial de $ 60 e um custo mé-
dio de $ 100.

“Estamos em construção 
do primeiro sistema ferroviá-
rio de passageiros de capital 
fechado nos Estados Unidos 

em mais de 100 anos. É um 
investimento total de US$ 4 
bilhões”, disse o presidente 
e diretor executivo da Vir-
gin Trains, Patrick Goddard.

Para o presidente, a obra 
é “realmente a reinvenção 
das viagens de trem nos Es-
tados Unidos”, onde serão 
conectadas duas cidades que 
são curtas demais para voar 

e longas demais para dirigir”, 
acrescentou. Há também o 
interesse da expansão do tra-
jeto até Tampa.

Atualmente, a empresa 
está trabalhando na expan-
são ferroviária de 170 milhas 
entre o aeroporto de Orlando 
e o trecho de West Palm Bea-
ch-Fort Lauderdale-Miami.

Os planos também in-
cluem a expansão para esta-
ções em Boca Raton – cuja 
construção foi aprovada e de-
verá ficar pronta no final de 
2020–, Aventura e PortMia-
mi, além das prováveis esta-
ções em Cocoa Beach e Stuart.

Segurança nos trilhos
Enquanto avança a cons-

trução, a legislação sobre a 
segurança por onde passa e 
passará os trens também tem 
avançado. Desde os testes, já 
aconteceram várias mortes 
envolvendo os trens e polí-
ticos discutem as medidas já 
tomadas, e outras, que a Vir-
gin Train USA vai precisar 
por em prática para garan-
tir a segurança da população.

Segundo os responsáveis, 
o trecho Orlando-Cocoa está 
sendo construído como “um 
corredor totalmente selado”, 
sem cruzamentos públicos, 
afirmou Michael Cegelis, vi-
ce-presidente executivo de 
infraestrutura da Virgin 
Trains. Leia mais no site Ga-
zetaNews.com 

Começa em janeiro aplicação 
de multas por “Text and Drive” 

A nova regra de trânsi-
to que permite multar 
motoristas que não es-

tiverem com as mãos livres 
enquanto dirigem, e pelo uso 
do celular ao volante - “Text 
and Drive Law” - começa no 
dia 1° de janeiro. Nas últimas 
semanas do ano, agentes da 
Florida Highway Patrol con-
tinuam alertando os motoris-
tas para que evitem a prática.

Em vigor desde o dia 1° 
de julho, mas somente com 
emissão de advertências edu-

cando os motoristas, a nova 
lei estadual vai passar a en-
quadrar como uma ofensa 
primária a prática de “dire-
ção distraída”. 

Motoristas não podem se-
gurar qualquer dispositivo 
sem fio quando passarem em 
uma zona de obras ou escola. 

Desde que se tornou uma 
ofensa primária em julho, 
foram emitidos 1.151 adver-
tências para motoristas da 
Flórida. Leia mais no site Ga-
zetaNews.com

Azul inicia voo direto entre 
BH e Fort Lauderdale

A Azul Linhas Aéreas deu 
início aos voos diretos de Be-
lo Horizonte para Fort Lau-
derdale, no sul da Flórida, na 
segunda-feira, 16. 

Os voos partem do aero-
porto de Confins três vezes 
por semana, operada pelos 
Airbus A330 da companhia, 
com capacidade para até 272 
passageiros e duração média 
de 8h30. 

No total, são seis voos se-
manais operados entre Minas 
Gerais e as duas cidades da Fló-
rida. Esse será o quinto voo in-

Aeronaves da Azul Linhas Aéreas.

Divulgação

ternacional saindo de Confins. 
Atualmente, o termi-

nal já conta com uma ope-
ração para Orlando da pró-
pria Azul, que também faz os 
voos para Buenos Aires. Veja 
mais detalhes no site Gazeta-
News.com.
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Cavalos 
teriam sido 
roubados 
e abatidos 
para venda 
de carne na 
Flórida

A 
polícia está inves-
tigando um caso de 
possível crueldade 

animal depois que vários ca-
valos foram roubados e pos-
teriormente mortos e vendi-
dos para consumo humano 
na Flórida.

O Sumter County She-
riff’s Department postou no 
Facebook um aviso aos pro-
prietários de cavalos, no dia 
12, depois que uma família 

da Flórida Central encontrou 
sua égua de 10 anos, Jayda, 
morta perto do pasto onde 
ela estava sendo mantida.

“Proprietários de cava-
los, atenção especial… Atual-
mente, estamos investigando 
um caso de crueldade com 
animais que envolve um ca-
valo que foi roubado e mor-
to para o consumo da carne, 
na área de Sumterville”, in-
formou o escritório do xeri-

fe no Facebook. “Embora es-
te seja o único incidente no 
Condado, através da investi-
gação descobrimos que isso 
está aumentando em todo 
o estado”.

Tamara Weaver, proprie-
tária de Jayda, disse que rece-
beu uma ligação dizendo que 
a cerca havia sido cortada e 
que a égua tinha sumido. Ho-
ras depois de rastrear o que 
pareciam pegadas, a égua foi 

encontrada morta.
“Jayda era muito amo-

rosa e amigável com as pes-
soas que conhecia. Não acre-
dito que ela acompanhou as 
pessoas de bom grado”, disse 
Weaver. “Ela era minha feli-
cidade e minha alegria. To-
dos que a conheceram irão 
sentir sua falta. Ela era mui-
to especial para nós”.

Além de Jayda, a polícia 
disse que um cavalo foi le-

vado em 1º de dezembro de 
uma casa em Palmetto, na 
Flórida. Foi encontrado mor-
to e supostamente abatido 
para venda da carne, em um 
campo próximo.

O departamento de polí-
cia do Condado de Manatee 
está oferecendo três recom-
pensas separadas, totalizan-
do US$13 mil, por informa-
ções que levem aos autores 
do crime.

Guaraná, polvilho, farofa, fubá, arroz, leite condensado, café, sucos, chocolates e doces como 

bananada estão entre os 15 produtos disponíveis nas prateleiras para os consumidores

Walmart inaugura seção de produtos 
brasileiros em loja no sul da Flórida

dutos tenham boa aceitação 
e venda no mercado, futura-
mente entrarão na lista mais 
marcas e quantidade.

Expansão
Segundo o distribuidor, 

a negociação é feita de loja 
em loja e a ideia é no pró-
ximo ano expandir gradual-
mente para mais lojas da re-
de Walmart no sul e também 
na região central Flórida, e 
aumentar também a varie-
dade das marcas e produtos 
ofertados.

Serão de 25 a 30 lojas Inicialmente, são 15 produtos de 12 marcas da culinária brasileira na loja. 

Divulgação

C
om o objetivo de estrei-
tar ainda mais a rela-
ção com a comunidade 

brasileira, a rede de super-
mercados Walmart inaugu-
rou nesta terça-feira, 17, uma 
seção com produtos de fabri-
cação brasileira em uma de 
suas lojas do sul da Flórida.

Guaraná, polvilho, faro-
fa, fubá, arroz, leite conden-
sado, café, sucos, chocolates 
e doces como bananada estão 
entre os 15 produtos disponí-
veis nas prateleiras e que os 
consumidores brasileiros po-
derão encontrar com mais fa-
cilidade na loja da rede Wal-
mart localizada na Hillsboro 
Blvd, em Coconut Creek.

Inicialmente, são 15 pro-
dutos de 12 marcas da culi-
nária brasileira vendidas na 
loja. Por enquanto, a comer-
cialização é mais reduzida, 
mas caso dê certo e os pro-

nos condados de Broward, 
Miami-Dade e Palm Beach, e 
em Orlando que oferecerão 
diversos produtos genuina-
mente brasileiros. A intenção 
é colocar os produtos em lo-
jas onde há mais concentra-
ção de brasileiros.

A loja que iniciou a ven-
da é a 1916 Walmart , que fi-
ca entre a Hillsboro com a 
U.S. Route 441, em Coconut 
Creek. (5571, W. Hillsboro Bl-
vd, 33073).

Uma das redes mais 
conhecidas no mundo

A rede Walmart conta 
com um total de 4.769 lojas 
nos Estados Unidos e 11.766 
lojas em todo o mundo. An-
teriormente conhecida co-
mo Wal-Mart Stores, come-
çou nos Estados Unidos como 
uma única loja de descontos, 
cujo modelo era vender mais 
por menos. 

Atualmente, a rede pos-
sui lojas de desconto, super-
centros e mercados de bair-
ros ao redor do mundo e se 
tornou varejista multinacio-
nal de maior alcance global.
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Na foto, Luna antes (esq.) e depois da cirurgia na Rússia. O progresso já é visível.

Luna e sua boneca. O brinquedo vem sendo comercializado para ajudar a família a custear as cirurgias necessárias. 

Arquivo Pessoal
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70 mil
dólares é o montante 

que ainda falta para que 

Luna consiga continuar 

o seu tratamento

O melhor 
presente de 
Natal possível: as 
cirurgias de Luna
Campanha continua para as próximas 

cirurgias de Luna, na Rússia

O 
ano de 2019 foi sem 
dúvida um ano “sur-
real” para Carol Fen-

ner. Primeiro, o susto ao dar 
à luz a pequena Luna, uma 
bebê saudável durante to-
da a gestação, mas que nas-
ceu com uma mancha (nevo) 
cobrindo 80% de seu rosto. 
Além da preocupação esté-
tica, as chances de as man-
chas virarem um câncer são 
grandes. Por isso, começou a 
saga e a corrida contra o tem-
po em visitas a médicos por 
todo o país, disputa com se-
guros de saúde e, finalmente, 
a decisão de ir para a Rússia 
fazer as cirurgias.

Mas Carol finaliza o ano 
feliz e não poderia ter pedido 
um presente de Natal melhor 
do que esse. Depois de todo o 
esforço, ela vê resultados po-
sitivos das primeiras cirur-
gias da pequena Luna, com 
apenas 9 meses. “Ainda fal-
ta muito, mas estamos mui-
to felizes com os resultados 
e, principalmente pela Luna 
não sentir dor e estar sempre 
feliz. Estou feliz por ter apos-
tado em meus instintos e ter 
vindo para a Rússia! Obri-
gada a todos pelas orações 
e doações!”, escreveu Carol 
em um post nas redes sociais. 

Depois de consultar mais 
de 15 médicos nos Estados 
Unidos, Carol resolveu que 
a opção mais eficaz e menos 
agressiva seria ir fazer as ci-
rurgias em outro país, com o 
especialista e também onco-
logista Dr. Pavel Popov.

As primeiras 
cirurgias
Em setembro, mãe e filha 

embarcaram para a realiza-
ção das primeiras cirurgias 

para a remoção do nevo. Fo-
ram feitas duas cirurgias em 
uma parte da da testa. “A 
primeira foi para remover 
a mancha e a segunda para 
colocar um enxerto em uns 
buraquinhos”, explicou Ca-
rol, que vive em Pompano 
Beach. “O médico aproveitou 
a segunda cirurgia para fa-
zer o procedimento também 
embaixo dos olhos, uma das 
áreas mais delicadas”.

“Ainda não sabemos do 
resultado final. A parte da 
testa já está branca e no pro-
cesso de cicatrização”, acres-
centa.

Em declaração à impren-
sa local, Dr. Popov, que é pio-
neiro no método não invasi-
vo para tal condição com o 
uso de laser, disse que nem 
todos os pacientes tiveram 
a mesma sorte que Luna e 
ela está tendo uma boa cica-
trização. 

De acordo com Carol, 
as cirurgias parecem muito 
pouco agressivas para sua fi-
lha. “Ela não precisa de anes-
tesia geral e sai praticamente 
rindo de cada uma das cirur-
gias”, observa Carol.

A próxima viagem de Lu-
na para a Rússia está progra-
mada para janeiro de 2020, 
mas Carol ainda está bata-
lhando para conseguir algu-
ma ajuda para a compra das 

passagens.
Repercussão
O caso de Luna tem to-

mado proporções internacio-
nais desde que sua mãe ini-
ciou a campanha, logo após 
o seu nascimento. A doença 
da menina, chamada Conge-
nital Melanotic Nevus (Nevo, 
em português), afeta somen-
te 1,5% da população mun-
dial e pode se transformar 
em câncer de pele.

Ao chegar na Rússia, Ca-
rol relata que havia apro-
ximadamente 15 repórteres 
esperando por elas no aero-
porto. “Lá, por ficarmos em 
uma cidade pequena (Kras-
nodar), quase não podemos 
andar na rua. Já precisei até 
fugir de repórter!”  

O caso já foi publica-
do em jornais e revistas do 
mundo inteiro e tem trazido 
maior conscientização, não 
só sobre o Nevo, como tam-
bém sobre o tratamento pio-
neiro ao qual Luna está sen-
do submetida.

Conforme o caso tem si-
do divulgado, mais pessoas 
têm buscado a ajuda do es-
pecialista russo. 

O tempo previsto para 
finalizar o tratamento era 
de um ano e meio, mas foi 
preciso interromper as cirur-
gias do rosto para operar ou-
tras áreas do corpo de Luna, 
já que o médico encontrou 
três pontos de Nevo com me-
lanoma (câncer), o que ne-
nhum médico dos Estados 
Unidos detectou, segundo 
afirma Carol. 

Campanha e outras formas de ajudar Luna

A vida de Carol tem sido 
bastante movimentada. En-
tre entrevista para mídias 
de diferentes países, viagens 
e, claro, cuidar da filha de 9 
meses, a campanha de doa-
ções precisa sempre ser ali-
mentada. 

“A campanha dá uma es-
friada. Toda vez que (a histó-
ria de) Luna sai em alguma 
mídia, recebemos doações 

por um dia inteiro. No dia se-
guinte é como se nada tivesse 
acontecido. Daí para tudo de 
repente e precisamos alimen-
tar de novo”, disse a mãe da 
pequena. “Por isso criamos 
produtos para as pessoas po-
derem comprar para ajudar, 
como as bonecas e a agenda 
de Luna, o que também têm 
ajudado”.

Até o momento, as cam-

panhas arrecadaram quase 
metade dos US$150 mil ne-
cessários para todas as ci-
rurgias; cada uma delas cus-
ta US$25 mil - muito menos 
do que custariam nos Esta-
dos Unidos. “Mas também 
tivemos muitos gastos com 
a viagem e hospedagem na 
Rússia”, completa. “Teorica-
mente ainda falta US$70 mil 
para completar o valor”.

As bonecas de Luna
As bonecas da Luna fo-

ram feitas por uma mulher 
de Londrina, Paraná, que pre-
senteou a menina. Quando a 
campanha esfriou, Carol te-
ve a ideia de produzir mais 
delas para vender. Para com-
prar no Brasil, visite o site: 
ajudealuna.com.br. Nos EUA, 
para adquirir as bonecas bas-
ta entrar em contato através 

da página do Instagram: Lu-
na.love.hope.

Em janeiro será realiza-
da uma festa de aniversário 
para arrecadar mais doeções.

Formas de ajudar a Luna:
No Brasil: ajudealuna.

com.br 
Nos EUA: www.gofund-

me.com/f/lunalovehope
Instagram: Luna.Love.

Hope.

Marisa Arruda Barbosa
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New Jersey aprova carteira de motorista a indocumentados
Depois de Nova York, agora foi a vez de o estado de New 

Jersey aprovar a carteira de motorista para imigrantes indo-
cumentados. O projeto de lei foi aprovado pela Assembleia 
e o Senado estaduais na segunda-feira, 16, e seguiu para san-
ção do governador, o Democrata Phil Murphy.

Pela lei, os indocumentados poderão requerer uma car-

teira de motorista diferenciada, que serve especificamente 
para dirigir e identificar o portador e não exige a comprova-
ção da situação imigratória do solicitante.

No entanto, ela não segue as regras da Federal Real ID, 
que serve como identidade para viagens de avião internas 
e que também foi aprovada no mesmo projeto. Fonte: AP. Indocumentados poderão obter carteira legalmente em NJ. 

Charles StileNorthJersey.

A nova orientação do USCIS especifica 15 exemplos a mais de “atos 

ilícitos” que refletem a falta de caráter moral para fins de naturalização

USCIS expande orientação sobre atos 
ilegais que interferem na cidadania 

U
m dos principais re-
quisitos para conse-
guir a cidadania ame-

ricana é mostrar bom caráter 
moral. Isso significa se com-
portar de maneira aceitável, 
não cometer certos crimes 
durante os cinco anos ante-
riores ao pedido e não men-
tir durante a entrevista de 
naturalização, entre outros. 

Atos que impedem
a naturalização
No dia 13, os Serviços de 

Cidadania e Imigração dos 
EUA expandiram sua orien-
tação política sobre atos ile-
gais que podem impedir um 
candidato de atender aos re-
quisitos de bom caráter mo-

ral para a naturalização. A 
condenação ou prisão por 
um ato ilegal durante o pe-
ríodo legal da naturalização 

pode acabar com o sonho, 
por exemplo. 

Em geral, os candidatos 
devem demonstrar que fo-

ram e continuam sendo pes-
soas de bom caráter moral 
antes de solicitar a naturali-
zação e até fazer o Juramen-

to de Fidelidade. O período 
legal é geralmente de cinco 
anos para residentes perma-
nentes, três anos para candi-
datos casados com um cida-
dão dos EUA e um ano para 
certos candidatos que se can-
didatam com base no servi-
ço militar americano quali-
ficado.

O que configura falta 
de caráter moral?
Alguns comportamentos 

que podem mostrar falta de 
caráter moral são amplamen-
te conhecidos, como dirigir 
embriagado, prostituição e 
mentir para obter benefícios 
de imigração. Mas nem todos 
estavam descritos de forma 

clara, segundo o órgão. 
Anteriormente, o Manual 

de Políticas do USCIS não 
explicava claramente quais 
atos ilícitos eram conside-
rados. Com a atualização do 
Manual, os exemplos de atos 
e instruções ilegais vão aju-
dar aos juízes do USCIS sobre 
a concessão ou não. 

Exemplos de falta 
de caráter moral 
A nova orientação do US-

CIS especifica 15 exemplos 
a mais de “atos ilícitos” que 
refletem a falta de caráter 
moral para fins de naturali-
zação. Entre eles estão: frau-
de bancária; conspiração pa-
ra distribuir uma substância 
controlada; falha em preen-
cher ou pagar impostos; rei-
vindicação falsa de cidada-
nia dos EUA, falsificação de 
registros, fraude de seguro; 
obstrução de justiça; agres-
são sexual; assédio ilegal e 
registro ilegal de voto. Veja 
a lista completa no site Ga-
zetanews.com

Dirigir embriagado e mentir para obter benefícios de imigração demonstram falta de bom caráter moral. 

Flickr

Os candidatos devem 

demonstrar bom 

caráter moral antes de 

solicitar a naturalização 

e até fazer o Juramento 

de Fidelidade.  
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Só no ano fiscal de 2019 - de outubro de 2018 a setembro de 2019-, 18 mil 

brasileiros foram detidos em comparação aos 1,600 presos em 2018

Prisão de brasileiros na fronteira 

dos EUA foi a maior em 11 anos

A 
quantidade de brasi-
leiros presos ao tentar 
atravessar ilegalmen-

te a fronteira do México com 
os Estados Unidos é a maior 
em 11 anos. Só no ano fiscal 
de 2019, 18 mil brasileiros fo-
ram detidos em comparação 
aos 1,600 presos em 2018. E 
os números continuam au-
mentando, segundo a agên-
cia U.S. Customs and Border 
Protection - CBP (Patrulha e 
Proteção de Fronteira), do 
Department of Homeland Se-

curity.
A média em um mês tem 

sido grande. Só nos dois pri-
meiros meses do ano fiscal de 
2020* – outubro e novembro 
(o ano fiscal dos EUA vai de 
dia 1° de outubro a 30 de se-
tembro)– mais de 3.000 brasi-
leiros foram detidos pela CBP.

O número de prisões de 
brasileiros superou em mui-
to qualquer ano desde 2007. 
A alta anterior foi de cerca de 
3.200 no ano fiscal de 2016.

Em entrevista coletiva 

concedida na terça-feira, 10, 
o subsecretário em exercí-
cio de Segurança Nacional 
Ken Kuccinelli afirmou que o 
país “tem visto mais brasilei-
ros aparecerem na fronteira 
sul” e que “há uma intensida-
de maior pelo lado america-
no para achar soluções” para 
conter a imigração irregular 
de brasileiros.

Segundo Kuccinelli, o 
Brasil coopera com as autori-
dades norte-americanas, mas 
de maneira “não suficiente”. 

O aumento no núme-
ro de brasileiros ocorre em 
meio a um aumento geral 
de migrantes que chegaram 
à fronteira sul. No geral, mais 
de 850.000 migrantes foram 
presos na fronteira sul em 
2019. Houve um aumento de 
migrantes de países da Amé-
rica do Sul, particularmen-
te Brasil, além de Equador 
e Venezuela, de acordo com 
os novos dados. Leia maté-
ria completa no gazetane-
ws.com. No geral, mais de 850.000 migrantes foram presos na fronteira em 2019. 

CBP

NY começa a emitir Driver’s License para imigrantes
Os imigrantes indocu-

mentados que moram em 
Nova York já podem obter a 
carteira de motorista desde 
segunda-feira, 16. A lei en-
trou em vigor depois que o 
juiz Gary Shape negou um 
pedido de obstrução da lei 
impetrado pelo condado de 
Rensselaer.

Com isso, o estado será o 
14º estado a permitir a prá-

tica. Os moradores do esta-
do poderão requerer o do-
cumento sem ter que provar 
que estão em situação regu-
lar nos Estados Unidos.

Chamada de Green Light, 
a foi aprovada pelo Senado 
estadual e assinada pelo go-
vernador Democrata Andrew 
Cuomo, em junho passado.

Os imigrantes que não 
possuírem um número de 

Social Security poderão apre-
sentar documentos como 
passaportes e carteiras de 
motorista emitidas em ou-
tros países, e se submeter a 
testes práticos e escritos.

Os estados americanos 
que já concedem carteiras 
de motorista a indocumen-
tados no país são Califórnia, 
Colorado, Connecticut, Dela-
ware, Hawaii, Illionois, Mary-

land, New Mexico, Nevada, 
Oregon, Utah, Vermont e 
Washington. 

Flórida

Um projeto semelhante 
está para ser votado no ano 
que vem e alinharia a Flóri-
da com os 14 estados, o Dis-
trito de Columbia e Porto Ri-
co que já adotaram leis sobre 
o assunto. Com informações 
da Fox News.O estado é o 14º a permitir a prática. 

DMV-NY
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A proposta enfrenta oposição de grandes empresas farmacêuticas e de biotecnologia dos EUA 

Trump dá o primeiro passo para permitir 
a importação de remédios do Canadá

O 
governo Trump re-
velou na quarta-fei-
ra, 18, um plano para 

permitir a importação de me-
dicamentos do Canadá e ou-
tros países a preços mais bai-
xos, um objetivo defendido 
tanto pelo presidente quanto 
por seus rivais democratas na 
campanha eleitoral de 2020.

No entanto, a proposta 
enfrenta oposição de gran-
des empresas farmacêuticas 
e de biotecnologia dos EUA.

Além dessa oposição, o 
Canadá advertiu que não 
tem vocação nem capacida-

de para responder à deman-
da americana.

“Estas medidas não te-
rão impacto nos preços, ou 
no acesso dos americanos”, 
disse à AFP Thierry Bélair, 
porta-voz da secretária cana-
dense de Saúde, Patty Hajdu. 
“Nossa prioridade é o acesso 
dos canadenses aos medica-
mentos de que precisam”, 
completou.

O secretário de Saúde, 
Alex Azar, havia dito que 
“nenhum presidente teve a 
vontade da FDA (Adminis-
tração de Medicamentos e 

Alimentos dos Estados Uni-
dos) de abrir as portas para 
importações seguras de me-
dicamentos do Canadá”.

O Departamento de Saú-
de publicou o guia e as regras 
propostas, que descrevem 
duas maneiras de formali-
zar o plano do presidente.

No entanto, esses progra-
mas não podem incluir me-
dicamentos biológicos - os 
elaborados com base em mo-
léculas ou organismos vivos, 
como a insulina. Leia a maté-
ria completa no site Gazeta-
News.com. Medicamentos biológicos estão fora do programa. 

Pixabay

Pena de morte continuou em baixa em 2019 nos EUA,  diz relatório
O uso da pena de mor-

te nos Estados Unidos per-
maneceu próximo de “míni-
mos históricos” este ano, diz 
um novo relatório do Centro 
de Informações sobre Pena 
de Morte.  

Com 22 execuções até en-
tão, a aplicação da pena de 
morte continuou em declínio 
motivada também por dúvi-
da quando à inocência de al-

guns condenados.
5° ano consecutivo 

em baixa 

Este será o quinto ano 
consecutivo com menos de 
30 execuções e menos de 
50 novas sentenças de mor-
te, informou o centro. As 22 
execuções deste ano somam 
a segunda menor taxa des-
de 1991. No ano passado fo-
ram 25.

O centro disse que espe-
ra que 2019 termine com 35 
a 37 novas sentenças de mor-
te impostas, um declínio de 
mais de 87% em relação ao pi-
co de 1994 a 1996, quando as 
sentenças de morte alcança-
vam a média de cerca de 300 
a cada ano.

90% no sul

A pena de morte conti-
nuou a diminuir, desapare-

cendo completamente em 
algumas regiões”, disse a or-
ganização. 

De todas as execuções 
realizadas, mais de 90% de-
las ocorreram no sul, segun-
do o centro - 41% foram no 
Texas. O estado executou se-
te prisioneiros, Tennessee e 
Geórgia, três cada um, Flóri-
da, dois, e Missouri e Dakota 
um em cada. CNN. Pena de morte é maior no sul. 

Florida Department of Corrections.

Um bebê de seis semanas 
milagrosamente sobreviveu 
após ser jogado para fora do 
carro em um acidente na noi-
te de domingo, 15, em Tur-
lock, na Califórnia.

Segundo o canal de TV 
KRON4, a Patrulha Rodoviá-
ria da Califórnia informou 
que a família estava em um 
SUV e seguia para o sul na 
Highway 99 quando aconte-
ceu o acidente. O veículo ba-
teu perto da saída da Main 
Street, capotando e virando 
várias vezes antes de parar.

Com o impacto, o bebê, 
chamado Ezra Benitez, foi 
lançado para fora preso em 
seu assento. Ele foi encontra-
do de cabeça para baixo pre-
so à cadeirinha, que foi parar 
em um arbusto próximo. Fe-
lizmente, o bebê só teve feri-
mentos leves.

Segundo os investigado-
res, a cadeirinha do bebê não 
estava instalada corretamen-
te e saiu por uma janela que 
quebrou durante o acidente.

“Eu trabalho há 17 anos. 
Nunca vi nada assim antes 
“, disse o oficial do CHP Tho-
mas Olsen.

Bebê é jogado 
para fora 
do carro em 
acidente na CA
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V
ocê já ouviu falar na Ma-
rie Kondo? Ela é reco-
nhecida como a guru da 

organização. Seu método de or-
ganização “KonMari”, seu livro 
best-seller e a mágica que muda 
a “vida de arrumar” provocaram 
uma revolução em manter as ca-
sas livres de desordem. 

A regra de ouro de Kondo é 
simples: mantenha apenas o que 
“desperta alegria”, livre-se de to-
do o resto e tenha um local de-
signado para cada item trazido 
para a casa.

Este conceito pode funcio-
nar bem para limpar aqueles 
tênis velhos que você não usa 
mais, ou aquele jeans da épo-
ca de faculdade que você jura 
que vai caber em você de novo, 
um dia... mas você pode acabar 
com uma grande dor de cabeça 
na hora de pensar em organi-
zar os seus documentos finan-
ceiros! Uma pilha de papel tão 
grande que com certeza não 
desperta a mesma alegria do 
que finalmente reorganizar o 
seu armário.

Mas acredite, organizar os 
papéis financeiros e mantê-los 

bem organizados pode econo-
mizar horas de pesquisas e aju-
dar a preservar sua paz de espí-
rito em situações financeiras de 
emergência.

Colocar sua organização fi-
nanceira em ordem não é uma 
tarefa fácil de realizar por con-

ta própria. E às vezes vai ser ne-
cessário ajuda de um profissio-
nal... Entre em contato com um 
professional de sua confiança; 
juntos examinem a sua situa-
ção financeira atual. E não se 
esqueça de levar a caixa de sa-
patos cheia de documentos fi-

nanceiros!
Você pode optar por arqui-

var os papéis em pastas diferen-
ciadas e devidamente etiqueta-
das ou, se você se sente mais 
moderno, pode scanear seus do-
cumentos e guardar tudo de for-
ma digital. O importante é fazer 

o trabalho.
Muitas vezes ao organizar as 

finanças, a gente encontra uma 
maneira de reorganização da 
nossa própria vida. Os seus ob-
jetivos ficam mais claros, e por 
consequência a estratégia de co-
mo alcançá-los fica mais defini-
da também.

A maioria destes documen-
tos financeiros deve ficar guar-
dada por pelo menos 7 anos.

Saber onde estão seus segu-
ros, registros de propriedade, 
títulos de carros etc, pode pare-
cer algo simples e  não essencial; 
mas a verdade é que esta organi-
zação faz parte de uma vida fi-
nanceira saudável. 

Uma nova década se aproxi-
ma e com ela vem aquela época 
do ano que fazemos resoluções 
para o ano que se inicia. Vou fa-
lar disso semana que vem...  mas 
por agora, por que não realmen-
te começar o ano novo com o pé 
direito; começando pela orga-
nização de um dos pontos mais 
importante da sua vida: suas fi-
nanças.

Um Natal de muita Luz e Paz 
para a sua família...

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.

Você já ouviu falar na Marie Kondo?

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.

Organização das finanças também são importante.

Pixabay
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Cidade do Kansas oferece US$15 
mil para atrair moradores 

Topeka, capital do esta-
do do Kansas, é a mais re-
cente comunidade a usar 
dinheiro para atrair pessoas 
de fora da cidade. Empresá-
rios e autoridades financia-
rão um bônus para famílias 
que estejam dispostas a mo-
rar e trabalhar por lá por pe-
lo menos um ano. 

Com um população em 
pouco mais de 126 mil habi-
tantes, a cidade é mais uma 
na crescente lista de lugares 
que oferecem incentivos fi-
nanceiros para atrair novos 
residentes e apoiar uma po-
pulação envelhecida ou es-
tagnada. 

Na semana passada, lí-
deres empresariais anun-
ciaram recursos de até 
US$15.000 a pessoas de ou-
tros estados e até países dis-
postas a viver e trabalhar na 
cidade ou em Shawnee, cida-
de no condado de Johnson.

Por enquanto, o plano 
é atrair pelo menos 40 pes-
soas - idealmente jovens ca-
sais que têm famílias ou 
pretendem iniciá-las - que 
possam preencher empre-
gos em setores como ciên-
cias da saúde animal e ser-
viços financeiros. Leia a 
matéria completa no site 
Gazetanews.com. 

Topeka, capital do Kansas, tem pouco mais de 126 mil habitantes. 

GoTopeka 

O  inverno começa oficialmente no sábado, que deve ser o dia mais curto 

do ano com menos claridade em todo o país

Prenúncio de inverno mais 
rigoroso nos Estados Unidos           

Os Estados Unidos estão 
dando adeus ao outo-
no (Autumn ou Fall) 

neste dia 20 de dezembro. A 
estação se iniciou em setem-
bro, mas o país teve a primei-
ra nevasca na região noroes-
te logo na primeira semana 
de outubro, preanunciando o 
próximo inverno como sen-
do mais rigoroso.

O inverno (Winter) co-
meça oficialmente dia 21 de 
dezembro. Este será o dia 
mais curto do ano com ape-
nas 10h e 30 minutos de cla-
ridade, e vai até 19 de março 
de 2020. Os países do Hemis-
fério Norte possuem as esta-
ções do ano mais bem defini-
das e são opostas às estações 
no Hemisfério Sul, portanto, 
quando começar o  inverno 
aqui nos  EUA estará come-
çando o verão no Brasil.

O período mais frio do 
ano na maior parte do país 
acontece em janeiro, nos 
seus últimos dias, e no ini-
cio de fevereiro, quando che-

gam com maior frequência 
massas de ar vindas do Ár-
tico chamadas de  Vórtices 
Polares, e também extre-
mos recordes de acúmulos 
de neve chamados “Snowpo-
calypse”.  Esses fenômenos 
são acompanhados de per-
to pelo governo americano, 
pois podem ocasionar mor-
tes, cancelamento de voos 
e de viagens de trens, blo-
queios em rodovias impor-
tantes, como ocorreu em ja-
neiro desse ano.

Previsões para o 
inverno 2019-2020 
A região norte, nordeste 

e leste deve registrar mais 
frio, umidade e chuva que a 
média. Os estados america-
nos de Wisconsin, Michigan, 
Illinois, Alabama, Dakota do 
Norte são recordistas em ín-
dices de resfriamento e às ve-
zes apresentam temperaturas 
mais baixas que as registra-
das na Antártica, chamadas de 
“Artic Blasts or Brutal Cold”. 
Este ano, o inverno será rigo-
roso também na região nor-

Este ano o inverno será rigoroso também na região nordeste dos EUA.

@vivaweather

deste dos EUA incluindo os 
estados de Connecticut,  Mas-
sachusetts,  New Jersey,  New 
York e Pensilvânia os quais 
tendem a ter queda de neve 
(“snowfall”) acima dos níveis 
normais, fortes tempestades, 
com chuva intensa e granizo.

Já as regiões sul e sudeste 
sentirão menos frio e também 
mais umidade e chuvoso que 
a média. Grande parte do sul 
do país sofrerá com as chuvas 
mais duradouras e constantes. 
No decorrer do inverno, a Fló-
rida e o Texas apresentarão 

mais chuvas que o normal.
Para as regiões oeste e su-

doeste, a previsão é de menos 
frio e mais seco. As tempera-
turas devem ficar próximas 
ou acima da média em gran-
de parte do oeste. Prevê-se 
que nas áreas do sudoeste do 
Oregon até a Califórnia, e o 
sudoeste do Texas tenham 
temperaturas mais altas que 
a média, e clima bem seco.

* Emerson  Duran (@viva-
weather)  é meteorologista e 
reside nos Estados Unidos. 

Emerson Duran - Colaborador
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O Parlamento da Fran-
ça pretende adotar de for-
ma definitiva a pulseira ‘an-
ti-aproximação’ para afastar 
homens violentos e assim 
diminuir a violência contra 
a mulher.

O projeto de lei recebeu 
apoio quase unânime da As-
sembleia Nacional.

O número de feminicí-
dios na França este ano supe-
rou os dados registrados em 
2018 pelo governo, com 122 
casos confirmados, de acor-
do com um balanço da AFP.

A pulseira, que já existe 
na Espanha, onde os femi-
nicídios diminuíram de for-
ma significativa, permite a 
geolocalização e manter à 
distância os parceiros ou ex-
-parceiros violentos graças à 
ativação de um sinal.

Dependendo do consen-
timento do cônjuge violen-
to, a pulseira pode ser ativa-
da “como uma penalidade, 
antes do julgamento no âm-
bito de um controle judicial 
ou à margem de qualquer de-
núncia como de uma ordem 
de restrição”, afirmou a mi-
nistra francesa da Justiça, Ni-
cole Belloubet.

França analisa 
adoção de pulseira 
contra violência 
conjugal

A promotoria do gover-
no interino da Bolívia emi-
tiu na quarta-feira, 18, uma 
ordem de prisão contra o 
ex-presidente Evo Morales 
por “rebelião, terrorismo e 
financiamento ao terroris-
mo”. Morales está refugiado 
na Argentina após abdicar de 
seu mandato em novembro.

O anúncio foi feito pelo 
ministro do interior da Bo-
lívia, Arturo Murillo, em no-
vembro, que apresentou de-
núncia de terrorismo contra 
o ex-presidente. À época, Mu-
rillo apresentou áudios nos 
quais, supostamente, Mo-
rales estava dando instru-
ções para que seus apoiado-
res bloqueassem as estradas 
do país, impedindo a distri-
buição de alimentos e com-
bustíveis.

A crise teve início após a 
tentativa de Morales de con-
quistar um quarto manda-
to consecutivo nas eleições 
do início de novembro. Após 
uma apuração demorada e 
cheia de suspeitas, a oposi-
ção e o governo entraram 
em um acordo e solicitaram 
intervenção da  Organização 
dos Estados Americanos.

Promotoria da 
Bolívia emite 
ordem de prisão 
contra Evo Morales

À frente da França e Itália, os chineses estão investindo em negócios já 
existentes no Brasil, ou estão abrindo suas próprias empresas no país. 

Chineses lideram investimentos 
no Brasil como pessoas físicas

O Ministério da Justiça 
e Segurança Pública 
divulgou em relató-

rio no início deste mês onde 
os chineses aparecem como 
principais investidores pes-
soas físicas no Brasil, em in-
vestimentos do tipo pessoa 
jurídica.

Segundo o Relatório da 
Coordenação Geral de Imi-
gração Laboral (CGIL), o di-
nheiro chinês de pessoa fí-
sica com finalidade jurídica 
mais do que dobrou no ter-
ceiro trimestre deste ano, na 
comparação com o mesmo 
período do ano passado. O 
montante foi de 3 milhões 

lhões de reais no país no ter-
ceiro trimestre, seguida pela 
Itália, com 2,6 milhões, e Por-
tugal, com 2 milhões.

Ceará lidera ranking 
de investimentos estran-
geiros

O Ceará lidera o ranking 
de investimentos estrangei-
ros pelo segundo trimestre 
seguido, ultrapassando São 
Paulo. O estado recebeu ao 
todo 14 milhões de reais em 
investimentos realizados per 
pessoas físicas. Ao fim de ju-
nho, já havia entrado quatro 
vezes mais dinheiro no esta-
do do que no mesmo período 
de 2018. Fonte: Veja.

Xi Jinping, presidente chinês em visita ao Brasil. 

Agência Brasil

de reais para 6,3 milhões de 
reais.

Isso significa que cida-
dãos chineses estão investin-
do em negócios já existentes 

no Brasil, ou estão abrindo 
suas próprias empresas no 
país

Em segundo lugar, está a 
França, que investiu 5,5 mi-

Para delegada, agressão a Karol Eller foi “típico de homofobia”
O motivo das agressões à 

youtuber Karol Eller, de 32 
anos, está sendo investigado 
como homofobia, de acordo 
com a Polícia Civil. A jovem, 
que viveu por anos no sul 
da Flórida, estava com a na-
morada em um quiosque na 

orla da Barra da Tijuca, na 
Zona Oeste do Rio de Janei-
ro, quando se envolveu em 
uma confusão com outras 
três pessoas, na manhã do 
último domingo (15).

O caso foi registrado co-
mo lesão corporal e injúria 

por preconceito na 16ª De-
legacia de Polícia, na Barra 
da Tijuca.

Segundo a policial civil 
Suellen Silva dos Santos, na-
morada de Karol, as duas es-
tavam no local quando co-
nheceram um casal que 

estava acompanhado de um 
amigo. Na delegacia, ela afir-
mou que um dos dois suspei-
tos se referiu a Karol como 
“ele” e disse que ela “não era 
mulher, era homem”. Leia a 
matéria completa no site Ga-
zetaNews.com
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Equipe garantiu vitória sofrida contra o Al Hilal, de virada, por 3 x 1 em Doha

Flamengo está na final do Mundial após 38 anos

O 
sonho de ganhar no-
vamente o mundo 
nunca esteve tão pró-

ximo. Após 38 anos, o Fla-
mengo está na final do Mun-
dial de Clubes. Na terça (17), 
o clube brasileiro venceu o 
Al Hilal por 3 a 1, no Está-
dio Internacional Khalifa, 
em Doha, no Catar, e vai de-
cidir o título, sábado, contra 
o vencedor de Liverpool x 
Monterrey. Uma vitória so-
frida, de virada, construí-
da com gols de Arrascaeta, 
Bruno Henrique e Al-Bulayhi 
(contra). Salem Al-Dawsari 
marcou para os árabes.

No primeiro tempo a 
equipe carioca apresentou 
os mesmos problemas da fi-
nal da Libertadores, Um Fla-
mengo sem intensidade, em 
baixa rotação, com muitos 
erros e, acima de tudo, as-
sustado. Fora de sintonia, 
o Rubro-Negro esteve irre-
conhecível e foi presa fácil 
para o Al Hilal. Pablo Ma-
rí e Filipe Luís começaram 
muito mal. 

Os árabes, por sua vez, 
lembravam os bons momen-
tos do Flamengo, com toque 
de bola rápido e envolvente. 

Gomis desperdiçou grande 
chance em rebote de Diego 
Alves após chute de Salem. 
Na segunda chance, porém, 
Salem não perdoou. Giovin-
co abriu na direita para Al-
-Buryak, o lateral cruzou ras-

teiro, e o camisa 29 marcou.
Nervoso, o Flamengo 

tentou colocar a bola no 
chão e trocar passes. Sem 
o mesmo ímpeto, os ára-
bes apostavam nos contra-
-ataques e levavam perigo, 

especialmente com Gomis, 
atacante forte e técnico. Vul-
nerável defensivamente, o 
time brasileiro pouco assus-
tou. 

As melhores chances fo-
ram em um chute de fora 

Bruno Henrique foi o destaque da semifinal.

Divulgação

da área com Gerson e com 
Bruno Henrique. Na primei-
ra, ele foi desarmado por Al-
-Burayk após belo passe de 
Arrascaeta. O segundo, nos 
acréscimos, cabeceou fraqui-
nho nas mãos do goleiro.

O Flamengo não trocou 
nomes, mas voltou com uma 
nova postura para a etapa fi-
nal. Com três minutos, che-
gou duas vezes e empatou o 
jogo, com participação dire-
ta de seu trio de artilheiros. 
Em jogada iniciada por Ra-
finha na direita, Gabriel re-
cebeu na entrada da área e 
achou Bruno Henrique livre 
na área. O camisa 27 só ro-
lou para Arrascaeta livre es-
corar para o gol. 

Gabigol teve uma nova 
chance em seguida e parecia 
que o time brasileiro toma-
ria as rédeas do jogo. A par-
tida, no entanto, ficou ten-

sa, com poucas chances, e 
lances violentos. Giovinco, 
por exemplo, merecia ter si-
do expulso.

Aí vale citar a final em 
Lima, novamente, quando 
Diego entrou no lugar de 
Gerson e mudou o jogo con-
tra o River Plate? Pois é. 
Aconteceu novamente. O ca-
misa 10 levou o time para 
frente e iniciou a jogada do 
gol da virada, com belo pas-
se na direita para Rafinha. 
De primeira, o camisa 13 
cruzou para Bruno Henri-
que, que mandou de cabeça 
para o gol: 2 a 1. 

A virada levou os ára-
bes à lona, e o Rubro-Negro 
aproveitou para nocautear. 
Diego, novamente, achou 
Bruno Henrique livre na es-
querda, o atacante cruzou, 
e Al-Bulayhi mandou para o 
próprio gol. Logo após o gol, 
o peruano Carrillo perdeu a 
cabeça, acertou um pontapé 
em Arrascaeta e foi expulso. 
Com dois gols de vantagem 
e um jogador a mais, restou 
ao Flamengo administrar a 
partida até o fim.

Fonte:www.globoespor-
te.com

Com dois gols de 

vantagem e um 

jogador a mais, restou 

ao time do Flamengo 

administrar a 

partida até o fim.
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A
cordei com metade da 
minha capacidade res-
piratória. Via nasal, que 
fique claro. Que difícil 

que é não respirar. Estou respi-
rando, eu sei. Completo os ou-
tros 50% com a boca. Mas é que o 
ar entra tão gelado e parece con-
fuso lá dentro, como se tivesse 
perdido temporariamente o sinal 
do Waze. Lá vem ele, sem saber 
muito bem para onde ir, já era 
hora do próximo ar chegar boni-
tinho no pulmão, e o primeiro 
ainda perdido no meio do cami-
nho “vou para direita ou para es-
querda?”. Coisa horrível estar in-
capacitada.

Namorei um rapaz, quando 
eu era novinha ainda, que tinha 
rinite alérgica. Eu tinha uma ago-
nia descomunal de estar perto 
dele de manhã. Como espirrava, 
fungava, assoava o nariz, como 
fazia barulho. Eu ali, ainda não 
tinha nem acordado a 100% e ele 
e seu lencinho a todo vapor. Ho-
je quando acordei – a 50% no má-
ximo – e percebi o quanto era di-
fícil viver com metade do nariz, 
lembrei dele e de quão cruel eu 

era, do alto da minha capacidade 
de respiratória completa, ao jul-
gá-lo em seu desconforto.  

Não é que eu esteja exatamen-
te gripada – não tenho febre, não 
tusso – mas desde que acordei, si-
go com meu aturgyl na mão. To-
mei café agarrada nele, atendi mi-
rando o frasco na mesinha lateral, 
escrevo agora com o remédio no 
colo. 

Entre pingar ou não a única 
gotinha que resolveria o meu pro-
blema, em questão de 30 segun-

dos, lembro da voz de minha mãe 
“cuidado com o aturgyl, ele pode 
te levar a uma rinite medicamen-
tosa”. 

Que injustiça. A simples exis-
tência dele me conforta e é – por 
muitas vezes – solução o suficien-
te para aplacar a agonia, isso sim. 
Para as crises de meu namorado 
de juventude, não havia conforto 
possível. De novo, que injustiça.

Essa não foi a única sacana-
gem que a vida lhe impôs no que 
se refere a dividir entre nós, mate-

maticamente, o horror do destino. 
Ele era um moço vaidosíssimo e 
nutria um apreço grande pelo pró-
prio cabelo. Um dia, resolveu que 
gostaria de radicalizar. Aliás, an-
tes, uma particularidade: acredi-
ta que quando os fios estavam lon-
gos demais – e por longo demais 
leia, deveria ter cortado na sexta e 
só tinha vaga para segunda –, ele 
tinha enxaquecas lacerantes? “É o 
peso extra na cabeça, faz todo sen-
tido”, argumentava. 

Entendeu? 
Pois resolveu radicalizar e me 

apresentou um produto antiquís-
simo que promete cabelos lisos, 
sedosos e cheios de movimento a 
cada aplicação. A rigor, o objeti-
vo é alisar e pintar. Compramos 
o preto azulado. Assim no plural 
mesmo, como tínhamos ambos os 
cabelos curtos, a proposta era que 
usássemos a mesma bisnaga para 
ficarmos “lindos juntos”. No fun-
do, no fundo, ele queria dividir o 
prejuízo na farmácia. 

Ainda nos cinco primeiros mi-
nutos da aplicação, nós dois de 
touca na cabeça, percebemos um 
vermilhinho que começava a apa-

recer no pescoço dele. Teste de pe-
le? Imagina, éramos jovens e des-
temidos. 

O vermelhinho virou uma co-
ceira, que virou uma queimação, 
que virou desespero, cabeça na 
pia, água corrente e muitos chu-
maços de cabelo escorrendo pelo 
ralo. Minha mãe, que cochilava no 
quarto do lado, correu ao som dos 
gritos de horror do menino e sa-
pecou todo mundo no carro a ca-
minho do hospital. 

Alergia de contato, cabeça ras-
pada à máquina zero e auxílio me-
dicamentoso. Nos dias que se se-
guiram ao ocorrido, ele pegava no 
meu cabelo preto azulado, esti-
cadíssimo, e dizia ainda choroso, 
“que injustiça”. 

Para mim, sua fase careca foi, 
disparada, de todas a mais boni-
ta. Embora ele também ficasse 
muito bem com o cabelo cachea-
do, castanho, preto, curto, longo 
– não, longo não, as enxaquecas 
não lhe favoreciam. Até ligaria 
para pedir desculpas pela falta 
de paciência nas manhãs de ba-
rulho, mas dificilmente teria a 
minha voz reconhecida com esse 
nariz entupido. 

Bem feito, justíssimo! 
Boa semana queridos. 

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

Que injustiça!

roberta@gazetanews.comPor ROBERTA DALBUQUERQUE
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A 
depressão é uma doença men-
tal e isso significa que o que 
está errado, está no Sistema 
Nervoso Central. Muito di-

ferente de uma úlcera gástrica, por 
exemplo. Isso quer dizer que o medi-
camento usado tem ação central, age 
no Sistema Nervoso Central. Muda o 
comportamento e os sentimentos das 
pessoas. 

É fácil entender. Da mesma forma 
que um descongestionante nasal irá 
agir na produção de secreção, um an-
tidepressivo irá agir onde a depressão 
está, no cérebro.

Pense comigo: se você sente dor 
porque quebrou o braço e toma um 
analgésico e a dor passa, como você 
irá se sentir? Feliz, eu acredito. Quan-
do o efeito do analgésico passar a dor 
volta, e a sua felicidade vai embora, o 
que te leva a tomar analgésico nova-
mente. Enquanto isso o seu osso do 
braço está calcificando e a origem da 
sua dor some. Assim, você não precisa 
mais tomar analgésicos.

Vamos agora fazer o mesmo racio-
cínio para a depressão. Você tem de-
pressão e um médico indica um an-
tidepressivo. Quando você toma esse 
remédio a sua depressão diminui, e 

você se sente feliz novamente. En-
quanto isso, nada, absolutamente na-
da de positivo está acontecendo no 
seu cérebro. Não haverá processo de 
cura como na fratura, a menos que vo-
cê busque uma terapia. O remédio eli-
mina os sintomas, mas não promove 
a cura. E diferentemente do analgési-
co que apenas elimina a dor e a infla-
mação, o antidepressivo faz com que 
nosso corpo produza cada vez menos 
aquela substância que já existe em 
pouca quantidade em quem tem de-
pressão. O nome desse processo é “do-
wn regulation”, ou como se fala mais 
rotineiramente, resistência ao medica-
mento. Como você se sente deprimi-
da(o) novamente, retornar ao médico 
é comum e ele aumenta a dose do re-
médio. Mais estrago será feito no seu 
cérebro.

Um estudo (1) mostrou que 61% 
das pessoas que deixaram de usar an-
tidepressivos tiveram síndrome de 
abstinência, e 44% os sintomas foram 
descritos como severos. 66% desenvol-
veram ataques de pânico e/ou ansieda-
de, e 62% apresentaram grande irrita-
bilidade. Menos de 1% não apresentou 
efeitos de abstinência. Esse estudo foi 
feito em 31 países, o que mostra que 

não há relação cultural ou comporta-
mental e sim apenas o efeito da droga 
antidepressiva.

Usando novamente o exemplo do 
braço quebrado, quando se sabe a cau-
sa da enfermidade e se trata a causa 
podemos ter a cura. A causa da dor era 
o osso quebrado, a cura estava na re-
dução da fratura e na imobilização. O 
analgésico apenas melhorou sintomas. 
No caso da depressão também existe 
uma ou mais causas, e se essas causas 
não forem tratadas não haverá cura. 

Se não houver cura a pessoa fica-
rá permanentemente doente e refém 
do remédio que inibe os sintomas. E 
pior, achando que está em tratamen-
to. Mas não estará se tratando a me-
nos que faça terapia. O triste dessa 
história toda é que os profissionais de 
saúde sabem disso e não avisam aos 
pacientes. Não avisam por várias cau-
sas que não quero julgar aqui. Então, 
cada vez que uma droga for receitada, 
pergunte muito até entender tudo que 
pode acontecer com o uso desse medi-
camento.

Referência:1.https://www.scien-
cedirect.com/science/article/abs/pii/
S0306460319309001#f0005

SAÚDE & BEM-ESTAR
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Antidepressivos cobram um alto preço pelo alívio temporário
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Estudo indicia que 66% desenvolveram ataques de pânico.
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A 
hipocondria é um trans-
torno mental que consiste 
no temor excessivo ao per-
ceber algum sintoma, em 

desenvolver algum problema de 
saúde que possa ameaçar sua vida, 
mas sem diagnóstico real. O proble-
ma é que para o hipocondríaco, a 
ansiedade e a preocupação alimen-
tam convicções terríveis. Uma sim-
ples dor de cabeça pode significar 
um tumor cerebral; uma palpitação 
pode ser um ataque cardíaco; ao 
sentir uma dor de estômago, já se 
imagina um câncer, e é assim que 
os hipocondríacos interpretam sen-
sações fisiológicas habituais ou pe-
quenas variações normais do corpo 
como um sintoma de um mal que 
está por vir.

A hipocondria é mais comum 
do que se imagina. 5% da população 
sofre dessa doença. Em geral, es-
sas pessoas possuem o hábito de se 
queixar de males ou doenças comu-
mente raras e de difícil diagnóstico, 
corroborando a sua sensação de que 
os médicos não possuem recursos 
e conhecimentos suficientes para 
desvendar o mal. Porém, a grande 
preocupação com estes pacientes 

está diretamente ligada ao auto-
diagnóstico e à automedicação, que 
podem acarretar graves problemas 
de intoxicação ou crises gástricas.

Estes riscos podem ser mini-
mizados quando o paciente pos-
sui conhecimento de sua condição, 
controlando-o e eventualmente le-
vando suas dúvidas para o consultó-
rio médico, e/ou psicológico.

Ao desconfiar da busca excessi-

va por auxílio médico, questiona-
mentos frequentes sobre o resul-
tado de algum exame ou avaliação 
clínica ou até mesmo a automedica-
ção, sugerimos considerar a ajuda 
de um psiquiatra ou psicólogo, pois 
estes comportamentos podem ser 
indicativos da hipocondria.

A família também pode con-
tribuir na busca por um especia-
lista para ajudar quem sofre desse 

transtorno.
A doença atinge tanto homens 

quanto mulheres, comumente apa-
rece no início da vida adulta, po-
rém, pode se desenvolver em qual-
quer idade. As causas, entretanto, 
não são tão precisas; pode ser de-
senvolvida desde um trauma, a um 
perfil que apresenta baixa autoes-
tima, ansiedade, transtorno obses-
sivo compulsivo, combinados ou 
isoladamente, a outros fatores emo-
cionais.

A incidência de casos na família 
que envolvam uma predisposição à 
hipocondria, podem contribuir pa-
ra o transtorno.

O tratamento da hipocondria é 
baseado especialmente em psicote-
rapia cognitiva, comportamental e 
analítica. Dependendo da gravida-
de do quadro, o tratamento medica-
mentoso pode ser indicado. 

Família e pessoas mais próximas 
podem contribuir também auxilian-
do na melhor condução reflexiva do 
paciente ao questionar sobre algum 
sintoma, trazendo-o à racionaliza-
ção. Entretanto, não há um trata-
mento definitivo; cada caso deverá 
ser avaliado individualmente.

SARAH SILVA LOPES
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Sabia que a hipocondria atinge 5% da população?
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U
ma pessoa saudável é 
aquela que tem energia 
em todos os níveis do seu 
ser. Cada nível energéti-

co do nosso corpo pede um tipo 
de nutrição.

Físico
Do nível físico, é preciso cui-

dar com uma alimentação saudá-
vel, capaz de prover energia de 
boa qualidade para o funciona-
mento do seu organismo. O cor-
po humano precisa de vitaminas, 
proteínas, carboidratos, gorduras 
e sais minerais. Se você não sou-
ber muito sobre o assunto, pro-
cure obter mais informações a 
respeito para ter condições de 
atender às necessidades do seu or-
ganismo.

Para assegurar a qualidade 
energética do nível físico, tam-
bém é preciso exercitar-se. A ati-
vidade física regular, orientada de 
acordo com as condições de saúde 
do seu organismo e com a sua ida-
de, é fundamental para a sua qua-
lidade de vida.  Exercitando-se, vo-
cê vive melhor, pensa melhor e se 
sente melhor.

Mental
Para reenergizar-se mental-

mente, relaxe e descanse na me-
dida certa para as necessidades 
do seu corpo: nem mais nem me-
nos. Descubra o quanto você pre-
cisa dormir para sentir-se dispos-
to e revigorado.Parte importante 
da sua energia mental provém da 
atividade de seus dois hemisférios 
cerebrais. Quando as atividades 

de um se sobrepõem às do outro, 
acontecem os desequilíbrios.

Exercite mais a sua criativida-
de para  ativar o lado direito do 
cérebro, pois o lado esquerdo cos-
tuma ser predominante na maio-
ria das pessoas.

Emocional
Uma boa energia emocional 

decorre da boa relação que você 

tem consigo mesmo. E isso, em 
conseqüência, permite que você 
se relacione bem com as demais 
pessoas e com a vida, mantendo a 
boa qualidade da sua energia emo-
cional.

Toda a nossa interação com o 
mundo que nos cerca depende de 
como nos sentimos intimamen-
te. Logo, é da maior importância 
conhecer a qualidade das nossas 
emoções e lidar com elas constru-
tivamente. Quando reagir negati-
vamente a determinada situação, 
questione-se a respeito. Busque 
identifi car crenças ou julgamen-
tos existentes por trás da sua rea-
ção e cuide da causa para que o 
efeito negativo não se repita.

Espiritual
Existem inúmeras formas para 

alimentar a sua energia espiritual: 
meditação, concentração, visuali-
zação ou o uso de mantras são al-
gumas delas. Todas, necessaria-
mente, levam ao mesmo objetivo, 
que é facilitar a sua conexão com 
a fonte original (Deus) de toda a 
energia que existe no Universo, 
do qual você é parte.

A manutenção do nível ener-
gético espiritual pode trazer refl e-
xos positivos e duradouros para 
todos os outros níveis da sua vida.

Nada é para sempre
Certa vez, um viajante che-

gou à margem de um rio. Como 
precisava atravessá-lo e não havia 
ponte, ele mesmo cortou troncos 
de árvores e construiu uma balsa. 
Chegando à outra margem, sen-
tiu-se tão apegado à balsa que não 
teve coragem de abandoná-la. E, 
assim, carregando-a nos ombros, 
iniciou a travessia do bosque. Mas 
a balsa pesava-lhe sobre os om-
bros. A balsa, que antes tinha sido 
uma salvação, agora era um pro-
blema.

Muitas vezes, a solução de on-
tem é o problema de hoje. A idéia 
brilhante do passado pode ser o 
entulho do presente que contami-
na o amanhã. 

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.

Tenha mais energia

lair.ribeiro@gazetanews.com

Exercite mais a sua criatividade para  ativar o lado direito do cérebro.

Pixabay

“Muitas vezes, a solução de 

ontem é o problema de 

hoje. A idéia brilhante 

do passado pode ser o 

entulho do presente que 

contamina o amanhã”
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A 
cantora gospel Priscil-
la Alcantara e o humo-
rista Whindersson Nu-
nes emocionaram os 

fãs há algumas semanas quan-
do divulgaram, nas redes so-
ciais, um áudio da cantora 
interpretando uma música es-
crita pelo comediante. Intitula-
da “Girassol”. A canção ganhou 
versão de estúdio, já disponível 
nas plataformas digitais. 

Tudo começou quando 
Whindersson compôs a canção 
e pediu para Priscilla cantá-la. 
Ela, então, gravou uma mensa-
gem de áudio interpretando as 
emocionantes palavras do ami-
go e enviou para o humorista. 

A idéia era guardar a canção 
como um mantra pessoal, mas 
Whindersson se emocionou 

com o resultado e com-
partilhou em suas redes. 
O post teve grande reper-
cussão e os dois resolve-
ram gravar a canção em 
estúdio. 

Com a analogia do gi-
rassol, que abandona a 
escuridão e se volta para 
a luz, a canção fala sobre 
cura e a busca por nossas 
melhores versões. 

“Girassol” quebra um 
ciclo de mais de três anos 
em que Priscilla não grava can-
ções de outros compositores. 
Conhecida por produções au-
tobiográficas, a cantora explica 
por que decidiu gravar a músi-
ca de Whindersson: “essa músi-
ca traduz tanto a minha alma e 
a de tanta gente, que eu pensei: 

´ela poderia ser minha´. Então, 
tive essa sensação de que esta-
va gravando não uma música de 
outro compositor. A canção fala 
tanto por mim, que eu sinto que 
ela também é minha, e acho 
que é assim que as pessoas se 
sentem ao ouvi-la. Não é a mú-

sica do Whindersson ou da Pris-
cilla, é a música delas”, afirma. 

A cantora retornou recente-
mente de Las Vegas, onde par-
ticipou do GRAMMY Latino, 
premiação à qual foi indicada 
pelo disco “Gente”, lançado no 
final de 2018.

O 
cantor e compositor 
Jorge Vercillo lançou 
seu novo álbum inti-
tulado “Nas Minhas 

Mãos”, que dialoga com vários 
estilos musicais e universos 
bem diferentes dos percorri-
dos pelo artista até hoje. 

Entre as principais faixas 
estão as parcerias com Thia-
guinho, Péricles e Vitor Kley. 
Além disso, uma inusitada par-
ceria com o ex-jogador Ronal-
dinho Gaúcho e a participação 
inédita do seu filho Vini Ver-
cillo, que canta com o pai, em 
inglês, uma de suas próprias 

composições. 
Ao todo são 16 músicas, 

sendo a maioria assinada pe-
lo próprio Vercillo — quatro 
delas inspiradas em Martha 
Suarez, esposa do artista. São 
elas “Índia de Itapuã”, canta-
da por ele no casamento do ca-
sal; “Paraíso Estendido” (cujo 
videoclipe está disponível 
no YouTube); “Nosso Próprio 
Chão”, com participação de 
Péricles - cujo single será pro-
movido em breve –, e a pul-
sante “Nas Minhas Mãos”, que 
dá nome ao álbum e à atual 
turnê do cantor.

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.

Priscilla Alcantara 

grava música de 

Whindersson Nunes

Chega o novo álbum de Jorge Vercillo

planetamusica@gazetanews.com

Por EQUIPE GAZETA

Por GENE DE SOUZA

VIVA FRIDAY - 
LATIN NIGHT
20/DEZ/2019
Local: El After at 
The Locale - 499 
South Federal 
Hwy, Boca Raton, 
Florida 33432
Horário: 10 PM
Info: Segue com 
sucessos a noite 

latina no El After, com banda ao vivo e 
DJ. Todas as sextas-feiras.

Madonna em Miami Beach
21 e 22/DEZ/2019
Local: The Fillmore at the Jackie Gleason 
Theater - 1700 Washington Ave, Miami 
Beach, Florida 33139
Horário: 8:30 PM
Info: O show Madame X Tour de Madon-
na passa por Miami Beach e mostra Ma-
donna como nunca vista antes - não em 
um estádio ou arena de basquete, mas na 
intimidade de um teatro. Ingressos ($190 
a $1,500) à venda pelos sites www.ticket-
master.com e www.fillmoremb.com.

Varanda do The Locale
Todos os domingos
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. Informa-
ções pelo telefone (561) 251-7352.

Abertura da Florida Cup 
15/JAN/2020
Local: Exploria Stadium - 655 W. Church 
Street, Orlando, Florida 32805
Horário: 6 PM
Info: Começa no dia 15 de janeiro a 
Florida Cup, evento que promove o 
confronto entre times de vários países. 
As duas partidas de abertura serão: às 
6PM - Corinthians x New York City; e às 
8.30PM - Palmeiras x Atlético Nacional. 
Ingressos à venda pelo Ticketmaster.com 
($27 - $128). O ingresso dá direito às duas 
partidas.

AGENDA
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Star Wars: 

The Rise of 

Skywalker

Walt Disney 
Studios

Estreia na sex-
ta-feira, dia 20 
de dezembro, 
o último capí-

tulo da saga mais famosa do mun-
do do cinema - Star Wars: The 
Rise of Skywalker. Com o retorno 
do Imperador Palpatine, todos 
voltam a temer seu poder e, com 
isso, a Resistência toma a frente 
da batalha que ditará os rumos da 
galáxia. Treinando para ser uma 
completa Jedi, Rey ainda se encon-
tra em confl ito com seu passado e 
futuro, mas teme pelas respostas 
que pode conseguir a partir de 
sua complexa ligação com Kylo 
Ren, que também se encontra 
em confl ito pela Força. No elenco 
estão Daisy Ridley, Adam Driver, 
Oscar Isaac, John Boyega, Joonas 
Suotamo, Keri Russell, Mark 
Hamilll, Kelly Marie Tran, Domh-
nall Gleeson, Billy Dee Williams, 
entre outros. A direção fi cou a 
cargo de J.J. Abrams, que também 

escreveu o roteiro ao lado de 
Chris Terrio, Derek Connolly e 
Colin Trevorrow. As personagens 
foram criadas por George Lucas. 
No site do Gazeta News você pode 
conferir a cobertura da coletiva de 
imprensa, que aconteceu em Los 
Angeles, na Califórnia. #StarWars 
#TheRiseOfSkywalker

Bombshell

Lionsgate

Expandindo 
para o circuito 
nacional na 
sexta-feira, dia 
20 de dezem-
bro, o drama 
biográfi co 

Bombshell é uma das apostas 
dos estúdios Lionsgate para 
as premiações. Um gigante do 
telejornalismo e antigo CEO da 
Fox News, Roger Ailes, interpre-
tado por John Lithgow, tem seu 
poder questionado e sua carreira 
derrubada quando um grupo de 
mulheres o acusam de assédio 
sexual no ambiente de trabalho. 
Digno de indicações para prêmios 
de Melhor Atriz e Melhor Atriz 

Coadjuvante, o elenco estelar con-
ta com Charlize Theron, Nicole 
Kidman, Margot Robbie, Allison 
Janney, Malcolm McDowell, Kate 
McKinnon, Mark Duplass, entre 
outros. A direção fi cou a cargo de 
Jay Roach. O roteiro foi escrito por 
Charles Randolph. Vale a pena 
assistir! #Bombshell

Cats

Warner Bros.

A comédia 
dramática 
musical Cats 
também “pula 
e faz miau” 
na sexta-fei-
ra, dia 20 de 

dezembro. Uma tribo de gatos 
chamada Jellicles todo ano precisa 
tomar uma grande decisão em 
uma noite especial: escolher um 
dos gatos para ascender para o 
Heaviside Layer e conseguir uma 
nova e melhor vida. Cada um dos 
gatos conta a sua história para 
seu líder, o velho Deuteronomy, 
na tentativa de ser o escolhido. 
No elenco estão a cantora Taylor 
Swift, Idris Elba, Judi Dench, Ian 

McKellen, James Corden, Fran-
cesca Hayward, Jennifer Hudson, 
Jason Derulo, entre outros. A dire-
ção é de Tom Hooper que também 
escreveu o roteiro ao lado de Lee 
Hall. Se você gostou do musical da 
Broadway, com certeza vai gostar 
do fi lme também. #Cats

The Invisible 

Life

Amazon 
Studios

O drama 
brasileiro 
The Invisible 
Life (A Vida 
Invisível de 

Eurídice Gusmão) entra em cartaz 
em algumas salas do país na 
sexta-feira, dia 20 de dezembro. 
Rio de Janeiro, década de 1940. 
Eurídice é uma jovem talentosa, 
mas bastante introvertida. Guida 
é sua irmã mais velha, e o oposto 
de seu temperamento em relação 
ao convívio social. Ambas vivem 
em um rígido regime patriar-
cal, o que faz com que trilhem 
caminhos distintos: Guida decide 
fugir de casa com o namorado, 

enquanto Eurídice se esforça 
para se tornar uma musicista, ao 
mesmo tempo em que precisa 
lidar com as responsabilidades da 
vida adulta e um casamento sem 
amor com Antenor. No elenco 
estão Carol Duarte, Julia Stockler, 
Gregório Duvivier, Fernanda Mon-
tenegro, entre outros. A direção 
fi cou por conta de Karim Aïnouz 
, e a produção é assinada por 
Rodrigo Teixeira. Esse é o segundo 
fi lme que Karim e Rodrigo fazem 
juntos. O roteiro foi escrito por 
Murilo Hauser, baseado no livro 
homônimo de Martha Batalha. 
The Invisible Life estaria repre-
sentando o Brasil nos prêmios 
Oscar, mas, infelizmente, ele não 
está na lista dos pré-indicados que 
foi divulgada no último dia 16 de 
dezembro. #TheInvisibleLife

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

Star Wars e Cats são as opções nessa temporada de festas

cinema@gazetanews.comPor JANA NASCIMENTO NAGASE
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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

Divulgação

Conselho de Cidadãos

Divulgação

Fotos: Bethania Stenvenson

 Fotos: Carol Macedo

Elenco do musical A Revolta dos Vegetais.

Conselho de Cidadãos do Consulado Brasileiro em Miami.

Dr. Bruno Nahar recebendo certificado do 

embaixador João Mendes Pereira por oferecer 

palestra e apoio ao grupo.Equipe da AZUL.

Bethânia, a frente, abriu as portas da sua casa para receber o grupo.

Time Carol Macedo com alunas.

As personal trainers Bruna e Carol Macedo com Vanessa Brasil.

Marcela, 

Sandra, 

Vanuza, 

Monica, 

Bethânia e 

Gisele.

Musical brasileiro “A Revolta dos Vegetais” na FL 

Azul inaugura nova rota Fort Lauderdale-BH

Festa do grupo “Nossa Força Vem do Céu”

Confraternização do 
“Time Carol Macedo”

Conselho de Cidadãos 
se confraterniza no 
Consulado em Miami

O 
destaque do BASTIDORES vai para 
toda a equipe de produção do mu-
sical brasileiro “A Revolta dos Ve-

getais”, dirigido por Fernanda Crispim. 
A estreia do musical aconteceu no dia 

14 de dezembro, no teatro do Broward 
Center, em Davie. O musical brasileiro, 
com legendas em inglês, aborda temas 
como amor, respeito ao próximo e a boa 
alimentação. 

“Eu faço uma fusão de cartoon na tela 
com atores no palco do teatro; temos 14 
músicas brasileiras que vão do frevo, pas-
sam pelo samba, bossa nova até chegar 
na Broadway”, conta Fernanda Crispim, 
que, além de diretora do musical, é tam-
bém dubladora, radicada na Flórida. 

N
ovidade para os mineiros e para 
quem vai viaja para Belo Horizonte. 
A partir desta semana, a companhia 

aérea Azul terá um voo direto de Fort Lau-
derdale para o aeroporto de Confins, em 
BH. A aeronave A330-200, que faz esse voo, 
tem capacidade para 272 passageiros. Para 

celebrar a nova rota, a empresa aérea reali-
zou um coquetel com música tipicamente 
mineira para receber os passageiros e a im-
prensa local, no aeroporto. E o Gazeta esta-
va lá para registrar! Confira o destaque aqui 
no Bastidores e mais fotos e vídeos no site 
Gazetanews.com. 

A
conteceu no sábado, dia 14, a fes-
ta de confraternização do grupo 
“Nossa Força Vem do Céu”. O gru-

po reúne mulheres que enfrentaram ou 
continuam enfrentando algum tipo de 
câncer, além de pessoas que dão apoio 

ao grupo. Durante o evento, Marcela Lo-
pes, que terminou recentemente seu tra-
tamento de câncer de intestino, deu o 
seu testemunho de cura.

A festa foi na casa da enfermeira Be-
thania Stenvenson, em Boca Raton.

A
lunos do time de treino da em-
presária e treinadora brasileira 
Carol Macedo, se reuniram no 

dia 15 de dezembro para uma pequena 
confraternização de fim de ano. O en-
contro aconteceu no Quiet Water Park, 
em Deerfield Beach, com muita mú-
sica, almoço e descontração. Alunos e 
parceiros receberam uma linda home-
nagem das treinadoras Carol e Bruna. 
Confira os cliques de Bill Paparazzi.

O 
Conselho de Cidadãos do Consulado Brasi-
leiro em Miami, encerrou o ano comemo-
rando o sucesso das atividades e iniciativas 

realizadas em 2019.
Composto por líderes comunitários, midia, e 

profissionais de diferentes áreas, o Conselho pro-
cura levar até os líderes do Consulado as neces-
sidades da comunidade brasileira na Flórida. No 
ano de 2019 o foco de trabalho foi para educação, 
saúde, empreendedorismo e melhorias nos servi-
ços consulares. O presidente do Conselho, Cassio 
Segura, coordena os “voluntários” em diferentes 
ações, aprovadas e comandadas pelo Cônsul Ge-
ral em Miami, Embaixador João Mendes Pereira.
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Pré-Reveillon da Back to the 80’s

E 
a última “Back to the 80s” de 2019 foi realizada em 
clima de “Pré-Réveillon”, no dia 14, no The Locale, 
em Boca Raton. 

O público compareceu em peso para curtir o som de 
Johnny e banda Mandrax, que agitaram a noite toda com 
muito rock e pop, dos anos 80 e 90. 

E dia 31 a festa continua no The Locale, com a virada 
do ano comandada por Johnny e Mandrax.

Confira os destaques por Nathalia Shumacher.

Nathalia Shumacher

Rose (direita) com amigas. Ricky e Carol Marcellini com amigos.

Rayana, Hellen e Leny. Marcia, Lúcia e Nathalia Shumacher. Rafael Vanucci embalou na festa. Mandrax: Marcelo, Johnny e Yuri.

Marcelo, Rosângela, Sandro, Júnior e Léo. Guadalupe e Leide. Eduardo e Faye Jannien Rosal, Bruna e Roger Ramos. DJ Flexinha.
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Festa de Confraternização do 

Gazeta no Texas de Brazil

E
m clima de comemoração a equipe local do 
grupo Gazeta News, se reuniu no dia 17, no 
Texas de Brazil, em Fort Lauderdale, para feste-

jar as conquistas de 2019. Durante o jantar, a Editora 
Chefe, Fernanda Cirino, ao lado do fundador do jor-
nal Zigomar Vuelma, agradeceram os profissionais 
que integram o time da rádio, do jornal, do website 
e demais plataformas do grupo Gazeta News.

Como tradição o Papai Noel brasileiro, Francisco 
Rodrigues, participou da festa e presentou os convi-
dados. 

Confira as fotos de Bill Paparazzi.

Bill Paparazzi

Marcelo com a equipe Texas de Brazil.Marisa Barbosa, Jade, Arthur e Fernanda com Papai Noel.

Familia Gazeta News. A ala gaúcha: Arthur, Zigomar, Roger, Ana Alice, Gabriela, Rafael, Silvana e Neise. Adenir, Fernanda, Francisco, Arthur e Zigomar.

Steve e Neise Cordeiro. Johnny, Helen e Gabriela. Ivany Manzo. Vanuza e Tensy.

Gene de Sousa e Silvana Mandelli. Connie Rocha e Emy.Fernanda e Eliane Gallotti. Bill Paparazzi, Francisco e Zigomar.

Arthur, Fernanda e Arnaldinho. A radialista Cecilia Weissberg.O uruguaio Carlos com Papai Noel. A colunista Claudia Fehribach.
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