
O maior jornal brasileiro na Flórida

Emprego, investimento, campanhas: como 
brasileiros fortaleceram a FL em 2019

Entregue a outra família quando bebê, brasileiro 

busca pelos pais biológicos nos Estados Unidos

Atordoado em busca de sua 
verdadeira história de vida, 

Monteiro entrou em contato 

com o Gazeta News pedindo aju-
da para encontrar os seus pais 
biológicos que o deixaram ainda 

bebê com uma família em Vitó-
ria, no Espírito Santo.
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transformando o estado. Seja na economia, turis-

mo, geração de emprego, artes, campanhas benefi-
centes - de janeiro a dezembro, diversos brasileiros 
mostraram a que vieram - ajudar a desenvolver o 
estado e a criar uma comunidade brasileira ainda 
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Em diferentes setores, brasileiros atuaram pelo crescimento da Flórida em 2019.
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Em meio a tantas notí-
cias ruins, existem as 
boas. Há que se sepa-

rar o “joio do trigo” se qui-
sermos um mundo melhor. 
O dia a dia não é feito só de 
notícias boas, assim como 
de ações humanas boas, in-
felizmente. 

Mas as ruins não devem 
prevalecer. Seria bom, na 
verdade, se, enquanto veícu-
lo de comunicação, só pudés-
semos noticiar coisas boas. 

Mas isso não existe em ne-
nhuma parte do mundo. Por 
isso, é melhor que aprenda-
mos a balancear entre o mal 
e o bem, a crítica (destrutiva, 
porque a construtiva é sem-
pre bem-vinda) e o elogio. 

Por que criticar as pes-
soas torna-se mais fácil do 
que elogiá-las?  Por que jul-
gar antes de saber a verda-
de? Esses questionamentos 
nos fazem ver que, na maior 
parte das vezes, o mal ganha 

mais notoriedade e destaque 
do que o bem. 

Para 2020 e os anos se-
guintes, vamos fazer um 
pacto? Antes de criticar, pa-
re e pense - é necessária? É 
construtiva? Vai ofender, hu-
milhar ou  ajudar? No que 
houver uma resposta, siga 
adiante ou pare por ali mes-
mo. As pessoas já andam de-
masiadamente carregadas de 
estresse e preocupações diá-
rias para aguentarem mais 

carga pesada em for-
ma de “é só uma opi-
nião’, ou, “fi ca a di-
ca”. 

Trazemos esta re-
fl exão nesta última 
edição do ano por-
que, enquanto veícu-
lo de comunicação 
que tem o dever de 

prestar um bom serviço à 
comunidade, percebemos ao 
longo do ano como vocês, lei-
tores, se envolveram e se en-
volvem com assuntos princi-
palmente relacionados aos  
brasileiros: seja na Flórida, 
no Brasil, na fronteira com o 
México ou em qualquer parte 
do mundo. 

Brasileiros estão entre os 
povos mais fortes e resilien-
tes. Talvez pela história de 
sempre ter que superar as 

adversidades e instabilida-
des econômicas e políticas 
desde a colonização. Sem-
pre com um sorriso no ros-
to, um “jeito alegre” que vem 
de dentro, do coração. Não 
é isso que ouvimos sempre 
dos gringos? Pois que faça-
mos valer esse jeitinho bra-
sileiro e não o de passar por 
cima de outras pessoas para 
conseguir um trabalho, por 
exemplo, ou “dar um jeiti-
nho por fora” para garantir 
o nome na fi la. 

Ao contrário do que pos-
sa parecer, os brasileiros são 
unidos sim e buscam ajudar 
quem está do lado. Especial-
mente no exterior. Vemos 
grupos se formando para aju-
dar os que chegam, os que 
perdem trabalho, casa ou fa-
mília em acidentes e desas-
tres, aqueles que perdem en-
tes queridos. 

A fi m de elucidar esse la-
do bom, a matéria especial 
desta edição traz um com-
pilado de ações positivas de 
brasileiros que impactaram a 
vida de muitos outros duran-
te o ano de 2019. 

Seja na economia, turis-
mo, geração de emprego, ar-
tes, campanhas para quem 
precisa - de janeiro a dezem-
bro, diversos brasileiros mos-

traram a que vieram - ajudar 
a desenvolver o estado e a 
criar uma comunidade bra-
sileira ainda mais forte. Lis-
tamos na matéria as princi-
pais notícias divulgadas ao 
longo do ano e que retratam 
como a comunidade brasilei-
ra tem atuado positivamente 
em prol do seu semelhante. 

De uma ideia à ação con-
creta tivemos uma cartilha 
criada para ajudar pessoas 
acometidas com câncer e que 
precisam de apoio para bus-
car tratamento; investimen-
tos que geraram vagas de 
emprego formal no estado 
com abertura de empresas 
por brasileiros; cuidados com 
a saúde e ajuda com cursos 
profi ssionalizantes para en-
trada no mercado de traba-
lho, brasileiros cada vez mais 
fazendo parte do quadro for-
mal de quase 10,3 milhões 
de pessoas empregadas no 
estado. 

Enfi m, foram tantas inicia-
tivas boas de brasileiros que fi -
zeram bonito durante o ano 
de 2019 na Flórida que mere-
cem ser lembradas! E vamos 
fazer um pacto? Antes de cri-
ticar, elogie. Para 2020, 2021, 
2022... e assim sucessivamen-
te. E que tenhamos todos um 
Feliz Ano Novo! 
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Atualmente 

é repórter do 

Gazeta News.

“Um jeito alegre que vem 

de dentro, do coração. Não 

é isso que ouvimos sempre 

dos gringos? Pois que 

façamos valer esse jeitinho 

brasileiro”. 

Antes de criticar, elogie - um pacto para 2020 

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.
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É a segunda vez em 40 anos que o desemprego atinge marca de 3.1%

Desemprego na Flórida atinge o 
menor índice desde 2006

O 
estado da Flórida ter-
mina o ano com bons 
motivos para celebra-

ção. Com taxa de 3.1% - 0.1% 
a menos que em outubro-, 
o desemprego no estado re-
gistrou o menor nível desde 
2006. Pela segunda vez a Fló-
rida atingiu essa marca nos 
últimos 40 anos.

“Continuarei priorizando 
os investimentos na força de 
trabalho e na infraestrutura 
da Flórida para oferecer opor-
tunidades contínuas para que 
nossas comunidades sejam re-
silientes e estejam preparadas 

para o futuro”, declarou o go-
vernador Ron DeSantis em co-
municado oficial.

Quando DeSantis assu-
miu o governo, em janeiro, 
a taxa de desemprego da Fló-
rida era igual à media na-
cional: 3,5%. Isso equivalia a 
mais de 352.000 floridianos 
desempregados. Em novem-
bro, com força de trabalho 
de 10,3 milhões, o estado fi-
cou abaixo da taxa nacional.

Miami a West 

Palm Beach 

O Florida Department of 
Economic Opportunity (De-

partamento de Oportunida-
des Econômicas da Flórida) 
confirmou que 323.000 flo-
ridianos estavam desempre-
gados em novembro, em um 
mercado com  10,5 milhões 
de empregos.

A área metropolitana de 
Miami a West Palm Beach re-
gistrou o maior número de 
novos trabalhadores inseri-
dos no mercado, com 40.100 
vagas abertas no ano passado 
- um aumento de 1,5%.

Os setores de educação e 
saúde tiveram o melhor de-
sempenho, com 62.300 no-

vas vagas de trabalho criadas. 
Já os setores de lazer e hospi-
talidade criaram 38.100 no-
vos empregos. Os serviços 
profissionais e de negócios ge-
raram 33.600 postos, enquan-
to a área de construção foi res-
ponsável pelo acréscimo de 
26.700 vagas.

Na área de Orlando-Kis-
simmee-Sanford 36.700 novos 
empregos foram criados no 
ano passado, um aumento de 
2,8%. E a região de Petersburg-
-Clearwater adicionou 30.800 
novos trabalhadores, um au-
mento de 2,2%. DeSantis: “Continuarei priorizando os investimentos na força de trabalho”.

Wiki Commons

Salário mínimo de US$ 15 é aprovado na Flórida

A 
Suprema Corte da Fló-
rida aprovou na quin-
ta-feira, 19, a inclusão  

na cédula eleitoral de novem-
bro de 2020 da proposta de 
aumento gradual do salário 
mínimo do estado para US $ 
15 por hora.

A emenda constitucional 
apelidada de “Emenda do Sa-
lário Justo” pede a revisão 
constitucional que aumen-

ta o salário mínimo atual de 
US $ 8,46 por hora para US$ 
10 em setembro de 2021, 
com US$ 1 por hora sen-
do aumentado anualmente 
até atingir US$ 15 até o ano 
de 2026.

O salário mínimo da Fló-
rida atualmente é de US$ 
8,46 por hora, ou US$ 5,44 
para funcionários que rece-
bem gorjetas. Estes também 

teriam aumento gradual sob 
a emenda constitucional.

Os defensores da emenda 
constitucional já haviam re-
colhido assinaturas suficien-
tes para qualificar para a vo-
tação. “Agora, o movimento 
para reverter décadas de de-
sigualdade realmente come-
ça... este será um desafio di-
fícil”, disse advogado John 
Morgan, que foi responsável 

pela proposta de mudança.
Assim como o governa-

dor Ron DeSantis, a Câma-
ra de Comércio da Flórida 
também se opôs à proposta, 
que deverá enfrentar inten-
sa oposição de grupos em-
presariais.

O aumento do salário mí-
nimo será listado na cédula 
eleitoral das eleições como 
Amendment 2.Aumento será gradual até atingir $15, em 2026.

Pixabay
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Mortes de peixe-boi por colisão 
com barcos bate recorde na FL

De acordo com um rela-
tório divulgado esta sema-
na pela FWC- Florida Fish 
and Wildlife Conservation 
Commission (Comissão de 
Conservação de Peixes e Vi-
da Selvagem da Flórida), 129 
peixes-boi morreram vítimas 
de colisões com barcos até o 
dia 13 de dezembro. Duran-
te o ano todo foram registra-
das 545 mortes, parte por 
causas naturais e parte em 
consequência de incidentes 
com barcos.

O número representa 
um recorde no estado com-
parado com 2018, quando 
125 mortes por colisão com 
barcos foram registradas nas 
águas da Flórida.

Das 545 fatalidades as cau-

sas naturais foram responsá-
veis pela morte de 230 ani-
mais. Mas fatores como frio 
intenso (53) e mortes durante 
o parto (72) contriuíram para 
a estatística recorde.

O condado de Lee lidera a 
lista registrando 115 mortes 
de peixes-boi, seguido de Bre-
vard County, com 83 casos.

Oficiais do FWC contabi-
lizaram  a presença de 5,733 
peixes-boi no estado durante 
o ano de 2019,  mas o núme-
ro exato pode chegar a 6,300 
já que muitos animais prefe-
rem ficar em águas mais dis-
tante da costa. Os peixes-boi 
não contabilizados estariam 
espalhados entre o Golfo do 
México, o nordeste do Brasil 
e o Caribe.

FWC contabilizou a presença de 5,733 peixes-boi durante 2019.

Pixabay

Na pesquisa sobre preço de aluguel, o zip code mais caro da Flórida 

está em Fort Lauderdale (33301), com média de $2,752.

Pixabay

U
ma pesquisa recente 
revelou que quase 1/3 
da população ameri-

cana não tem casa própria. 
Essa estatística é mais desfa-
vorável em algumas regiões 
da Flórida, como a área me-
tropolitana de Orlando, on-
de 2/3 da população paga alu-
guel. A pesquisa foi realizada 
pelo site de aluguéis RENT-
Café.com.

Nacionalmente, essa ten-
dência começou a surgir há 
cerca de uma década, logo 
após a crise imobiliária de 
2008. E Orlando, local que 
se mateve no centro da cri-
se imobiliária de 2008, não 
foi exceção.

Isso representa um au-
mento de 20% no número de 
locatários, ao longo da dé-

Dois terços da população 
de Orlando ainda 
pagam aluguel
Em outra 

pesquisa foram 

analisados 

os preços de 

aluguel no país

cada. No geral, a cidade fi-
cou em 16º nos Estados Uni-
dos. Considerando-se todos 
os centros suburbanos, a re-
gião de Orlando ocupa o 4° 
lugar em todo o país.

O estudo da RENTCafé 
diz que os subúrbios de Or-
lando adicionaram 30% mais 
locatários nos últimos dez 
anos.

Embora a crise de mora-

dia persista na cidade e em 
toda a Flórida, o mercado de 
construção tem se mantido 
constante na última década, 
ainda de acordo com o site. 
Entre 2010 e 2019, cerca de 
44.000 novos apartamentos 
foram construídos na área. 
O número representa uma 
das maiores adições de uni-
dades residenciais dentre to-
das as cidades do país. 

De acordo com o RENT-
Café, Orlando também ocupa 
o 16º lugar no país em taxa 
de construção de apartamen-
tos ao longo da década.

Segudo a pesquisa, para-
lelamente ao grande  núme-
ro de locatários houve uma 
mudança no estilo de vida 
dos residentes de Orlando 
e região. O RENTCafé afir-
ma que a última década re-
gistrou a adição de cerca de 
20.000 apartamentos de lu-
xo na área, o que confirma 
a tese.

Aluguel no sul 
da Flórida
Em outra pesquisa o site 

rentcafe.com analisou a mé-
dia de preços de aluguel em 
todo o país, e o sul da Flóri-
da aparece na lista.

Sete dos dez ‘zip codes’ 
com aluguéis mais caros do 
sudeste dos Estados Unidos 
estão no sul da Flórida, nas 
cidades de Coral Gables, Fort 
Lauderdale, Miami, Miami 
Beach, Boca Raton e Delray 
Beach.

O zip code mais caro do 
sul da Flórida está em Fort 
Lauderdale (33301), com alu-
guel médio de $2,752, um au-
mento de 1.6% em relação ao 
ano anterior.

Já a lista de todo o país é 
liderada por Manhattan, com 
26 dos 50 zip codes com alu-
guéis mais caros.
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De janeiro a dezembro, ações de brasileiros deram mais força para a comunidade e impulsionaram a economia 

Economia, turismo, emprego, artes, campanhas - como 
os brasileiros ajudaram a fortalecer a Flórida em 2019

A 
comunidade brasileira 
na Flórida é a maior 
nos Estados Unidos. E 

não só de acidentes, mortes e 
crimes envolvendo brasileiros 
foi o ano de 2019 na Flórida. 
Ações positivas mostram co-
mo a comunidade brasileira 
vem transformando o estado. 
Seja na economia, turismo, 
geração de emprego, artes, 
campanhas beneficentes- de 
janeiro a dezembro, brasilei-
ros mostraram a que vieram: 
ajudar a desenvolver e a tor-
nar a comunidade brasileira 
mais forte.   

Aumenta o número 
de brasileiros com 
visto EB-5 e que 
investem na Flórida
O Brasil se tornou nos úl-

timos anos o maior partici-
pante do programa de visto 
EB-5 da América Latina e em 
2018 ficou em sexto no ran-
king geral nos dados do U.S. 
Citizenship and Immigration 
Services (USCIS). O número de 
investidores brasileiros pas-
sou de 380 em 2018 e mostra 
que investir em um negócio 
nos Estados Unidos tem atraí-
do cada vez mais pela possibi-
lidade de mudar legalmente 
para os Estados Unidos, sen-
do a Flórida o local buscado 
pela maioria.

Brasileiros 
comemoram melhora 
do mercado de 
emprego na Flórida
Do turismo histórico ao 

uso medicinal da maconha, 
a entrada no mercado de tra-
balho legal incluiu brasileiros 
no quadro de quase 10,3 mi-
lhões de pessoas empregadas 
no estado no início do ano. 
Além dos que já moravam e 
estavam empregados, brasi-
leiros vieram de outros esta-
dos justamente pela conquista 
de um novo trabalho e conta-
ram a satisfação sobre fazer 
parte do mercado de trabalho 
na Flórida. 

Brasileiros voltam a 
liderar compra de 
imóveis nas regiões 
central e sul da FL
Em meio a um aumento 

no investimento estrangeiro 
no mercado imobiliário na 
Flórida, os brasileiros volta-
ram a se destacar e a ocupar o 
primeiro lugar entre os maio-
res compradores de 2018 nas 
regiões sul e central da Flóri-
da, de acordo com relatório da 
Associação Nacional de Cor-
retores de Imóveis. No ano ci-
tado, o Brasil alcançou 20% e 
se classificou como principal 

comprador estrangeiro na re-
gião de Orlando-Kissimmee-
-Sanford, liderou o grupo de 
latino-americanos no sul da 
Flórida, representando 9% em 
todo o estado e 12% de todas 
as compras estrangeiras de 
imóveis na região dos conda-
dos de Miami-Dade, Broward 
e Palm Beach, segundo a As-
sociação.

Brasileiras criam 
cartilha para ajudar 
mulheres em 
tratamento contra 
o câncer de mama
ONG´s e hospitais que 

disponibilizam auxílio para o 
tratamento do câncer, trans-
porte para sessões de quimio-
terapia, apoio psicológico e 
financeiro, seguro de saúde 
e grupos de apoio – todas es-
sas informações se tornaram 
mais fáceis de serem encon-
tradas na cartilha criada pela 
Associação das Mulheres Em-
preendedoras (AME). Online 
em português, a cartilha reú-
ne informações essenciais pa-
ra auxiliar brasileiras que mo-
ram na Flórida e descobrem o 
câncer de mama.

Com desemprego 
em baixa, mercado 
para brasileiros
melhora nos EUA
O mercado de trabalho pa-

ra os brasileiros nos EUA es-
tá melhor. Tanto para em-
presários que abrem negócios 
quanto para brasileiro que 
busca uma vaga no mercado 
- o país vive um período mar-
cante para a economia – a ta-
xa de desemprego em 3,5% no 
mês de setembro foi a mais 
baixa dos últimos 50 anos, se-
gundo o Relatório Mensal de 
Situação do Emprego divulga-
do em setembro pelo Bureau 
of Labor Statistics (BLS) que 
mostra um crescimento de va-
gas de emprego e participação 
da força imigrante no merca-
do de trabalho americano.

Brasil foi um dos 
países que mais 
gerou empregos 
nos EUA
O aumento da atuação es-

trangeira – com destaque pa-
ra o Brasil- esteve também na 
criação de empregos em solo 
americano. Em 2015 (último 

ano dos dados), o Brasil foi 
o segundo país que mais ge-
rou empregos, atrás apenas do 
México, segundo dados do Ma-
pa Bilateral de Investimentos 
Brasil / USA 2019, desenvolvi-
do pela Apex-Brasil em parce-
ria com o Brazil-U.S Business 
Council e a Amcham Brasil, 
divulgado este ano.  A esti-
mativa de empregos gerados 
por multinacionais brasileiras 
nos estados dos EUA considera 
um maior número entre 2008 
e 2017 nos estados da Flórida, 
Texas, Maryland e Geórgia.

Brasileiras se juntam 
pelo apoio 
profissional e de 
saúde a mulheres 
no sul da Flórida
“Empowered Women, 

empower other women” ou 
“Mulheres empoderadas, em-
poderam outras mulheres” 
– com esse lema, a Sugarli-
me Wax & Sugaring Studio, 
uma clínica de estética cria-
da por meio de uma startup 
por duas brasileiras, busca 
auxiliar cada vez mais outras 
mulheres a alcançarem seus 
objetivos por meio da espe-
cialização na profissão ou pe-
lo cuidado com a autoestima 
- inclusive para mulheres que 
perderam a mama pelo cân-
cer.  Leia a matéria comple-
ta no site Gazetanews.com

Em diferentes setores, brasileiros atuaram pelo crescimento da Flórida e da comunidade em 2019.

Arquivo GN

Brasileiros criam vagas 

formais de trabalho, 

investem, elaboram 

cartilha de saúde, dão 

cursos e assim reforçam 

a comunidade. 

* Dados compilados do US Census Bureau e do Consulado Geral do Brasil.

GN

Arlaine Castro



IMIGRAÇÃOGazeta Brazilian News · Semana de 26 de Dezembro a 1 de Janeiro de 2020 11

Agentes estimam que o túnel exista há alguns meses devido à construção 

avançada; a passagem apresenta um sofisticado sistema de ventilação

Força-tarefa descobre novo túnel 
na fronteira dos EUA com o México

U
ma força-tarefa de 
agências de imigra-
ção descobriu um no-

vo túnel ao longo da frontei-
ra com o México e realizou 
apreensão de drogas, veícu-
los e a prisão de dois mexi-
canos.

Agentes especiais em par-
ceria com os agentes da for-
ça-tarefa, e agentes das For-
ças de Segurança executaram 
um mandado de busca fede-
ral na noite de terça-feira, 17.

Desta vez, o túnel des-

coberto vai de uma residên-
cia em North Morley até o 
IOI, um oleoduto de águas 
residuais que vai de Noga-
les (México) a Rio Rico (Ari-
zona), que está a oito pés de 
profundidade e se estende 
por 82 pés.

Segundo comunicado do 
ICE, a passagem apresen-
ta um sofisticado sistema 
de ventilação equipado com 
tubulação reforçada por vá-
rias vigas, permitindo ras-
treamento. Agentes espe-

ciais estimam que o túnel 
exista há alguns meses de-
vido à construção avançada 
e ao tipo de material usado 
para escavar.

Drogas apreendidas
Quanto às drogas, foram 

apreendidas quase 200 libras 
de metanfetamina, dois qui-
los de heroína, três quilos de 
cocaína, e mais de seis quilos 
e meio de fentanil.

A investigação começou 
no início deste ano, quando 
os agentes receberam infor-

mações de que uma organiza-
ção de tráfico de drogas esta-
ria contrabandeando grandes 
quantidades de narcóticos 
através da IOI.

Na operação foram deti-
dos dois mexicanos: Jovany 
Robledo-Delgado e Jesus Mar-
tinez Selgado. Ambos  foram 
apresentados ao Ministério 
Público dos EUA no Distrito 
do Arizona, em Tucson, e en-
frentam acusações de posse 
e conspiração para distribui-
ção de narcóticos.

 Foram aprendidas quase 200 libras de metanfetamina e outras drogas. 

ICE

Chinesa é condenada por trazer imigrantes para ter filhos na CA
Uma chinesa foi senten-

ciada na segunda-feira (23),  
a 10 meses de prisão por 
manter um negócio que aju-
dava mulheres grávidas, da 
China, a obterem vistos pa-
ra que pudessem viajar para 
o sul da Califórnia para dar à 
luz. O objetivo era ter o que 
se chama de “bebês-âncoras”: 
crianças que teriam automa-
ticamente a cidadania ame-

ricana o que permitiria a le-
galização dos pais, no futuro.

O juiz distrital James Sel-
na proferiu a sentença de 
Dongyuan Li.

Os promotores federais 
se opuseram à sentença e dis-
seram acreditar que Li deve-
ria enfrentar anos de prisão 
para impedir que outras pes-
soas façam o mesmo.

Em setembro, Li se decla-

rou culpada de conspiração e 
fraude de visto por adminis-
trar uma empresa de “turis-
mo de maternidade” no sul 
da Califórnia, a “You Win 
USA”.

As autoridades federais 
disseram que a empresa aju-
dou mais de 500 mulheres 
chinesas a viajar para os Es-
tados Unidos para dar à luz 
a bebês americanos, e que Li 

usou um conjunto de apar-
tamentos em Irvine para re-
cebê-los.

Li foi presa este ano após 
uma longa investigação so-
bre o esquema. Ela cobrava 
aos viajantes chineses milha-
res de dólares pelo serviço. 

Em uma carta ao tribu-
nal, Li, que é mãe de quatro 
filhos, disse sentir muito pe-
los erros que cometeu.Chinesa  mantinha empresa que incentivava o “turismo-maternidade”.

Divulgação
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O projeto daria aos trabalhadores rurais ativos a capacidade de solicitar o status de “Trabalhador Agrícola Certificado”

Câmara aprova projeto de lei bipartidário que pode 
legalizar 325.000 imigrantes indocumentados

A 
Câmara aprovou um 
projeto de lei bipar-
tidário que pode dar 

status legal e ser um cami-
nho para a cidadania para 
centenas de milhares de imi-
grantes indocumentados que 
trabalham no setor agrícola.

Após meses de discus-
sões, a legislação representa 
um raro momento de acordo 
bipartidário sobre um dos tó-
picos mais controversos do 
governo Trump, passando 
por uma votação de 260 con-
tra 165 e atraindo 23 repu-
blicanos.

Agora, o projeto de lei 
será analisado pelo Senado. 
Mas seu sucesso na Câma-
ra sinaliza que uma aborda-
gem fragmentada da reforma 
da imigração poderia ser viá-
vel. Para a advogada de imi-
gração, Ingrid Domingues, é 
uma lei necessária e há chan-
ce de passar no Senado. 

“Como é uma lei que iria 
conceder residência a um 
grupo de imigrantes tecni-
camente “esquecidos” mas 
altamente “necessários” em 
nossa economia, existe uma 

chance pois esse projeto de 
lei conta com apoio de am-
bos partidos - só esperamos 
que esse impeachment não 
afete o voto no Senado. Não 
creio mas nunca se sabe pois 
é uma lei que tem tudo para 
ser bem recebida pelo Presi-
dente’, comenta Ingrid. 

“Sou grato pela Câma-

ra ter avançado esse esforço 
para proteger nossos traba-
lhadores rurais existentes e 
promover uma força de tra-
balho duradoura para a agri-
cultura”, disse o deputado 
Jimmy Panetta (D-CA), que li-
derou as negociações do pro-
jeto de lei.

Legalização

O projeto de lei pode le-
galizar cerca de 325.000 imi-
grantes que atualmente tra-
balham na agricultura e que 
não têm status legal. Ainda é 
apenas uma fração dos 12 mi-
lhões de imigrantes não au-
torizados que vivem nos EUA 
e os mais de dois milhões 
que seriam legalizados sob 

O projeto de lei pode legalizar cerca de 325.000 imigrantes que atualmente trabalham na agricultura.

Pixabay.

a “Lei dos Sonhos e Promes-
sas”, aprovada pela Câmara 
em junho. 

Até então, esta lei é o 
maior esforço de legaliza-
ção apoiado pelos republi-
canos no ano. Grupos con-
trários criticaram a lei como 
um meio de garantir “mão 
de obra estrangeira barata” 
às custas dos trabalhadores 
americanos - mas os legisla-
dores representam distritos 
onde a agricultura é uma in-
dústria importante.

Como funciona 
O projeto daria aos tra-

balhadores rurais ativos na 
agricultura há pelo menos 
180 dias nos últimos dois 
anos a capacidade de soli-
citar o status de “Trabalha-
dor Agrícola Certificado”, 
que pode ser renovado para 

seis ou cinco anos se conti-
nuar trabalhando na agricul-
tura por pelo menos 100 dias 
por ano. Também oferece aos 
agricultores de longo prazo 
o caminho para um green 
card, exigindo pelo menos 
mais quatro anos de expe-
riência no setor e pagamento 
de uma multa de US$ 1.000.

Esta proposta simplifica 
o processo de inscrição para 
o programa de visto temporá-
rio H-2A para trabalhadores 
agrícolas sazonais, que admi-
tiu mais de 196.000 pessoas 
em 2018. Ele permite que 
até 40.000 green cards se-
jam concedidos anualmente, 
seja por meio do patrocínio 
de um empregador ou se os 
trabalhadores mantiverem o 
status H-2A por 10 anos.

Além disso, cria um no-
vo programa com 20.000 vis-
tos para indústrias agrícolas 
durante todo o ano, que an-
tes eram impedidas de par-
ticipar do programa H-2A e, 
consequentemente, enfren-
tavam escassez de mão-de-o-
bra.Leia a matéria completa 
no site Gazetanews.com

Pela lei, seriam até 40.000 

green cards concedidos 

anualmente, por meio do 

patrocínio de um empregador 

ou trabalhador com o status 

H-2A por 10 anos.
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Obamacare registra queda 
em número de inscritos

O 
Affordable Care Act 
(ACA), ou Obamaca-
re, registrou uma le-

ve queda no número de ins-
critos para o ano de 2020. 
Cerca de 200 mil optaram 
por não se cadastrar no pro-
grama de subsídios para se-
guro de saúde. 

Esse ano o Obamacare re-
gistrou 8,3 milhões de inscri-
tos – em 2018 o número foi 
de 8.5 milhões, 4% a menos 
que no ano anterior-, segun-
do dados oficiais divulgados 
dia 20.

Os dados incluem os ins-
critos até o dia 18 de de-
zembro. A data final para 

inscrição era 15 de dezem-
bro mas, devido a problemas 
ocorridos no website oficial 
do “Marketplace” (HealthCa-
re.gov ), que impediu quase 
meio milhão de usuários de 
completarem seus cadastros, 
o governo concedeu uma ex-
tensão de prazo.

A plataforma Healthcare.
gov responde por 73% dos ca-
dastros. O restante se inscre-
ve em programas estaduais.

O ObamaCare tem se 
mantido estável e disponí-
biliza ajuda financeira para 
pessoas que ganhem menos 
de US$ 100.000, para uma fa-
mília de quatro pessoas.

O ObamaCare tem se mantida estável para pessoas de baixa renda.

AP

A Bed Bath & Beyond tem mais de 1.500 lojas nos EUA e no Canadá.

Arquivo

S
eguindo uma tendência 
de 2019, várias redes va-
rejistas anunciaram o fe-

chamento de centenas de lo-
jas por todo o país, em 2020. 
Este ano, um número signi-
ficativo de redes foi respon-
sável pelo encerramento de 
atividades de mais de 9.000 
lojas. 

Para o ano novo já foi con-
firmado o encerramento de 
lojas da Pier 1 Imports, Offi-
ce Depot, Bed Bath & Beyond, 
Gap, CVS, Chico’s, e outras. 
Uma das lojas que deve res-
gistrar mais fechamentos é a 
Gap: até 230 unidades terão 
atividades encerradas. 

A empresa declarou que 
vai reduzir ainda mais seu 
portfólio com lojas de menor 
porte, depois de ver suas ven-

Office Depot, Bed Bath & 
Beyond, Gap e outras redes 
irão fechar centenas de lojas
Varejistas foram 

responsáveis 

pelo fechamento 

de mais de 9.000 

lojas desde 2018

das caírem 5% após a tempo-
rada de férias de 2018.

Seguindo a tendência de 
fechamentos, a Chico’s se 
desfará de 250 lojas em 2020. 
O varejista ainda manterá 
mais de 1.200 nos Estados 
Unidos e no Canadá.

A empresa deve ampliar 
presença no mercado on-li-
ne com uma parceria com a 
Amazon, ShopRunner e QVC 
para continuar a atender 
seus clientes vendendo rou-

pas sofisticadas, acessórios, 
sapatos e roupas íntimas.

Outra empresa que se 
desfará de dezenas de unida-
des é a varejista de artesana-
to A.C. Moore, fechando 145 
pontos já no início de 2020. 
E 40 locais serão transforma-
dos em lojas Michaels, outra 
rede de artesanatos. 

A A.C.Moore afirmou que 
ficou muito difícil “operar e 
competir em nível nacional”, 
e essa seria a única opção.

A Bed Bath & Beyond, 
que tem mais de 1.500 lojas 
nos EUA e no Canadá, fecha-
rá 60 lojas em 2020. Um to-
tal de 40 locais serão encer-
rados até março, e outras 20 
lojas da ‘Buybuy Baby’ e ‘Cost 
Plus World Market’, marcas 
pertencentes a rede, serão 
desativadas depois, segundo 
informações da MoneyWise.

No rastro de adaptação 
ao mercado, a Office Depot, 
também dona da OfficeMax, 
diz estar concentrando sua 
atenção nos serviços “bu-
siness-to-business”. Desde 
2018 a empresa já fechou 55 
unidades e está programan-
do encerrar as atividades de 
mais 90, até 2021.

Pier 1 Import, CVS, 
Kmart e Sears devem encer-
rar a atividades de mais lojas 
em 2020.

Lutando para se manter 
no mercado, a Pier 1 fechou 
70 lojas em 2018 e deve fe-
char mais 70 nos proximos 
anos. A empresa ainda possui 
cerca de 950 lojas nos EUA e 
Canadá. 

E a Sears, que entrou com 
pedido de falência em 2018 
(Chapter 11), também bata-
lha para seguir no mercado 
mas não vai escapar do fe-
chamento de 51 unidades até 
fevereiro. 

Com informações do 
www.ibtimes.com.
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A
gora que passamos pe-
lo Natal, começam a pi-
pocar as ideias do que 

mudar no ano que se inicia. O 
grande problema é que a maio-
ria destas resoluções não passa 
de Fevereiro... 

Como mudar isso? 
E se a gente fizer uma lis-

ta de resoluções mais acessível? 
Este ano, preencha sua lis-

ta de resoluções com objetivos 
fáceis e adequados para você. 
Experimente um desses ajus-
tes simples no estilo de vida, 
todos os dias, e você não ape-
nas impulsionará um corpo e 
uma mente mais saudável co-
mo também se sentirá fantás-
tico e empolgado para fazer de 
2020 o seu melhor ano de todos 
os tempos. Você vai encontrar 
maneiras fáceis de colocar um 
pouco mais de condicionamen-
to físico em seus dias de folga 
e estratégias para manter a sua 
organização. Faz sentido? Peque-
nos passos que vão fazer a gran-
de diferença. 

Coma vegetais 
regularmente... 
Seja para emagrecer ou ape-

nas para se manter saudável, os 
legumes são nossos melhores 
amigos. Esta é uma resolução 
simples e fácil de se seguir. Nem 
que seja com um pedacinho ex-
tra de brócolis no seu prato. 

Marque todas as visitas 
do seu médico para o ano. 

Abra seu aplicativo de ca-
lendário e marque uma con-
sulta para fazer todos os seus 
check-ups . 

Comece com o seu médi-
co de família e pergunte para 
ele quais exames (por exemplo, 
mamografia, colonoscopia) você 
deve fazer este ano. Encaixe-os, 

depois vá para o consultório de 
dentista, etc. 

Ou seja faça de você uma 
prioridade no início deste ano. 

Compartilhe suas reso-
luções com um amigo. 

Algumas pesquisas mostram 
que contar aos outros seu obje-
tivo faz com que você sinta que 
já o alcançou, e outros estudos 
indicam que compartilhar o pro-
gresso pode ajudá-lo a continuar 
a crescer. 

Escolha as escadas. 
Reserve 10 minutos para su-

bir as escadas em seu escritório 
ou em sua casa. Um estudo da 

revista Physiology & Behavior 
descobriu que mulheres cansa-
das que subiam escadas por 10 
minutos obtinham um aumen-
to de energia maior do que aque-
las que tinham o equivalente à 
cafeína de uma lata de refrige-
rante ou meia xícara de café (e 
queimavam calorias também!). 
Gente bom demais!!!! 

Planeje férias. 
As pessoas que tem férias 

pelo menos duas vezes por ano 
têm um risco de ataque cardía-
co menor do que as pessoas que 
raramente tiram uma folguinha. 
E os pesquisadores descobriram 
que mesmo pensar em uma pró-
xima viagem pode aumentar a 
felicidade por semanas. 

Voluntariado... 
O Dia de Martin Luther King 

Jr. também é o Dia Nacional de 
Serviço, por isso é um ótimo mo-
mento para se voluntariar para 
limpar um parque ou ajudar em 
um abrigo de animais. E pesqui-
sas mostram que voluntariar re-
gularmente pode levar a menos 
estresse e menor pressão arte-
rial. Portanto, use esse dia pa-
ra fazer o bem ao outro e a vo-

cê também. 
Ouça música alegre ... 
Tocar qualquer música ale-

gre pode fazer maravilhas ao 
corpo e mente, incluindo a re-
dução da dor durante o exercí-
cio, a elevação do humor e a di-
minuição do estresse, segundo 
pesquisas. Portanto, faça uma 
“playlist”- o seu humor e bem-
-estar em geral agradecem. 

Medite todos os dias. 
Os benefícios são infinitos 

(pense em dormir melhor, me-
nos estresse e mais foco), mas 
pode ser difícil desligar sua men-
te primeiro. Acesse dispositivos 
e aplicativos para obter um im-
pulso inicial. Nos testes do Wel-
lness Lab, os consumidores dis-
seram que o Muse - a faixa para 
detecção do cérebro (Tem no 
Amazon por US $ 119)- ajudou 
a diminuir os níveis de estresse. 
Você usa a faixa na cabeça e ela 
o orienta nas sessões, com fee-
dback instantâneo. 

Vocês devem estar pensando 
nas resoluções financeiras, não 
é? Acompanhe a coluna que se-
mana que vem falamos sobre is-
so... Feliz Ano Novo!

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

melhor para suas necessidades individuais.

Contar aos outros seu objetivo faz com que você sinta que já o alcançou.

Divulgação
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O pai é americano e seria oficial aposentado da Marinha dos EUA, diz Flávio Monteiro, deixado em Vitória (ES)

Entregue a outra família quando bebê, brasileiro 
busca pelos pais biológicos nos Estados Unidos

“
Sou um homem de duas 
histórias, duas idades, 
duas cidades, mas na 

busca incessante de uma ver-
dadeira identidade”. Assim 
se apresenta Flávio Monteiro, 
de 51 anos, que está há qua-
se oito  atrás de informações 
que o levem aos seus pais bio-
lógicos nos Estados Unidos. 

Atordoado em busca de 
sua verdadeira história de 
vida, Monteiro entrou em 
contato com o Gazeta News 
contando que os seus pais 
biológicos - então chamados 
Frank Will Fastener, ameri-
cano hoje com 89 anos, e Ro-
sana, brasileira sem sobreno-
me conhecido, - o deixaram 
ainda bebê no ano de 1968 
com uma família na Ilha do 
Príncipe, próximo ao Porto 
de Vitória, na periferia da ca-
pital do Espírito Santo. 

Em meio às indagações 
de sua verdadeira origem, há 
dois anos o brasileiro se mu-
dou para Cumberland, Rho-
de Island. 

A “adoção”
“Como muitas crianças, 

cresci inserido numa famí-

lia formada de pai, mãe e ir-
mãos. Ainda criança, mas já 
observador, percebia as mi-
nhas diferenças físicas em 
cor, estatura, comparados 
aos meus pais e irmãos. Sa-
bia que eu era um filho de co-
ração, adotado. Cresci saben-
do que era filho adotivo do 
Senhor Arquimedes e da Se-
nhora Zedir. A história con-
tada por meus pais adotivos 
era que meus pais biológicos 
haviam me deixado com eles 
ainda bebê, prometendo vol-
tar para me buscar, mas fatal-
mente morreram afogados 
num navio. 

A revelação 
Porém, há alguns anos, 

antes de falecer, a irmã ado-
tiva lhe revelou que seus pais 
biológicos não tinham mor-
rido  e se chamavam Frank 
Will Fastener e Rosana. Eles 
o tinham deixado quando be-
bê e retornado para os EUA. 

“Minha irmã disse que 
quando me deixaram, a mu-
lher era brasileira, mas o ho-
mem falava uma língua es-
trangeira.  Eles vieram para 
os EUA, mas disseram que pa-

gariam as despesas dos meus 
cuidados até que regressas-
sem ao Brasil para me bus-
car. Eles foram umas duas ve-
zes, mas depois de um tempo 
não voltaram mais”, relata. 

Passaram 7 anos e como 
não houve nenhum contato, 
o casal brasileiro decidiu re-
gistrar em cartório a criança 
como seu filho. “Em 1975, já 
aos 7 anos, fui registrado co-
mo Flávio Cesar Monteiro, fi-
lho de Srº Arquimedes e do-
na Zedir. Afinal, em qualquer 
local que eu estivesse, hospi-
tal, escola, seriam cobrados 
de minha certidão de nasci-
mento”, relata.  

Tentativa de contato 
Há três anos, Monteiro 

foi informado de que um ho-
mem com o nome do seu pai 
vivia na cidade de Alcoa, no 
Tenneesse. Ele então decidiu 
pedir ajuda para a polícia que 
abriu uma investigação. “Já 
fui ao local com alguns po-
liciais e disseram que real-
mente lá residia um homem 
identificado por este nome, 
no entanto disseram que ele 
estava hospitalizado e não 

Flávio Monteiro, 51 anos, veio para os EUA em busca dos pais biológicos. 

Arquivo Pessoal.

me permitiram ter contato”, 
detalha.

Uma possível irmã
Mais recente, Monteiro 

disse que falou ao telefone 
com uma pessoa chamada  
Shirley que seria uma das fi-
lhas do americano. Na oca-
sião, ela teria confirmado 
que o pai era marinheiro e 

que viajou para o Brasil na 
década de 70. 

Desde então, a família 
apagou páginas nas redes so-
ciais e ele também não conse-
gue mais falar com a “irmã”. 

“Eu só quero que essa his-
tória rode o mundo e eu pos-
sa conhecê-lo. Quero saber 
qual minha verdadeira his-

tória. Como, quando e onde 
eu nasci? E agora que estão 
resistindo à minha aproxi-
mação, quero o (exame de) 
DNA também. Preciso saber 
quem é o meu pai e minha 
mãe e o que aconteceu com 
eles”, desabafa. 

Leia a matéria completa 
no site Gazetanews.com.
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Líderes da China, Japão, e presidente da Coreia do Sul,  na cúpula na China.

China Daily via Reuters. 

A 
China, Japão e Coreia 
do Sul concordaram 
em trabalhar juntos 

para promover o diálogo en-
tre os Estados Unidos e a Co-
reia do Norte. A afirmação 
foi do presidente sul-corea-
no, Moon Jae-in, nesta terça-
-feira, 24, após uma cúpula 
entre os três países na China.

A Coreia do Norte estabe-
leceu um prazo até o final do 
ano para os EUA mudarem o 
que diz ser uma política de 
hostilidade em meio a um 
impasse nos esforços para 
progredir em sua promessa 
de encerrar o programa nu-
clear do Norte e estabelecer 
uma paz duradoura.

Sem progresso entre 
Trump e Kim Jong Un

O líder norte-coreano, 

Países se unem para 
promover diálogo entre 
Coreia do Norte e EUA 
Coreia do Sul, 

China e Japão 

concordaram na 

cooperação para 

a paz na região

Kim Jong Un, e o presidente 
Donald Trump se encontra-
ram três vezes desde junho 
de 2018, mas não houve pro-
gresso substancial no diálogo 
enquanto o Norte exigia que 
as sanções internacionais es-
magadoras fossem levanta-
das primeiro.

Na cidade chinesa de 
Chengdu, no sudoeste da 

China, após uma reunião 
com o primeiro-ministro chi-
nês, Li Keqiang, e o primei-
ro-ministro japonês, Shinzo 
Abe, Moon disse que os três 
países concordaram com a 
necessidade de uma comu-
nicação estreita.

“Coreia do Sul, China, Ja-
pão, os três países concor-
daram em continuar com 

estreita comunicação e coo-
peração para a desnucleari-
zação e a paz duradoura na 
Península Coreana”, afirmou 
Moon.

“Nós compartilhamos a 
opinião de que a paz na Pe-
nínsula Coreana é do inte-
resse comum dos três países 
e decidimos trabalhar jun-
tos para garantir que a des-
nuclearização e a paz con-
tinuem através do diálogo 
imediato entre a Coreia do 
Norte e os EUA”, acrescen-
tou.

Li disse que os três líde-
res reafirmaram a necessida-
de de buscar uma resolução 
para a questão norte-corea-
na via diálogo e que os três 
cooperassem nesse sentido.

A China é o principal 
apoiador econômico e diplo-
mático da Coreia do Norte, 
embora Pequim tenha se ir-
ritado com os repetidos tes-
tes de mísseis e nucleares de 
Pyongyang.

O enviado especial dos 
EUA para a Coreia do Nor-
te, Stephen Biegun, se reu-
niu com dois diplomatas chi-
neses durante sua visita de 
dois dias a Pequim, após reu-
niões semelhantes na Coreia 
do Sul e no Japão dias antes, 
enquanto diplomatas fazem 
tentativas de última hora pa-
ra impedir novos confrontos. 
Com informações da Reuters. 

Governo brasileiro libera 
R$ 441 milhões  para saúde

O governo federal libe-
rou  441,3 milhões de reais 
na área de saúde para pa-
gamento de emendas parla-
mentares, negociadas para 
aprovação da reforma da Pre-
vidência e da proposta de ces-
são onerosa.

A liberação, feita na se-
gunda-feira, 23,  contempla 
25 Estados e o Distrito Fe-
deral.

O Estado de São Paulo 
foi o maior beneficiado, com 
mais de 10% do valor libera-

do, 46,6 milhões de reais, e o 
Maranhão foi o segundo Es-
tado com mais recursos: 43,6 
milhões de reais.

De acordo com as por-
tarias publicadas  no Diário 
Oficial da União, os recur-
sos podem ser usados para 
aumentar temporariamente 
o piso básico de saúde, re-
forma e construção de uni-
dades hospitalares ou paga-
mento de procedimentos de 
média e alta complexidade. 
Agência Brasil.

GOL inaugura voo direto de 
Manaus a Orlando

A GOL Linhas Aéreas 
inaugurou no último sába-
do, 21, a inédita rota entre 
Manaus (AM) e Orlando (FL). 
Agora, a capital do Amazonas 
se junta à Brasília e Fortaleza 
com voo direto para Orlando 
- destino mais procurado por 
brasileiros durante as férias. 

Os voos serão semanais, 
todos os sábados, com du-
ração de aproximadamen-
te 6h20. Tanto a ida (voo G3 
7606) quanto a volta (voo 
G3 7605) serão aos sábados: 
a partida às 16h15 (horário 

Voos duram 6h20 de viagem. 

Divulgação

de Manaus), com chegada 
em Orlando prevista para 
21h35 (horário local), e o re-
torno de Orlando às 22h45, 
com pouso em Manaus às 
6h05 da manhã do dia se-
guinte. Leia mais no site Ga-
zetanews.com 
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Os dois clubes dividirão uma premiação total de R$ 7 milhões

CBF marca Supercopa do Brasil 
entre Flamengo e Athletico 

O 
Estádio Nacional Ma-
né Garrincha, em Bra-
sília, será o palco da 

Supercopa do Brasil, novida-
de do calendário do futebol 
brasileiro para 2020. A parti-
da entre Athletico Paranaen-
se e Flamengo será disputada 
no dia 16 de fevereiro, domin-
go, às 11h. Além de disputa-
rem o primeiro título nacio-
nal da próxima temporada, 
os dois clubes dividirão uma 
premiação total de R$ 7 mi-
lhões, sendo R$ 5 milhões pa-
ra o campeão e R$ 2 milhões 
para o vice.

O horário que faz sucesso 
entre os torcedores brasilei-
ros foi implantado pela CBF 
aos domingos no Campeonato 
Brasileiro de 2015. Neste ano, 
passou também a acontecer 
aos sábados, com grande acei-
tação por parte das torcidas 
nacionais. Na edição mais re-
cente da competição, a média 
de público do horário superou 
os 25 mil torcedores.

Anunciada durante a posse 
do Presidente Rogério Caboclo, 
a Supercopa do Brasil reunirá 
os dois principais campeões 
nacionais de 2019: o Flamen-

go, que conquistou o Brasilei-
rão, e o Athletico, que venceu a 
Copa do Brasil. A competição é 
disputada em jogo único e, em 
caso de empate no tempo nor-
mal, será decidida nos pênaltis. 
Inicialmente marcada para 19 
de janeiro, a Supercopa teve a 
data remarcada em razão da 
participação do Flamengo no 
Mundial de Clubes da FIFA até 
o dia 21 de dezembro.

A escolha pelo horário 
também levou em conta ou-
tro objetivo: proporcionar aos 
torcedores que irão à partida 
uma experiência de entrete-

nimento completa na Capital 
Federal. Haverá uma agenda 
de eventos na cidade integra-
dos ao jogo, com atividades e 
shows que se prolongarão pe-
lo fim de semana.

— Iniciaremos por Brasília 
e nossa ideia é espalhar essa 
experiência para uma grande 
cidade brasileira a cada ano. 
Vamos abrir a temporada com 
um importante título em dis-
puta e proporcionar uma ex-
periência diferenciada para os 
torcedores que forem ao jo-
go — finaliza o presidente da 
CBF, Rogério Caboclo. O Estádio Nacional Mané Garrincha será o palco da Supercopa,

Divulgação

Jornal coloca Neymar como prioridade do Barcelona

O 
jornal espanhol Mun-
do Deportivo amanhe-
ceu na véspera de na-

tal com uma capa dando um 
presente para os torcedo-
res do Barcelona: “Neymar 
2020”. A manchete estampa 
que o craque brasileiro tem 
interesse em voltar para o 
primeiro clube que atuou na 
Europa - e onde conquistou a 
Liga dos Campeões - e, caso 

esteja em forma, será prio-
ridade para o Barça no ano 
que vem.

Para a transferência se 
concretizar em 2020, o jor-
nal destaca três passos que 
o Barcelona teria que dar. 
O primeiro é conseguir fa-
zer caixa com uma venda 
de Philippe Coutinho. Atual-
mente o brasileiro está em-
prestado para o Bayern de 

Munique. Depois disso, te-
rá que dar um jeito de pa-
gar  os 180 milhões de eu-
ros (R$ 815 mi) que a Fifa 
deixará fixado pelo atleta. 
Por fim, terá que contar com 
a intenção de o PSG manter 
Mbappé e ceder o brasileiro.

Na última janela de 
transferências do verão 
europeu, no meio do ano, 
Neymar chegou perto de 

voltar para o Barcelona.
Neymar participou de 

186 jogos com a camisa do 
Barcelona e marcou 105 gols. 
Pelo PSG, o brasileiro teve 
mais contusões - incluindo a 
lesão no quinto metatarso do 
pé que quase o tirou da Copa 
do Mundo - e esteve em cam-
po em 70 vezes, marcando 
em 59 oportunidades.

Fonte: globo.comO jornal traz na capa um presente para os torcedores do Barcelona.

Divulgação
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D
e vez em quando é bom 
fazermos uma “reunião 
interna”, como costumo 
chamar. Um briefing de 

final de ano é o que precisamos 
para este momento. Vamos refle-
tir sobre o que o ano nos trouxe, 
e o que nos tirou; sobre o que ga-
nhamos e o que perdemos; quem 
encontramos e quem ficou para 
trás. Sobretudo, é importante pa-
rarmos para olhar o que ocorreu 
conosco; qual caminho nos sur-
giu, qual tomada de consciência 
- irreversível, poderosa, estrondo-
sa até-, que marcou um ponto de 
virada em nossas vidas. Qual foi a 
sua? Respire fundo e sinta.

Lembre dos momentos impor-
tantes do ano, das passagens, das 
conquistas, dos buracos. Sem me-
do de enxergar as derrotas, sem 
vergonha de reconhecer os er-
ros. Observe também onde e co-
mo, e quando amadureceu. Veja 
o que custou, o quanto batalhou, 
o caminho que percorreu. Respi-
re fundo. 

Às vezes, sem saber estar ca-
minhando, descobrimos depois 
que temos andado bastante. Re-

conheça. Brinde a você mesmo. 
Celebre os avanços. 

Recorde o começo do ano, co-
mo você o começou. Percebe a di-
ferença? No que é que você está 
diferente? Como mudou? Sua vi-
são de mundo? Suas prioridades? 
Seus propósitos? Se tivesse que 
descrever a pessoa que era no co-
meço do ano, quais palavras usa-
ria? E hoje, como se sente?

Lembre dos momentos mais 
bonitos. Quando a emoção foi 
fundo em seu coração e você se 
sentiu vivo. Qual sonho o acari-
ciou este ano? Qual projeto sur-
giu ou foi pelo menos vislumbra-
do?

Agora, lembre-se das dificul-
dades. Como se sente hoje em re-
lação a eles? Algo mudou, o quê? 
Perceba a resiliência em sua insis-

tência em querer ir adiante, em 
quer conseguir, em cismar que irá 
dar certo. Mas saiba também reco-
nhecer o que precisa ser transfor-
mado em você e em sua vida. 

O que você descobriu que está 
obsoleto em você mesmo? Algum 
aspecto de sua personalidade? Al-
guma verdade que acreditava ser 
absoluta e que descobre ser ape-
nas uma crença?

Se nesta meditação de final de 
ano tivesse que escolher três pala-
vras para caracterizar 2019, quais 
seriam? Sem máscaras e sem ro-
deios, quais são as primeiras três 
palavras que lhe vêm à cabeça?

Quais amores descobriu? 
Quais dúvidas surgiram? Quais 
novos propósitos?

E com isso em mente, obser-
ve-se: como mudou a imagem 
que tinha de si? Você não é a 
mesma pessoa de um ano atrás, 
você mudou. Qual foi a lição mais 
importante que aprendeu? O que 
percebeu que não é afinal de con-
tas tão importante assim? 

Dez anos atrás, ou vinte, 
quem você era? E hoje quem é? 
A cada ano vamos configurando 

nossa personalidade, descobrindo 
quem somos, as coisas das quais 
realmente gostamos e aquelas 
das quais precisamos para poder-
mos ser felizes. 

A felicidade é da alma, não do 
ego. Com todo o aprendizado des-
se ano que está se aproximando 
ao seu fim, o que percebemos ser 
nossa mais verdadeira felicidade? 
Não aquela que achávamos que 
fosse ou que os outros dizem que 
deveria ser, mas a que realmen-
te faz nosso coração pular de ale-
gria. O que é?

Com esta pequena meditação, 
vamos fechar o ano com um pe-
queno ritual de despedida e de 
chegada. Vamos marcar a passa-
gem porque a alma precisa de ri-
tuais. Um fechamento para dizer 
adeus a tudo o que foi, para agra-
decer o aprendizado e se despedir 
do que não voltará. 

Vamos então dar as boas-vin-
das a um novo ciclo que se abre, 
confiante de que não só será me-
lhor, mas que iremos enfrentar 
com competência e sabedoria os 
desafios que a vida nos traz para 
que evoluamos rumo a uma sem-
pre maior consciência de nós e 
do planeta. Por mais amor e cons-
ciência!

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

Meditação de final de ano

adriana@gazetanews.comPor ADRIANA TANESE NOGUEIRA
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E
u prometo guardar dinhei-
ro, prometo fazer exercí-
cios, prometo comer cor-
retamente, prometo ligar 

mais vezes para minha mãe, para 
meu pai, para meus amigos e as-
sim vai. Chegou novamente a épo-
ca de prometer. 

Na área que eu trabalho o que 
mais acontece é gente me procu-
rando, e depois que eu explico a 
metodologia e tudo mais, a frase 
final é “mas, é que está no fim do 
ano, agora vem Natal e Ano No-
vo e você sabe...a gente come mes-
mo. Então, no início de janeiro eu 
PROMETO, que te procuro”.

Interessante o impacto que es-
sa frase causa na própria pessoa. 
Soa como se estivesse fazendo al-
guma coisa para se cuidar, mas 
na verdade não está fazendo na-
da além de protelar a decisão de 
cuidar da coisa mais importante, 
a saúde.

O fato é que poucas pessoas 
entendem a importância daqui-
lo que nunca perderam e que tem 
de graça. Pessoas saudáveis tem 
dificuldade em manter os hábitos 
saudáveis porque julgam não pre-

cisar. Porém, quando a saúde se 
vai, recuperar vai requerer mais 
energia e mais determinação. E 
claro, mais restrição. Funciona as-
sim: se você precisa diminuir a 
quantidade de doces e carboidra-
tos de alto índice glicêmico para 
não ter diabetes, quando você se 
torna diabético você não poderá 
mais comer doces e ponto.

Mas, voltando às promessas de 
fim de ano, o que você prometeu 
em anos passados e que ainda não 
cumpriu? E se não cumpriu, por 
que não cumpriu? É um bom co-
meço pensar nisso. Pode ser que 
não tenha cumprido por não dar 
valor, porque precisa de ajuda e 
tentou sozinho ou como na maio-
ria das vezes, porque a promes-
sa não é sua. Explico. Isso aconte-
ce quando nós prometemos uma 
coisa que a maioria das pessoas 
deseja e você só deseja ser como 
a maioria das pessoas. Se você es-
tá rodeada(o) de pessoas que fa-
zem corrida de rua e prometer 
que em 2020 vai começar a correr 
também, pode ser que esteja fa-
zendo isso apenas por admirar as 
pessoas e a modalidade, mas que 

não goste ou não querida correr. 
Se for o caso, pode prometer todo 
ano que não irá cumprir porque 
não é você que deseja, é apenas 
o meio em que você vive que te 
pressiona para ser igual. 

Isso acontece com dietas ma-
lucas, vou fazer porque todo mun-
do diz que é bom, acontece com 
exercícios, vou fazer porque todo 
mundo faz. Acontece com muita 
coisa que a gente nem percebe. O 
resultado é um atraso nas nossas 
conquistas. Enquanto estivermos 
tentando prometer ser algo que 
não faz parte do que somos, va-
mos falhar. 

Então, talvez a melhor pro-
messa que todos nós podemos 
fazer neste fim de ano é tentar 
a partir do ano que vem, se co-
nhecer melhor. Tentar enten-
der quem realmente somos o que 
precisamos fazer para melhorar 
a saúde, o trabalho, os relaciona-
mentos. Olhar para dentro de nós 
e ver realmente os defeitos, por-
que é claro que temos defeitos. 
Assim, ao chegar no final de 2020 
faremos promessas novas, porque 
já cumprimos as anteriores.

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

E lá vamos nós prometer tudo novamente!

ivani@gazetanews.comPor DRA. IVANI MANZO

Diante das mesas fartas, todos prometem começar as dietas em janeiro.

Pixabay
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E
stávamos as meninas e 
eu na primeira galeria, 
daquela lateralzinha do 
Theatro Municipal, assis-

tindo a um concerto lindíssimo 
ontem, quando eu tomei um sus-
to enorme, dos que te fazem dar 
até um meio salto sentada, sabe? 
Eram quase cem músicos no pal-
co e, a essa altura, somente o pia-
no e os demais instrumentos de 
corda haviam tocado. O susto se 
deu com a primeira chegada do 
prato. Eu não esperava um prato, 
não tinha visto ainda o rapaz, se-
ríssimo e bem novinho que o se-
gurava na última linha de músi-
cos lá atrás.

Eu sempre amei o prato. Estu-
dei no interior de Pernambuco em 
uma escola que desfilava todos os 
anos, no dia da independência, no 
centro da cidade. O que hoje não 
faz o menor sentido, era um even-
to esperadíssimo pelos alunos do 
Dom Expedito Lopes naquela épo-
ca. O objetivo de todo mundo, na-
turalmente, era ser a baliza. Mas 
como só havia uma baliza e era 
preciso certa destreza para ocupar 
esse lugar, nossa esperança era 

entrar para a banda, segurar a fai-
xa da escola, ou as flores (!) que se-
guiam a faixa. Eu nunca fui baliza, 
mas no último ano do ensino fun-
damental, toquei o prato na ban-
da, de luvas brancas. Que incrí-
vel as luvas brancas. Posso quase 

sentir o tecidinho macio das lu-
vas que não me serviram à perfei-
ção – eram mínimas –, mas foram, 
talvez, o acessório que usei com 
mais orgulho até aqui.

Pois o dono dos pratos do mu-
nicipal não usava luvas, mas toca-

va o instrumento com uma preci-
são tão bonita de se ver, que era 
quase como se o prato necessitas-
se de luvas para encostar nas suas 
mãos. Da hora do susto até o fim 
do concerto foram exatas 23 ba-
tidas. E exatas é uma palavra óti-
ma para descrever o que ele fazia. 
Eu não pude olhar para nenhum 
outro lugar se não a última filei-
ra de músicos. Ele ficava ali, sen-
tadinho, esperando suas entradas, 
e à medida que se aproximava o 
momento de tocar, ia levantando 
com calma, se concentrando, se-
gurava e prato e ia. O seu fazer já

era sozinho um espetáculo. 
Que bonito saber qual é o seu mo-
mento, usá-lo como se deve, parar 
para escutar o momento do outro, 
fazer parte de um todo que sem 
seu barulho segue, mas com ele 
se torna maior. Entre a menina do 
quinto ano nas ruas de Garanhuns 
e ele, um mundo de distância, en-
tre a mesma menina e eu, dois ou 
três mundos. No entanto, nos en-
contramos os três no último do-
mingo, parte do mesmo intervalo 
de tempo, da mesma música. Que 
susto!

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

Os pratos

roberta@gazetanews.comPor ROBERTA DALBUQUERQUE
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V
ocê não é apenas um pro-
fi ssional. Antes de mais 
nada, você é uma pessoa 
formada por quatro níveis 

de energia: física, mental, emocio-
nal e espiritual. E, além de exis-
tir em quatro níveis, você é um ci-
dadão, é parte de uma família e 
se divide em muitos outros “eus” 
que dão e precisam de respostas 
diferentes em situações diferen-
tes. Tudo isso precisa ser muito 
bem gerenciado. Se você não cui-
dar bem desse “conglomerado 
humano” que você é, sabe o que 
pode acontecer? — O seu nível 
energético é reduzido, você fi ca 
debilitado e pode fi car doente.

Cuidando da sua saúde
Cuidar da saúde depende mais 

da atenção que você dá às suas ne-
cessidades do que, propriamente, 
das visitas que faz ao médico.

Quando visita o médico preven-
tivamente, buscando orientação pa-
ra uma alimentação ou atividade fí-
sica adequadas, por exemplo, você 
está cuidando da saúde. Quando o 
procura para resolver problemas já 
instalados no seu organismo, está 
cuidando da doença.

Ser saudável e ter saúde
Existe uma diferença entre ser 

e ter. Dizemos eu sou para nos re-
ferirmos a qualidades que nos per-
tencem intrinsecamente. Não é 
por acaso que a palavra que nos 
identifi ca como entidades huma-

nas é “ser” humano. Dizemos eu 
tenho para nos referirmos às nos-
sas posses, tanto tangíveis quan-
to intangíveis. Uma pessoa tem as 
virtudes ou os vícios que adquiriu 
ao longo da sua vida. Mas ela não 
é essas virtudes ou vícios que, por 

terem sido adquiridos, não fazem 
parte do seu ser.

Quem não é doente, não ne-
cessariamente é saudável. Já, 
quem é saudável, em geral, tem 
saúde.

Administre o estresse
para manter a saúde
Segundo o Dr. Hans Selye, em 

conceito criado na década de 30, 
estresse é o esforço de adaptação 
que o organismo faz para enfren-
tar situações que considere amea-
çadoras à sua vida e a seu equilí-
brio interno. Note que o Dr. Selye 
se refere a situações “que o orga-
nismo considere ameaçadoras”, e 
não necessariamente a “situações 
ameaçadoras”.

Você sabe o que isso signifi ca? 
— Signifi ca que o nosso sistema 
imunológico responde, não à rea-
lidade, mas àquilo que pensamos 
e acreditamos ser real.

Estresse é uma resposta corpo-
ral, por meio de uma reação psico-
química, a eventos reais e/ou ima-
ginários.

Quando fazemos coisas que 
são importantes para nós, para a 
nossa vida, mesmo que sejam coi-

sas difíceis de fazer e nos consu-
mam um tempo enorme, isso não 
costuma nos provocar estresse.

Por outro lado, fazer pequenas 
coisas que nada têm a ver conos-
co, coisas para as quais não vemos 
signifi cado, estas, sim, são tre-
mendamente estressantes.

Três passos para vencer o es-
tresse:

· Respire profundamente três 
vezes, estabilizando o fl uxo ener-
gético do seu organismo.

· Conte de 1 a 10, para fazer a 
integração dos dois hemisférios 
cerebrais.

· Pergunte-se (e responda) qual 
a importância do evento causa-
dor do estresse daqui há dez anos, 
para dar uma dimensão correta à 
sua percepção do evento.

Cuidado com a zona 
de conforto
Todos temos uma zona de con-

forto. Não necessariamente é o 
melhor lugar onde podemos per-
manecer, mas é o mais confortá-
vel; por isso mesmo, é para onde 
nos dirigimos com mais facilida-
de. Se você não tiver um plano de 
metas, a sua tendência será per-
manecer no aconchego dessa re-
gião que, apesar de necessária, 
não leva a realizações

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.

Saúde e estresse

lair.ribeiro@gazetanews.com

Fazer pequenas coisas que nada têm a ver conosco é o que causa estresse.

Pixabay
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O 
cantor espanhol Ju-
lio Iglesias será pa-
trocinador de uma 
importante bolsa de 

estudos na Berklee College 
of Music em Boston, segun-
do a Fundação Cultural La-
tin GRAMMY, ligada à LARAS, 
academia responsável pelo 
prêmio Latin GRAMMY.  

A Bolsa de Estudo Prodí-
gio, para interessados sobre-
tudo em cursar temas ligados 
à música latina, tem dura-
ção máxima de quatro anos e 
possui um valor máximo de 
US$200 mil – quantia a ser 
doada por Iglesias. 

Tal bolsa foi criada há cin-
co anos como um esforço pa-
ra apoiar a educação musical 
e de gêneros de música lati-
na, a um estudante com habilidades ex-
cepcionais e que necessite de ajuda finan-
ceira para completar um bacharelado em 
música – a bolsa Julio Iglesias terá início 

em meados do ano que vem. Em anos an-
teriores, Enrique Iglesias (2015), Juan Luis 
Guerra (2016), Miguel Bosé (2017), Car-
los Vives (2018) e Emilio e Gloria Estefan 

(2019) foram os patrocinado-
res desta ação de incentivo. 

Julio Iglesias é o artis-
ta latino mais vendido de to-
dos os tempos. Ganhador de 
um GRAMMY Awards, Perso-
nalidade 2001 da Academia 
Latina da Gravação, e agra-
ciado com o Prêmio à Exce-
lência Musical da Recording 
Academy em 2019, o cantor/
compositor gravou em vários 
idiomas e vendeu mais de 300 
milhões de discos em todo o 
mundo. 

“Tenho orgulho de ofe-
recer a um aluno promis-
sor a oportunidade de uma 
educação musical formal em 
uma das melhores escolas do 
mundo, por meio da Funda-
ção Cultural Latin GRAMMY”, 

disse Iglesias. “Através desta bolsa de es-
tudos, espero expandir meu legado aju-
dando a construir a próxima geração de 
embaixadores da música latina”.

O 
Circo Voador, em-
blemática casa de 
shows localizada na 
Lapa, centro do Rio 

de Janeiro, receberá no pró-
ximo dia 28 o show do Ba-
rão Vermelho, celebrando o 
lançamento do novo disco 
da banda, “Viva”. Guto Gof-
fi, Maurício Barros, Fernan-
do Magalhães e Rodrigo Suri-
cato (que assumiu os vocais 
de alguns anos para cá, des-
de a saída de Frejat para pro-
jetos solo) trabalharam forte 
no disco de inéditas que está nas platafor-
mas digitais desde agosto. 

Na apresentação, o Barão Vermelho 
mostrará faixas do álbum — “Eu Nunca Es-

tou Só”, “Por Onde eu For”, “Jeito”, “A So-
lidão Te Engole Vivo”, “Vai Ser Melhor As-
sim” — e clássicos da carreira da banda, 
como “Exagerado”, “Bete Balanço”, “Todo 

Amor Que Houver Nessa Vida” 
e “Maior Abandonado”.

A presença de Rodrigo 
Suricato de certa forma re-
juvenesce a banda criada em 
1981 no Rio de Janeiro, tra-
zendo um contato maior com 
a nova geração de admirado-
res de pop rock e do trabalho 
histórico do quarteto. O novo 
vocalista, aliás, assina cinco 
das nove novas composições 
do novo disco. 

O show conta com cenário 
criado por Batman Zavareze, 

artista visual que desenvolveu, para a tela 
gigante que cobre todo o fundo do palco, 
vídeos exclusivos sincronizados às can-
ções do show.

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.

Julio Iglesias doa U$ 200 mil à Fundação Latin Grammy

Barão Vermelho fecha o ano no Circo Voador

planetamusica@gazetanews.com

Por EQUIPE GAZETA

Por GENE DE SOUZA

TRILOGIA – 
Última Festa da 
Década
28/DEZ/2019
Local: El After at 
The Locale - 499 
South Federal 
Hwy, Boca Raton, 
Florida 33432
Horário: 10 PM
Info: O trio de 

maior sucesso das baladas brasileiras 
do sul da Flórida se únem numa mesma 
noite: Tiaguinho, Deyr Donatti e Johnny 
cantam sucessos do sertanejo, pagode e 
pop uma vez por mês, no The Locale. En-
trada FREE para mulheres. Informações 
pelo telefone (561) 251-7352.

VIVA FRIDAY - LATIN NIGHT
27/DEZ/2019
Local: El After at The Locale - 499 South 
Federal Hwy, Boca Raton, Florida 33432
Horário: 10 PM
Info: Info: Segue com sucesso a noite 
latina no El After, com banda ao vivo e 
DJ. Informações: (561) 251-7352.

Nossa Tarde no The Locale
29/DEZ/2019
Local: El After at The Locale - 499 South 
Federal Hwy, Boca Raton, Florida 33432
Horário: 4 PM
Info: O samba vai correr solto no The 
Locale, no dia 29, com a presença do 
pagodeiro Xandy no evento Nossa Tarde. 
O Grupo Bem Bolado vai marcar presença 
também, além do cantor Deyr Donatti e 
do DJ Mazinho. Informações: (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 en-
tre 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). 

AGENDA
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Feliz Natal, meus queridos lei-
tores!!!!! Aqui vai algumas dicas 
para os dias de descanso, mas 
deixe de aproveitar primeiro 
esse dia tão especial perto de 
quem você ama!

1917

Universal 
Studios

Estreia na 
quarta-feira, 
dia 25 de 
dezembro, 
o drama de 
guerra 1917. 

O longa acompanha dois cabos, 
Schofi eld e Blake, que são jovens 
soldados britânicos durante 
a Primeira Guerra Mundial. 
Quando eles são encarregados 
de uma missão aparentemente 
impossível, os dois precisam 
atravessar território inimigo, 
lutando contra o tempo, para en-
tregar uma mensagem que pode 
salvar seus colegas de batalhão. 
No elenco estão George MacKay, 
Dean-Charles Chapman, Richard 
Madden, Andrew Scott, Colin 

Firth, Benedict Cumberbatch, 
Mark Strong, entre outros. O 
longa dirigido por Sam Mendes, 
já tem três indicações ao prêmio 
Globo de Ouro: Melhor Filme, 
Melhor Diretor e Melhor Trilha 
Sonora. O roteiro foi escrito pelo 
diretor ao lado de Kristy Wilson-
-Cairns. 1917 é visualmente ma-
ravilhoso e conta com excelentes 
atuações! #1917

Spies in 

Disguise

20th Century 
Fox/ Blue Sky 
Studios

Também 
chegando às 
telonas na 
quarta-feira, 

dia 25 de dezembro, a animação 
Spies in Disguise. Quando um 
evento inesperado acontece, 
Lance Sterling, o melhor espião 
do mundo, precisa unir forças 
com o inventor Walter para sal-
var o dia. Os atores Will Smith 
e Tom Holland emprestam suas 
vozes ao espião e ao inventor, 
respectivamente. Também estão 

no elenco de vozes Karen Gillan, 
Masi Oka, Rachel Brosnaban, 
Ben Mendelsohn, Rashida Jones, 
entre outros. A direção fi cou 
por conta de Nick Bruno e Troy 
Quene. O roteiro foi escrito por 
Brad Copeland e Lloyd Taylor. A 
animação foi baseado no curta 
Pigeon: Impossible de 2009. 
Diversão garantida para o fi nal 
do ano e para toda a família! 
#SpiesInDisguise

Little Women

Sony Pictures 

O drama 
romântico 
Little Women 
também 
estreia no dia 
de Natal, 25 
de dezem-

bro. Dirigido por Greta Gerwig, 
o longa acompanha as irmãs 
Jo (Saoirse Ronan), Beth (Eliza 
Scanlen), Meg (Emma Watson) e 
Amy (Florence Pugh) que amadu-
recem na virada da adolescência 
para a vida adulta enquanto os 
Estados Unidos atravessam a 
Guerra Civil. Com personalida-

des completamente diferentes, 
elas enfrentam os desafi os de 
crescer unidas pelo amor que 
nutrem umas pelas outras. Greta 
também escreveu o roteiro que 
foi baseado no livro homônimo 
escrito por Louisa May Alcott. 
Os atores Laura Dern, Timothée 
Chalamet, Chris Cooper, Meryl 
Streep e Bob Odernkirk também 
estão no elenco. Little Women 
também é uma das apostas do 
estúdios Sony para as premia-
ções e já recebeu duas nomea-
ções para os prêmios Globo de 
Ouro: Melhor Atriz para Saoirse 
Roman e Melhor trilha Sonora 
para Alexandre Desplat. #Littel-

Women

Just Mercy

Warner Bros.

O drama bio-
gráfi co Just 
Mercy entra 
em cartaz em 
algumas salas 
de cinema 

do país no dia 25 de dezembro e 
expande para o circuito nacio-
nal no dia 10 de janeiro. Bryan 

Stevenson, interpretado por 
Michael B. Jordan, é um reno-
mado advogado de defesa que 
luta para libertar um prisioneiro 
condenado à morte. Além de 
Jordan, também estão no elenco 
abrir Larson, Jamie Foxx, Tim 
Blake Nelson, O’Shea Jackson Jr., 
entre outros. Just Mercy foi escri-
to e dirigido por Destin Daniel 
Cretton. #JustMercy 

CINEMA

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

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

Confira as estreias da semana de Natal

cinema@gazetanews.comPor JANA NASCIMENTO NAGASE

Universal Studios 
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BASTIDORES

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

bastidores@gazetanews.comPor CONNIE ROCHA

Arquivo Pessoal

Divulgação

Ana Alice

Tarcísio com a turma do Natal do Bem.

Grupo Bem Bolado anima a Varanda do The Locale, aos domingos.

Ana Alice e Raul Boesel.

Natal do Bem

Raul Boesel no “Hora do Café”

Sucesso garantido

O 
promoter Tarcísio Matheus promoveu o Natal do 
Bem, na Flórida, pelo segundo ano consecutivo. Mas 
este ano ele contou com o apoio do Rotary Club de 

Boca Raton West. Eles recolheram centenas de brinquedos 
novos para fazer uma doação para o House of Protection.  
Várias empresas e  voluntários brasileiros apoiaram a ini-
ciativa. E como não podia deixar de ser, teve a presença do 
nosso Papai Noel, Francisco! Parabéns a todos!

D
estaque do Bastidores para o programa “Hora do 
Café” desta semana. A apresentora Ana Alice con-
versou com o ex-piloto de F-1 e de Indy Car, Raul 

Boesel, que hoje é DJ e vive em Miami.  Em um papo des-
contraído, no Sagrado Café, ele contou um pouco da sua 
história para os brasileiros através da TV Gazeta

O programa está disponível no GazetaNews.com (TV) 
ou no canal do Gazeta no YouTube. O “Hora do Café” acon-
tece toda terça- feira,  às 10:30 AM. 

E 
o The Locale virou o Point em Boca Ra-
ton, oferecendo uma grande variedade 
de festas e shows com artistas reconhe-

cidos da nossa comunidade e também Latina. 
Toda sexta feira, à partir das 10pm, a noi-

te é Latina, com bandas que tocam os ritmos 
calientes.

No domingo, o samba e pagode atrai a ga-
lera do “samba no pé” com o Grupo Bem Bo-
lado, na Varanda do Locale. 

E nos sábados a programação é variada. 
Para saber mais acompanhe o Instagram @
elafter e @gazetanews. 
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