
O maior jornal brasileiro na Flórida

Mulheres aumentam participação 
no mercado imobiliário da Flórida 

Escolas públicas de 
Broward e Miami-
Dade decidem reabrir 

Os Conselhos Escolares dos 
dois condados estão sendo 

pressionados a antecipar a data 
de reabertura das escolas para a 
próxima semana. 

Aulas presenciais voltam em 5 de outubro.

E
m um mercado atrativo como o imobiliário, que 
movimenta bilhões de dólares todos os anos, as 
mulheres vêm cada vez mais mostrando interes-

se e participação. Na Flórida, 65% dos membros ins-
critos no Florida Realtors são mulheres, diz o órgão. 

Para saber o que pensam e como agem brasileiras 
que atuam no mercado imobiliário comercial da Fló-
rida, o Gazeta News entrevistou três delas em dife-
rentes regiões:  Orlando, Tampa e Boca Raton. 
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Chegamos ao fim do 
mês de setembro, mas, 
a campanha Setembro 

Amarelo não deve acabar. 
Muito pelo contrário, a ajuda 
deve permanecer em todos 
os 365 (ou 366) dias do ano. 

 A cor amarela foi esco-
lhida mundialmente como 
um alerta sobre o suicídio. O 
assunto ainda é tabu na so-
ciedade, mas com registros 
grandiosos, no mundo esti-
ma-se que por ano quase um 

milhão de pessoas tiram a 
própria vida no mundo. Des-
tas, 96,8% chegam ao suicídio 
em decorrência de transtor-
nos mentais.

 O assunto que já foi um 
tabu muito maior, ainda en-
frenta grandes dificuldades 
na identificação de sinais, 
oferta e busca por ajuda, jus-
tamente pelos preconceitos e 
falta de informação.

O ano de 2017 foi um 

marco nacional nesse quesito 
com a ocorrência de alguns 
fatores que colaboraram a 
população como um todo a 
dar mais atenção ao tema 
e procurar informações. Em 
2018, o CVV (www.cvv.org.
br), uma das entidades mobi-
lizadoras do Setembro Ama-
relo no Brasil, programou di-
versas atividades em todas as 
cidades nas quais possui um 
de seus mais de 90 postos de 
atendimento.

Alguns exem-
plos são caminha-
das, palestras, ba-
lões amarelos, 
pontos turísticos e 
edifícios públicos 
iluminados, distri-
buição de folhetos 
e atendimentos em 
locais públicos.

Carlos Correia, 
voluntário e porta-voz do 
CVV comenta que é o perío-
do mais intenso para todos 
os voluntários da instituição. 
“Nos preparamos desde o iní-
cio do ano para aproveitar 
esse importante momento 
de falar sobre prevenção do 
suicídio e, aos poucos, que-
brar alguns tabus”, comenta.

Correia comenta que os 
32 suicídios que ocorrem dia-
riamente no país, média de 

1 morte a cada 45 minutos, 
é algo que pode ser reduzi-
do. “Perceber que a pressão 
interna está muito elevada, 
que o copo está para trans-
bordar e, nesse momento ou 
antes disso, pedir e aceitar 
ajuda é muito eficiente. Con-
versar com alguém, seja co-
nhecido ou desconhecido, de 
forma acolhedora e sem crí-
ticas já ajudaria essa pessoa 
a superar aquele momento.” 
O voluntário do CVV comple-
menta que muitas vezes as 
pessoas precisam de acompa-
nhamento médico e/ou psico-
lógico, mas que o serviço do 
CVV atua em situações de cri-
ses como complemento a es-
se tratamento.

Um estudo feito pelo Mi-
nistério da Saúde e pela Uni-
versidade de Brasília aponta 
que adolescentes e jovens ne-
gros entre 10 e 29 anos são as 
maiores vítimas de suicídio 
no país. Nessa faixa etária, de 
cada dez mortes confirmadas 
por suicídio, seis são de pes-
soas negras. 

De acordo com a pesqui-
sa, em 2012 a taxa de suicídio 
de adolescentes e jovens ne-
gros era de 4,88 mortes para 
cada 100 mil brasileiros, cin-
co anos depois, o percentual 
aumentou 11,88% e chegou 

a 5,46 por 100 mil em 2016. 
Entre os brancos, na mesma 
faixa de idade, a taxa era de 
3,65 por 100 mil, em 2012, e 
subiu para 3,76 por 100 mil, 
em 2016, um crescimento 
de 3%.

Não é preciso estar liga-
do ao CVV ou a outra ins-
tituição para se mobilizar. 
Empresas podem fazer ações 
internas, distribuir materiais 
informativos disponíveis no 
site www.setembroamarelo.
org.br e promover palestras. 
Órgãos públicos podem ilu-
minar de amarelo fachadas 
de prédios, promover ativi-
dades, falar sobre prevenção 
nas unidades de saúde e es-
colas. E cada pessoa pode se 
mobilizar usando uma fita 
amarela ou vestindo ama-
relo, levantando o tema em 
seus grupos e buscando in-
formações confiáveis sobre 
o assunto.

O movimento iniciado 
em 2015 visa sensibilizar e 
conscientizar a população so-
bre a questão. Visite www.
setembroamarelo.org.br. O 
mês de setembro acabou, 
nossa consciência em ajudar 
e a necessidade de quem pre-
cisa, não! 

Texto: CVV.org. e Yahoo. 

CONSULADO-GERAL DO BRASIL EM MIAMI

Setor de assistências a brasileiros:  

(305) 285-6208 / (305) 285-6258 / (305) 285-6251

AEROPORTO INTERNACIONAL

Miami: (305) 876 7000

Fort Lauderdale: (954) 359 1200

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

Palm Beach: (561) 471 7400

Orlando: (407) 825 2001

AMERICAN RED CROSS

Miami Dade: (305) 644 1200

Broward : (954 797 3800

Palm Beach: (561) 833 7711 (South) 

Palm Beach: (561) 746 1532 (North) 

Orlando e Região: (407) 644 9300

ANIMAL CARE AND REGULATION DIVISION

Miami Dade: (305) 6441200

Broward: (954) 359 1313

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

POR  | ARLAINE CASTRO
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Adolescentes e jovens negros 

entre 10 e 29 anos são as 

maiores vítimas de suicídio no 

Brasil. Nessa faixa etária, de 

cada dez mortes confirmadas 

por suicídio, seis são de 

pessoas negras.
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O TEMPO NA FLÓRIDA

Paulistano, meteorologista da Força Aérea Brasileira, engenheiro, especialista em aeronáutica atuou na 
Força Aérea Brasileira por trinta anos e possui inúmeros projetos em diversas regiões do Brasil

@vivaweatherPor EMERSON DURAN 
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OUTONO até 21 de dezembro

FLORIDA CENTRAL SUL DA FLORIDA

A primeira frente fria do ou-

tono na Florida chega ali-

viando o calor excessivo 

das tardes e realmente re-

frescando as noites. Com 

chuvas fortes,

ventos de noroeste e baixa 

pressão atmosférica, as des-

cidas de frentes frias come-

çam a ser constantes.

A primeira frente fria do ou-

tono na Florida chega ali-

viando o calor excessivo 

das tardes e realmente re-

frescando as noites. Com 

chuvas fortes, ventos

de noroeste e baixa pressão 

atmosférica, as descidas de 

frentes frias começam a ser 

constantes.
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Brasileiro é detido pela 

segunda vez por agressão
O mineiro Erick Bretz, 27 

anos, que foi preso em setem-
bro de 2018 por espancar Me-
lissa Gentz (namorada na épo-
ca), em Tampa (FL), foi detido 
novamente no dia 5 de se-
tembro por agressão à atual 
namorada.

Bretz foi detido pela po-
lícia do condado de Osceola, 
mas foi solto logo depois por-
que a vítima teria entrado em 
acordo com a família e desis-
tido de seguir com o proces-
so, segundo Melissa. O site da 
Polícia de Osceola não consta 
o acusado como em detenção. 

A ex-namorada Melissa, 

que chegou a voltar tempora-
riamente para Belo Horizonte 
(MG) após a agressão em 2018, 
publicou no dia 21 deste mês 
um vídeo falando sobre a no-
va prisão do seu agressor.

“A pessoa que me agrediu 
foi presa novamente por ba-
ter em uma mulher e tomar 
o celular dela. Ela procurou 
a polícia, denunciou a agres-
são, mas depois parece que 
entrou em um acordo com a 
família e os advogados dele e 
decidiu não dar andamento à 
denúncia”, disse Melissa. Leia 
a matéria completa no gaze-
tanews.com. 

Erick Vaz de Mello Bretz foi acusado de nova agressão. 

Osceola County Daily Arrest.

Na semana passada, dados mostraram que 182 detentos testaram positivo para 

COVID-19 em Krome, 146 tiveram em Broward e 165 em Glades

Detidos do ICE com covid-19 são 
obrigados a ir a audiências

O
s imigrantes detidos 
no sul da Flórida estão 
sendo obrigados a com-

parecer a audiências judiciais 
com outros imigrantes, mes-
mo que tenham COVID-19, 
confirmaram duas fontes do 
Departamento de Justiça ao 
Miami Herald no dia 23.

A notícia de que deten-
tos com o coronavírus estão 
sendo retirados do isolamen-
to para comparecer a audiên-
cias judiciais foi revelada na 
semana passada durante uma 
audiência no tribunal de imi-
gração de Miami no centro 
de detenção Krome, em West 
Miami-Dade.

Em todo o sul da Flórida, 
por causa da pandemia, alguns 
detidos estão comparecendo 
pessoalmente perante um juiz 
e outros por vídeo.

Em um dos casos, um de-
tido venezuelano – que apa-
receu no tribunal de Krome 

em vídeo do Centro de Deten-
ção do Condado de Glades em 
Moore Haven – disse à juíza 
Maria M. Lopez-Enriquez du-
rante a audiência que ele tinha 
COVID-19 e que foi retirado de 
uma cela de isolamento para 
assistir à sua audiência de imi-
gração. O centro de detenção 
de Glades é operado pelo Gabi-
nete do Xerife do Condado de 
Glades sob contrato com a Imi-
gração e Alfândega dos EUA.

A juíza questionou o te-
nente do condado de Glades 
sobre o motivo pelo qual o de-
tido foi levado à audiência – 
onde dezenas de detentos do 
ICE fazem fila no centro de de-
tenção para ver um juiz em ví-
deo – o tenente disse que esta-
va apenas cumprindo ordens 
e que todos os detidos, inde-
pendentemente de suas con-
dições médicas, devem com-
parecer às audiências judiciais, 
de acordo com as instruções 

Detentos em prisão do ICE na Flórida.  

reprodução-vídeo Miami Herald.

que recebeu.
O relato foi confirmado por 

duas fontes federais fisicamente 
presentes na audiência do tribu-
nal privado em Krome em Miami-
-Dade, bem como dois advogados 
de imigração que também esta-
vam presentes.

Uma ação judicial coletiva 
está em andamento no tribunal 
federal de Miami desde meados 
de abril, e busca a libertação de 
milhares de detidos da imigra-
ção que estão ou foram detidos 

no Krome Processing Center em 
West Miami-Dade , no Broward 
Transitional Center em Pompa-
no Beach e no Glades County De-
tention Center desde o início da 
pandemia.

Dados do ICE da semana pas-
sada mostraram que 182 detentos 
tiveram teste positivo para CO-
VID-19 em Krome, 146 tiveram 
teste positivo em Broward e 165 
em Glades.

Leia os detalhes na matéria 
completa no gazetanews.com. 
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Para os defensores, uma brecha na lei atual permitiria que indocumentados pudessem votar

Proposta de emenda da Constituição da FL 
dá ênfase à votação “apenas” de cidadãos 

O Artigo Seis, Seção Dois 
da Constituição da Fló-
rida declara que “Todo 

cidadão dos Estados Unidos, 
que seja residente perma-
nente do estado, registrado 
para votar e tenha 18 anos,” 
pode votar no Sunshine Sta-
te. Mas em novembro, o tex-
to pode mudar de “todos” os 
cidadãos para “apenas” os ci-
dadãos podem votar.

A Florida Citizen Voters 
lidera a campanha de apoio 

à Emenda 1 e explica que há 
uma brecha que pode permi-
tir que cidadãos que não se-
jam legalizados possam votar.

Para o líder da organi-
zação, John Loudon, o texto 
atual da constituição da Fló-
rida oferece uma brecha pa-
ra os não cidadãos votarem.

“A Constituição [da Flóri-
da] diz que todos os cidadãos 
são eleitores, mas não diz 
que os não cidadãos não são 
eleitores”, disse. “É o mes-

mo palavreado da Constitui-
ção de Maryland, Califórnia 
e até mesmo da Constituição 
dos EUA.”

Até agora, apenas Arizo-
na e Dakota do Norte mu-
daram a redação para dizer 
“somente cidadãos” podem 
votar.

“Essa brecha tem se espa-
lhado por todo o país, dando 
direitos legais de voto a resi-
dentes não legais”, afirma. 
Fonte: canal News13.Cédula de votação com as emendas da Constituição da Flórida. 

canal BayNews9.

Briga por distanciamento social acaba em morte no Walmart em Miami-Dade
Uma briga por distancia-

mento social acabou em um 
tiroteio fatal no Walmart no 
bairro de Westchester, no con-
dado de Miami-Dade. 

Magaly Gonzalez estava 
trabalhando quando a loja se 
transformou em uma cena de 
crime. Uma discussão não re-
solvida sobre o distanciamen-

to social entre dois homens 
deixou um deles morto na 
manhã do último sábado, 26.

Os detetives estão inves-
tigando o caso. A vítima foi 
identificada como Matthew 
Brown, de 36 anos. Um das 
testemunhas, Yvette Nyland, 
disse que estava dentro da lo-
ja esperando na fila para pagar 

quando o tiroteio aconteceu.
Segundo ela, as pessoas 

começaram a gritar e correr 
em pânico.

O homem foi declarado 
morto no local pela polícia. O 
atirador permaneceu na loja 
e foi levado sob custódia sem 
incidentes. Com informações 
do Local 10. Loja do Walmart em Miami-Dade County onde ocorreu o tiroteio.

WPLG

O preço da gasolina deve 
continuar em queda na Flóri-
da nas próximas semanas, de 
acordo com a American Auto-
mobile Association.

No início desta semana, o 
preço médio da gasolina no 
estado estava bem abaixo da 
média nacional de US$ 2,19. 
O valor de um galão comum 
caiu três centavos indo para 
US$ 2,10 o preço médio em 
todo o estado, segundo a AAA.

A área de West Palm Bea-
ch tem a maior média de pre-
ço do combustível no estado, 
US$ 2,23, enquanto Orlando 
registra bem menos, US$ 1.92.

Preço da gasolina 

deve continuar em 

queda na Flórida, 

estima AAA

Gasolina está mais barata este ano. 

pixabay

Consulado-Geral do Brasil em Miami adota 
medidas mais rigorosas pela pandemia

O Consulado-Geral reto-
mou o atendimento ao 
público no dia 1º de 

junho, após um período de 
dois meses e meio em que 
funcionou atendendo apenas 
a situações emergenciais, en-
quanto os demais setores se-
guiram funcionando de ma-
neira remota. Ao reiniciar a 
prestação de serviços regula-
res, foram adotadas medidas 
rigorosas para se reduzir o ris-
co de contágio pelo coronaví-
rus (Covid-19) seguindo estri-
tamente protocolos de saúde 
estabelecidos pelas autorida-
des locais, em particular pe-
lo Condado de Miami-Dade, 
onde se localiza o prédio do 
Consulado.

Protocolos

Alguns serviços passaram 
a ser prestados exclusivamen-
te pelo correio, como é caso da 
emissão de passaporte e car-
teira de matrícula consular, 
justamente para reduzir aglo-
merações no salão de atendi-
mento. A entrada de pessoas 
no prédio passou a ser con-
trolada de maneira mais ri-
gorosa.

Pessoas sem horário agen-
dado não podem mais entrar, 
enquanto as pessoas com 

agendamento só podem en-
trar 5 minutos antes do ho-
rário marcado. O Consulado 
passou a recomendar também 
que os consulentes evitem vir 
acompanhados. Além disso, a 
realização de consulados itine-
rantes foi suspensa.

Foram adotados proce-
dimentos de segurança para 
aqueles que precisarem ir pre-
sencialmente à sede do Consu-
lado, como o uso obrigatório 
de máscaras, aferição da tem-
peratura corporal e manuten-
ção de distanciamento pes-
soal mínimo de dois metros. 
O Consulado também imple-
mentou rotina de higieniza-
ção mais frequente e rigorosa 
de suas instalações.

Funcionários considera-
dos como grupo de risco, aci-
ma de 65 anos, passaram a 
trabalhar exclusivamente de 
casa. Os outros funcionários 
que atendem ao público fo-
ram divididos em dois grupos 
que se revezam trabalhando 
duas semanas de casa e duas 
semanas presencialmente no 
Consulado. O número de gui-
chês para atendimento foi re-
duzido de 8 para 4 e o tempo 
definido para o atendimento 
presencial foi ampliado.

Apesar de parte do tra-
balho poder ser realizado re-
motamente, como validar re-
querimentos e responder a 
e-mails, outras etapas da pro-
dução de documentos consu-
lares demandam a presença 
física do funcionário. Em ra-
zão das medidas adotadas, o 
Consulado passou a operar 
com cerca de 25% de sua ca-
pacidade, emitindo aproxi-
madamente 30% do total de 
documentos consulares em 
comparação com o período 
pré-pandemia. Como conse-
quência, os prazos de pro-
cessamento de documentos 
aumentaram significativa-
mente, mesmo daqueles ser-
viços prestados pelo correio.

Na avaliação do Consula-
do, o sistema e-consular, de-
senvolvido em Miami, no fi-
nal de 2018, tem-se mostrado 
capaz de gerenciar adequada-
mente a alta demanda por ser-
viços consulares. A situação 
atual de gargalos no atendi-
mento ao público resulta das 
diretrizes contidas no plano 
de enfrentamento à pandemia 
do Condado de Miami-Dade. 

Leia a nota oficial comple-
ta do Consulado no gazetane-
ws.com. 
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Disney fecha mais uma loja no sul da Flórida 

A loja da Disney no shopping Coral Square em Coral Springs 
fechou as portas, juntando-se a várias outras lojas da empresa 
de entretenimento que foram fechadas em todo o estado, in-
cluindo Brandon e Jacksonville.

Uma porta-voz da Disney disse que a loja era “uma entre 
um número muito pequeno de lojas que não estão renovan-

do o aluguel”, mas não forneceu detalhes nem disse por quê.
As lojas de varejo - uma extensão do parque temático - ven-

diam todas as coisas com temas mágicos, incluindo pijamas, 
camisetas, brinquedos, mochilas e fantasias.

A única loja Disney restante de Broward fica no Pembroke 
Lakes Mall, em Pembroke Pines. Fonte: Sun Sentinel. Loja da Disney no shopping Coral Square em Coral Springs. 

Divulgação.

O parque contará com uma grande “colina” de tubos de neve, que terá 18 

metros de altura e 120 metros de comprimento com um “tapete mágico”

Primeiro parque de neve deve ser 
inaugurado em novembro

Parece que vai nevar na 
Flórida nessas férias. É o 
que promete o Snowcat 

Ridge Snow Park – um parque 
com diversas atrações com a 
neve e baixa temperatura co-
mo atrativos principais.

Será o único parque de 
neve do estado e tem planos 
de inauguração em novem-
bro de 2020.

Em maio, Winston McDa-
niel, gerente de marketing do 
Snow Park, disse que o par-
que chegará à cidade de Da-
de, no condado de Pasco, an-
tes do Natal.

“Neste momento, a cons-
trução está em andamento e 
ainda estamos no caminho 

certo para uma inauguração 
em novembro de 2020”, escre-
veu ele por e-mail. “À medida 

que nos aproximamos do ou-
tono, teremos mais atualiza-
ções para lançar.”

Colina de neve
O parque contará com 

uma grande “colina” de tu-
bos de neve, que terá 18 me-
tros de altura e 120 metros 
de comprimento. Ele terá um 
“tapete mágico que levará os 
visitantes e seus tubos de ne-
ve ao topo da colina”. Os visi-
tantes poderão viajar em um 
único tubo familiar ou para 
6 pessoas descendo a encosta 
coberta de neve.

Alpine Village
O Snowcat Ridge também 

terá um Alpine Village e uma 
cúpula de neve de 10.000 pés 

quadrados, onde os visitantes 
poderão construir bonecos de 
neve com neve real.

“Algumas pessoas pensam 
que é impossível experimen-
tar a alegria da neve na Flóri-
da, mas nossa equipe se preo-
cupa em tornar o impossível 
possível”, disse o diretor cria-
tivo de Snowcat Ridge, Mark 
Bremer.

Os visitantes terão a chan-
ce também de saborear um 
chocolate quente e relaxar 
perto de uma fogueira na Al-
pine Village. O parque tam-
bém apresentará um show de 
luzes na colina de neve e den-
tro da cúpula durante a noite, 
disseram os desenvolvedores.

O Market está previsto pa-
ra abrir em 20 de novembro e 
vai até 3 de janeiro.

O site do Snowcat Ridge 
Snow Park mantém novem-
bro de 2020 como mês de es-
treia. Canal Fox 35. 

À noite haverá jogo de luzes no Snowcat Ridge Snow Park.

Divulgação. 

“Algumas pessoas 

pensam que é impossível 

experimentar a alegria 

da neve na Flórida, disse 

o diretor do Snowcat 

Ridge, Mark Bremer.

Mostre o seu

 sorriso!

Com equipamentos de última geração
 e profissionais experientes a clínica 

odontológica Bella Smile em 
Fort Lauderdale oferece todo 

tipo de tratamento dentário para 
deixar seu sorriso saudável e bonito, 

sem que você tenha que 
pagar muito por isto.

Marque uma consulta e 
venha nos fazer uma visita!

2626 East Commercial Blvd.

Fort Lauderdale, FL 33308

(954) 990-6278 | BellaSmilefl.com
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E
m um mercado atrati-
vo como o imobiliário, 
que movimenta milhões 

de dólares todos os anos, as 
mulheres vêm cada vez mais 
mostrando interesse e parti-
cipação. A Association of Real 
Estate License Law Officials 
estima que haja atualmente 
cerca de 2 milhões de pessoas 
licenciadas no mercado imo-
biliário comercial nos Estados 
Unidos - desses, 64% seriam 
mulheres. 

Na Flórida, 65% dos mem-
bros inscritos no Florida Real-
tors são mulheres. Nacional-
mente, o corretor de imóveis 
típico é uma mulher branca 
de 55 anos que cursou a facul-
dade e é proprietária de uma 
casa, aponta a Association of 
Real Estate License Law Offi-
cials. Houve um aumento de 
5,4% nas mulheres com ida-
de de 39 anos ou menos, in-

dicando um crescimento na 
geração de mulheres jovens e 
emergentes profissionais nes-
sa área, de acordo com o estu-
do de 2020 “Gênero e diversi-
dade em imóveis comerciais”, 
da Rede de Mulheres do Setor 
Imobiliário Comercial (Com-
mercial Real Estate Women 
Network), sediada em Kansas. 

Mais mulheres ocupam 
cargos de corretora de imó-
veis comerciais do que nunca 
antes (29%), um aumento de 
6% em relação a 2015, segun-
do o estudo. 

Desigualdade salarial 
Porém, apesar do aumen-

Mulheres aumentam 
participação no mercado 
imobiliário da Flórida 
Mais mulheres ocupam cargos de corretora de imóveis 

comerciais (29%), um aumento de 6% em relação a 2015, 

segundo o estudo  da Commercial Real Estate Women

de cerca de 2 milhões de pessoas licenciadas no mercado imobiliário comercial nos Estados Unidos, 64% seriam mulheres, estima a association of 

real Estate license law Officials.

Corina lessa Silva. 

Susana rodrigues, corretora em Orlando, com a cliente Elisangela reis. 

Susana rodrigues

to na participação nesse mer-
cado, quanto se trata de salá-
rio, as mulheres continuam 
ganhando menos que os ho-
mens. Em 2020, a diferença 
salarial fixa entre os gêneros 
é de 10,2% e a diferença de co-
missão e bônus é de impres-
sionantes 55,9%, segundo o 
estudo.

Contrastando com essa 
realidade, no sul da Flórida, o 
estudo sugere que as mulhe-
res estão recebendo mais que 
os homens.

Brasileiras na Flórida 
Para saber o que pensam 

brasileiras que atuam no mer-
cado imobiliário comercial da 
Flórida, o Gazeta News entre-
vistou três delas em diferen-

tes regiões:  Orlando, Tampa 
e Miami. 

Propretária da Tampa Bay 
Key Realty, Corina Lessa Silva  
atua no mercado de imóveis 
de Tampa há 6 anos e conta 
que teve interesse quando pre-
cisou comprar uma casa.

“Escolhi trabalhar com is-
so porque sempre trabalhei 
com vendas e quando fui com-
prar minha primeira casa aqui 
nos EUA, decidi tirar a licença 
para entender melhor do pro-
cesso. Na época, não conhecia 
corretores brasileiros na re-
gião e não tinha ideia de como 
funcionava”, destaca. 

Sobre a diferença salarial, 
ela diz que não enxerga pelo 
fato de receberem comissões 
ao invés de salário. “Somos to-
dos comissionados e as comis-
sões são pré-estabelecidas e de 
domínio de todos os correto-

res quando inseridas no MLS. 
Nunca passei por situação que 
demonstrasse algo diferente”, 
analisa. 

Para ela, deve existir mais 
mulheres do que homens cor-
retores de imóveis na região 
de Tampa, e aumentou o nú-
mero de brasileiros atuando 
nesse mercado. “O número 
de corretores brasileiros au-
mentou demais nos últimos 
2 anos. E eu vejo que a maio-
ria dos novos corretores é mu-
lher. De modo geral, muitos 
corretores brasileiros estão se 
sobressaindo aqui na região e 
se tornando muito bem suce-
didos mesmo entre os ameri-
canos. Eu acredito que sendo 
um bom profissional, não im-
porta se seja homem ou mu-
lher, as possibilidades de ga-
nhos são as mesmas”, opina. 

Orlando
Há dois anos e meio no 

mercado imobiliário da re-
gião de Orlando com a RE/
MAX Downtown, a empresá-
ria Susana Rodrigues diz que 
gosta de lidar com pessoas 
e do mercado imobiliário, o 
que, em sua opinião, é o “ca-
samento perfeito”. Para ela, 
o mercado não favorece ho-
mem ou mulher de maneira 
distinta, mas sim quem sabe 
negociar melhor.

“Não é uma questão de ser 
homem ou mulher. Porém, 
se as mulheres estão receben-
do mais, significa que temos 
melhores métodos de nego-
ciação. Talvez porque, como 
mães e esposas, aprendemos 
a negociar constantemente”, 
afirma.

“A Flórida é um dos esta-
dos que mais cresce, temos 
milhares de pessoas mudan-
do para cá todos os meses. Há 
uma oportunidade no merca-
do imobiliário e as brasilei-
ras estão aproveitando o mo-
mento”. 

Leia a matéria completa 
no gazetanews.com.

“Eu vejo que a maioria dos 

novos corretores é mulher. 

De modo geral, muitos 

corretores brasileiros estão 

se sobressaindo aqui na 

região”, afirma Corina Silva. 

65% 
dos membros inscritos 

no Florida Realtors são 

mulheres.

Flexibilidade de horário e poder 
trabalhar de casa

“A motivação veio da flexi-
bilidade de horário e a possi-
bilidade de trabalhar de casa 
(eu cuido de minha mãe, com 
problemas de saúde, ficando 
mais fácil atendê-la, quando 
necessário). Além disso, gos-
to de ajudar as pessoas e to-
dos ao meu redor sempre me 
diziam que minha personali-
dade ajudaria muito na pro-
fissão”, conta Neise Cordeiro, 
agente de imóveis da Century 
21 Stein Posner, em  Boca Ra-
ton. 

Neise Cordeiro atua no mercado 

de imóveis no sul da Flórida. 

arquivo pessoal. 

Arlaine Castro

Para ela, a pesquisa de-
monstra que a mulher tem 
se dedicado ao mercado imo-
biliário “de maneira hones-
ta, profissional, e com muita 
competência, e por isso o re-
sultado é esse. Nesse e em ou-
tros setores não perdemos em 
nada para nossos colegas do 
sexo masculino. O segredo é 
continuar aprendendo e valo-
rizando nosso trabalho”, afir-
ma Neise, que já foi procura-
da por amigas que também se 
interessaram no ramo. 
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Impulsionada pela pandemia, a telemedicina, ou, o atendimento médico 

online, se tornou uma alternativa para as consultas médicas

Telemedicina: consultas médicas 
por videochamada aumentam 

I
mpulsionada pela pande-
mia, a telemedicina se tor-
nou uma alternativa para 

as consultas médicas. 
Para quem quer evitar ir 

até ao consultório médico por 
causa da Covid-19, a clínica 
médica Americare Wellness 
tem facilitado esse tipo de 
atendimento no sul da Flóri-
da, atendendo por videotele-
fone e, focada na comunida-
de brasileira, as consultas são 
realizadas também em por-
tuguês. 

Milhares de pessoas estão 
adotando a telemedicina co-
mo opção de consulta. Pensan-
do em evitar riscos e com fo-
co em pessoas e famílias que 
não possuem seguro de saúde, 
a  Americare Wellness passou 
a oferecer por US$24,99 (para 
associados) consultas por tele-
fone  eou vídeo para pessoas 
que estão precisando, mas que 
têm receio de realizar uma 

consulta presencial durante 
esse período de coronavírus.

Como funciona

Localizada em  Boynton 
Beach, a Americare Wellness 
tem um atendimento dife-

renciado e está iniciando um 
plano “membership”,  onde 
não há limite de utilização, 
com preços acessíveis,  diver-
sos descontos e prazo de ca-
rência de 30 dias para cance-

Milhares de pessoas estão adotando a telemedicina como opção de consulta. 

Americare Wellness. 

lamento. Com especialidade 
em Clínica Geral, a mensali-
dade no plano individual sai 
por U$24,90, U$59,90 o plano 
família (para três membros, 
com opção de U$9,90 para in-
clusão de mais membros). A 
consulta e exames saem com 
descontos e o membro tem di-
reito a uma teleconsulta gra-
tuita a cada 90 dias.

O atendimento para enfer-
midades comuns e exames de 
rotina incluem: 

-Papanicolau;
-Exames de sangue-urina;
-Eletrocardiograma;
-Ultrassom;
-Check-up completo.
A clínica funciona de se-

gunda à sexta-feira, das 9:00 
am às 5:00 pm, no endereço: 
2828 S. Seacrest Blvd., Suite 
213, Boynton Beach, FL 33435. 
Central de atendimento em 
Português pelo número: 561-
203-9643.

Escolas públicas de Broward e 

Miami-Dade decidem reabrir

As escolas públicas de Mia-
mi-Dade serão abertas aos alu-
nos já na próxima segunda-fei-
ra, 5 de outubro. Em Broward, 
uma reunião de emergência 
está planejada para as 10:30 
da manhã desta quinta-feira, 
1°.

Os conselhos escolares re-
ceberam uma carta na noite 
de segunda-feira, 28, do Co-
missário de Educação Richard 
Corcoran, na qual ele instrui 
os distritos a abrirem em 5 de 
outubro ou enviar dados deta-

lhados explicando por que is-
so não é possível.

Em Broward, 5 de outu-
bro foi a data proposta pe-
la primeira vez pelo Superin-
tendente Robert Runcie, mas 
o Conselho Escolar mudou na 
semana passada para 14 de 
outubro para alguns alunos 
e 20 de outubro para a maio-
ria depois que  vários profes-
sores e funcionários distritais 
disseram que ainda não acha-
vam que era seguro voltar ao 
campus.

Alunos de Miami-Dade e Broward voltam às escolas em outubro. 

Broward County
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Os pedidos de naturalização iriam de US$640 para US$1.160 e seria cobrada taxa de $50 para requerentes de asilo 

Juiz da Califórnia bloqueia aumento de taxas de 
imigração que começaria em outubro

O 
juiz federal Jeffrey Whi-
te da Califórnia blo-
queou uma medida da 

administração Trump que au-
mentaria o valor de diversas 
taxas de processos imigrató-
rios, incluindo cidadania e tra-
balho, a partir desta sexta-fei-
ra, 2 de outubro.  

A US Citizenship and Im-
migration Services, a agência 
responsável pelo sistema de 
imigração e naturalização do 
país, atualizou as taxas após 

uma revisão de quase nove 
meses no início deste ano, 
na qual justificou o aumento 
porque depende da arrecada-
ção quase 100% das taxas pa-
gas pelo imigrantes e está em 
crise orçamentária. 

A agência aumentou o cus-
to dos pedidos de naturaliza-
ção online de $ 640 para $ 
1.160 (mais de 80% ) e incluiu 
uma taxa de $ 50 para os re-
querentes de asilo. Historica-
mente, os requerentes de asi- Taxas de processos, incluindo cidadania e trabalho, ficariam mais caros a partir desta sexta-feira, 2 de outubro.

reuters

lo em todo o mundo não estão 
sujeitos a taxas de aplicação, 
de acordo com o Migration Po-
licy Institute. Leia a matéria 
completa no gazetanews.com. 

A US Citizenship and 

Immigration Services 

(USCIS) disse que 

depende quase 100% da 

arrecadação das taxas 

pagas pelo imigrantes.

Lei da “cobrança pública” volta a valer para processos imigratórios 

O governo anunciou que a 
lei de “cobrança pública” para 
imigrantes que estão em pro-
cesso de legalização vai pas-
sar a vigorar, exigindo assim 
que as agências verifiquem a 
declaração de autossuficiência 
do requerente.   

A regra de 2019 foi apro-
vada em 24 de fevereiro, mas 
suspensa por um juiz federal 

em julho por causa da pande-
mia do novo coronavírus. Ela 
dá às autoridades de imigra-
ção mais poder para negar re-
sidência permanente a candi-
datos que o governo considere 
que dependem ou podem con-
tar com benefícios públicos, 
como vale-refeição ou vale-
-moradia. 

Citando declarações de 

médicos e autoridades locais 
que disseram que imigrantes 
de todo o país temiam que 
pudessem comprometer seu 
status de imigração ao buscar 
tratamento médico e ajuda go-
vernamental durante a pan-
demia, o juiz George Daniels 
bloqueou a implementação da 
política durante a emergência 
do coronavírus nacional.

No entanto, as ordens re-
centes do 2º Tribunal de Re-
cursos do Circuito, incluindo 
uma no início deste mês, li-
mitaram e, em última análi-
se, suspenderam a decisão de 
Daniels, permitindo que a ad-
ministração Trump reforças-
se a cobrança pública. Leia a 
matéria completa no gazeta-
news.com. a medida atinge imigrantes em processo de legalização nos EUa. 

EPa-EFE-KamIL KrZaCZYNSKI
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Envio de remessas de imigrantes mexicanos nos EUA sobe 10%, diz agência EFE
Apesar de terem sido 

atingidos pela crise econômi-
ca provocada pela pandemia 
do novo coronavírus, os imi-
grantes mexicanos nos Esta-

dos Unidos e enviaram ao Mé-
xico mais de US$ 22,8 bilhões 
entre janeiro e julho de 2020, 
valor 10,1% maior em compa-
ração com o mesmo período 

de 2019. Segundo estes dados 
do Banco do México, a remes-
sa média nos seis primeiros 
meses deste ano foi de US$ 
337, 4,33% mais que os US$ 

323 enviados no mesmo pe-
ríodo de 2019, e a quantidade 
de operações passou de 64,14 
milhões para 67,64 milhões.

Diante dessa situação, o 

presidente do México, Andrés 
Manuel López Obrador, cal-
culou que as remessas envia-
das a seu país neste ano po-
dem estabelecer um recorde 

e chegar a US$ 40 bilhões. En-
tre os motivos que justificam 
esse aumento estão as elei-
ções presidenciais de novem-
bro nos EUA. 

A pesquisa, realizada em 140 países, questiona se os imigrantes que vêm para 

o país são bons vizinhos e boas pessoas para se ter na família, por exemplo

EUA ficam em sexto lugar em 
aceitação de imigrantes em 2019

Canadá e Estados Uni-
dos permaneceram en-
tre os países do mundo 

que mais aceitaram imigran-
tes em 2019. Na verdade, com 
uma pontuação de 8,46 (de 
um possível 9,0) no Índice de 
Aceitação de Migrantes, o Ca-
nadá, pela primeira vez , li-
derou o resto do mundo. Os 
EUA ficaram em sexto lugar, 
com uma pontuação de 7,95. 
A pesquisa foi realizada pela 
Gallup -  uma empresa ameri-
cana de pesquisas de opinião 
pública com sede em Washin-
gton, D.C.

A pesquisa é baseada em 
três perguntas que a Gallup 
fez em 140 países em 2016 e 
2017 e atualizou novamente 
em 145 países em 2019 e ques-
tiona se as pessoas acham que 
os imigrantes que vivem em 
seu país, se tornam seus vizi-
nhos e se casam com suas fa-
mílias são coisas boas ou coi-
sas ruins. 

O índice é a soma dos pon-
tos das três questões, com 
uma pontuação máxima pos-
sível de 9,0 (todas as três são 
coisas boas) e uma pontuação 
mínima possível de zero (to-

das as três são coisas ruins). 
Quanto maior a pontuação, 
mais aceita a população em 
relação aos migrantes.

Tanto o Canadá quanto 
os EUA, que têm uma longa 
história como países recep-
tores de imigrantes, também 
figuraram na lista de maior 
aceitação em 2017. As polí-
ticas de imigração em cada 
país seguiram caminhos di-
ferentes desde então, com o 
primeiro-ministro Justin Tru-
deau abrindo ainda mais as 
portas do Canadá, enquanto 
o presidente Donald Trump 

tentava fechar as portas nos 
Estados Unidos. No entanto, 
a aceitação de imigrantes en-
tre os residentes de cada país 
permaneceu firme e relativa-
mente inalterada de onde es-
tavam há três anos.

No Canadá, os residentes 
quase universalmente viram 
os imigrantes que vivem em 
seu país (94%) e morando em 
seus bairros (95%) como coi-
sas boas, enquanto mais de 
nove em cada 10 (91%) disse-
ram que um imigrante se ca-
sando com sua família seria 
uma boa coisa. 

Nos EUA, nove em cada 10 
(90%) disseram que um imi-
grante morando em sua vizi-
nhança seria uma coisa boa, 
e porcentagens semelhan-
tes disseram que migrantes 
morando em seu país (87%) e 
se casando em suas famílias 
(85%) seriam coisas boas.

Leia a pesquisa completa 
no gazetanews.com.os EUa obtiveram pontuação de 7,95 no Índice de aceitação de Imigrantes. 

Florida Immigrant Coalition.

Nove em cada 10 

pessoas (90%) nos 

EUA disseram que um 

imigrante morando em 

sua vizinhança seria 

uma coisa boa. 
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Esses tipos de fundos têm possibilidades de ganhos mais arriscados, normalmente focados no longo prazo

Empresas de ‘private equity’ entram com mais força 
no setor imobiliário da Flórida

T
er estrutura física na 
Flórida é um dos requi-
sitos que o estado exige 

para conseguir autorização 
de venda de financiamento 
imobiliário. E uma movimen-
tação imobiliária interessan-
te aconteceu no mercado de 
Orlando esse mês - o fun-
do de investimentos Senti-
nel Capital comprou imóveis 
comerciais na região. 

Esse tipo de movimenta-
ção é normal quando uma 
empresa de fora quer ven-
der seus produtos no mer-
cado consumidor da Flórida. 

Isso significa que os em-
presários terão acesso a no-
vas fontes de financiamen-
to e a tendência é baratear 
os custos de produção local.

O grupo que comprou os 
imóveis é trabalha com fun-
dos de private equity, são 
fundos que investem em pos-
sibilidades com ganhos mais 
arriscadas, normalmente fo-

cadas de longo prazo. A ca-
racterística mais marcante 
desse tipo de fundo é que 
eles estão mais propensos 
ao risco, então eles tendem 
a liberar financiamento pa-
ra clientes que foram rejei-
tados por bancos.

A expectativa para a re-
gião de Orlando, onde será 
sediada, e o sul da Flórida co-
mo um todo, é que as empre-
sas tenham mais opções para 
construção de imóveis novos.  
A prefeitura de Orlando 
tem liberado muitos proje-
tos para construção de no-
vos imóveis, essa etapa ini-
cial é considerada uma das 
mais arriscadas porque, se a 
demanda não atender as ex-
pectativas, e bem provável 
que a empresa demore mui-
to para pagar. 

Empresas como o Senti-
nel Capital fornecem solu-
ções para evitar esse tipo de 
problema. Essas firmas de 
private equity, por exemplo, 

são mais propensas a finan-
ciar construção de grandes 
espaços varejistas e hotéis. 
Esses são dois dos setores 
mais atingidos pelo corona-
vírus e uma empresa dispos-
ta a emprestar para empre-
sários vai significar oferta 
de milhares de empregos pa-
ra a região.

Recentemente esses fun-
dos têm sido muito eficien-
tes em comprar imóveis pre-
cificados abaixo do preço de 
mercado. Essa tem sido uma 
estratégia lucrativa porque 
os incentivos do governo tem 
impedido que os preços dos 
imóveis caíssem e que inqui-
linos sejam despejados, for-
çando uma revisão de pre-
ços para baixo. A expectativa 
de especialistas no setor ou-
vidos pelo bizjournal é que 
os preços continuem nessa 
faixa porque, tudo indica, 
o pior da crise econômica 
causada pelo coronavírus já 
passou.

Investimentos em construção de imóveis ganham impulso no estado.  

Droneace.com

Um dos imóveis adqui-
ridos pelo Sentinel Capital, 
por exemplo, foi um proje-
to para construção de imó-
veis residenciais avaliado em 
$20 milhões. De acordo com 

o bizjournal, a aquisição do 
terreno de mais de 100 acres 
foi feita dia 17 de setembro.

Houve um sensível au-
mento de captação de fun-
dos para negócios imobiliários 

em 2020. Quem afirma isso é 
a U.S. Securities and Exchan-
ge Commission, órgão do go-
verno responsável por fiscali-
zar esse tipo de transação. Leia 
mais no gazetanews.com.

João Freitas
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O líder da maioria no Sena-
do, Mitch McConnell, disse nesta 
quarta-feira,29, que republicanos 
e democratas ainda estão muito 
distantes sobre quanto gastar em 
outro pacote de ajuda no com-
bate aos efeitos do coronavírus.

“O secretário Mnuchin e a 
presidente (da Câmara) conti-
nuam a conversar, mas estamos 
muito distantes”, disse McCon-
nell a repórteres, referindo-se às 
conversas em andamento sobre 
o pacote de auxílio entre o secre-
tário do Tesouro, Steven Mnu-
chin, e a presidente da Câmara, 
Nancy Pelosi. McConnell disse 
que a mais recente proposta de 
Pelosi de 2,2 trilhões de dólares 
é “bizarra”.

As bolsas de valores em 
Wall Street reduziram as altas 
após os comentários de McCon-
nell. Mais cedo, os índices foram 
às máximas em meio a aumento 
de esperanças sobre um acordo 
para o pacote de ajuda.

 Leia mais no gazetanews.
com. 

Republicanos e 
democratas não 
definem novo 
pacote de ajuda

O primeiro paciente do 
mundo curado de HIV, Timo-
thy Ray Brown, morreu vítima 
de um câncer na Califórnia. O 
anúncio foi feito pelo seu com-
panheiro nas redes sociais.

“É com grande tristeza que 
anuncio que Timothy morreu 
esta tarde cercado por mim e 
amigos, após uma batalha de 
5 meses contra a leucemia”, 
afirmou Tim Hoeffgen no Face-
book, de acordo com a agência 
de notícias Reuters.

Brown, um americano que 
ficou conhecido por anos co-
mo o “Paciente de Berlim”, re-
cebeu em 2007 um transplante 
de medula na Alemanha de um 
doador com resistência natural 
ao HIV. Acreditava-se que ele ti-
nha sido curado da leucemia, 
além de ter se livrado do vírus 
que provoca a Aids. Em setem-
bro deste ano, ele anunciou que 
o câncer tinha voltado de forma 
agressiva.

Leia mais no gazetanews.
com.

Primeiro homem 
curado do HIV 
morre de câncer 
na Califórnia

Os dois candidatos se encontrarão em mais dois debates: no dia 15 de 

outubro, em Miami; e em 22 de outubro, em Nashville, Tennessee 

Trump x Biden: veja os pontos 
principais do primeiro debate 

O primeiro debate da cor-
rida presidencial à Casa 
Branca entre o republi-

cano Donald Trump e o can-
didato democrata Joe Biden, 
ocorrido na terça-feira, 29, em 
Cleveland, Ohio, foi repleto de 
interrupções e troca de farpas 
entre os candidatos.

O presidente foi o primei-
ro a ser questionado, tendo 
que responder por que indi-
cou Amy Coney Barrett para a 
Suprema Corte a pouco mais 
de um mês para a eleição pre-
sidencial.

em ano de eleição presidencial.
Ao falar sobre os protes-

tos ao redor do país e violên-
cia, Trump voltou a associar 
Biden à esquerda radical, di-
zendo que o democrata não 
afirmaria ser a favor da lei e 
da ordem, porque isso o faria 
perder os votos dessa ala de 
eleitores.

Ao fim do debate, os dois 
discutiram a segurança da vo-
tação e dos resultados das elei-
ções, além de plano de saúde.

Leia a matéria completa no 
gazetanews.com. 

Donald Trump e Joe biden durante o debate em Ohio. 

TWSJ

“Não fui eleito para três 
anos, fui eleito para quatro”, 
justificou Trump, embora em 
2016 seu próprio partido te-

nha barrado uma indicação de 
um juiz feita em março por Ba-
rack Obama — sob a alegação 
de que ela não poderia ser feita 

Califórnia vai banir carros a combustão a partir de 2035
O estado da Califórnia 

anunciou que vai proibir a 
partir de 2035 a venda de auto-
móveis novos equipados com 
motores a combustão. A partir 
desta data, somente os “emis-

são zero”, categoria que inclui 
elétricos e modelos com célu-
la de hidrogênio, poderão ser 
vendidos nas lojas de veícu-
los novos.

A decisão foi anunciada no 

último dia 23 pelo governa-
dor Gavin Newson, que citou 
a preocupação com a poluição 
e as mudanças climáticas pa-
ra a decisão de estipular uma 
data para o fim dos veículos a 

combustão.
Segundo o governo es-

tadual, cerca de metade das 
emissões de gases responsá-
veis pelo efeito estufa vem dos 
veículos automotores. 
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Caso Telexfree: STF autoriza 
extradição de Carlos Wanzeler 

Por unanimidade, a Segun-
da Turma do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) autorizou 
a extradição do empresário 
americano Carlos Nataniel 
Wanzeler, um dos proprie-
tários da empresa TelexFree, 
criada em Massachusetts.

O empresário, que era 
brasileiro, mas perdeu a ci-
dadania por ter a americana,  
responde a ações penais nos 
Estados Unidos pela suposta 
prática dos crimes de conspi-
ração, fraude eletrônica e la-
vagem de dinheiro. 

Segundo o governo norte-
-americano, a TelexFree ope-

rou como uma pirâmide ile-
gal, num esquema Ponzi (que 
envolve a promessa de paga-
mento de rendimentos anor-
malmente altos à custa do 
dinheiro pago pelos investi-
dores que chegarem posterior-
mente, em vez da receita gera-
da por qualquer negócio real), 
e causou prejuízo de mais de 
US$ 3 bilhões a mais de um 
milhão de pessoas em todo 
o mundo. 

Wanzeler também respon-
de no Brasil por supostas irre-
gularidades na Telexfree. 

Leia mais no gazetanews.
com. 

Carlos Wanzeler vai responder pelos crimes em Massachusetts. 

Divulgação

Antes de multar, as autoridades da cidade de Nova York vão oferecer 

máscaras gratuitas para quem  não estiver usando em público 

Nova York vai multar quem se 
recusar a usar máscara

A 
cidade de Nova York vai 
impor multas às pes-
soas que se recusarem 

a usar máscara, no momento 
em que a taxa de testes posi-
tivos para o novo coronavírus 
subiu acima de 3% pela pri-
meira vez em meses, disse o 
prefeito Bill de Blasio na ter-
ça-feira, 29.

Além de Nova York, mais 
28 estados estão registrando 
aumento de infecções pelo no-
vo coronavírus nas últimas 
duas semanas, e as hospita-
lizações pela doença aumen-
taram em vários estados do 
meio-oeste.

As autoridades da cidade 
de Nova York primeiro ofere-
cerão máscaras gratuitas àque-
les que não estiverem usando 
uma proteção facial em públi-
co. Se a pessoa se recusar, terá 
que pagar uma multa, afirmou 
de Blasio à imprensa.

“Não queremos multar as 

pessoas, mas se for necessário, 
faremos”, disse ele. A polícia 
municipal e autoridades do 
Departamento de Saúde, en-
tre outros, farão com que as 
multas sejam aplicadas, acres-
centou.

As multas serão de até US$ 
1.000, embora a maioria não 
ultrapasse US$ 500, informou 
Mitch Schwartz, porta-voz do 
prefeito, por e-mail. Ele se re-
cusou a dizer se isso se apli-
cará também aos policiais da 
cidade, alguns dos quais po-
dem ser vistos frequentemen-
te sem máscaras, apesar das 
advertências do prefeito.

Uma política semelhan-
te foi imposta neste mês pe-
la Autoridade de Transporte 
Metropolitano, controlada pe-
lo estado, segundo a qual os 
passageiros que se recusarem 
a usar máscara no transpor-
te público pagam multa de 
US$ 50.

Pessoas circulam pela Times Square, em Manhattan, durante a pandemia. 

REUTERS/Lucas Jackson

A taxa diária de testes po-
sitivos do novo coronavírus 
em toda a cidade foi de 3,25%, 
de acordo com dados provisó-
rios, a primeira vez que ultra-
passou 3% desde junho. Em 
abril, quando a cidade era o 
epicentro global da pandemia, 
mais de 5 mil pessoas apresen-
tavam resultados positivos a 
cada dia, em comparação com 
algumas centenas agora, mes-

mo com os testes sendo mais 
abrangentes.

Ano novo virtual 

A Times Square vai se des-
pedir de 2020 sem as tradicio-
nais aglomerações de pessoas 
que marcam a véspera do Ano 
Novo com a famosa queda da 
bola. Desta vez, o evento será 
apenas virtual. 

Com informações da AFP.
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Vacina da 
Moderna 
contra a 
Covid é 
segura para 
idosos, 
aponta estudo

Um estudo feito com 40 
pacientes mostrou que a va-
cina mRNA-1273, produzida 
pela farmacêutica Moderna 
contra a Covid-19, provocou 
reações leves ou moderadas 
em idosos. A pesquisa foi pu-
blicada na terça-feira, 29, na 
revista científica “The New 
England Journal of Medicine”.

O teste com idosos ocorreu 
após a empresa já ter compro-

vado a segurança entre os par-
ticipantes de 18 a 55 anos. Só 
então os pesquisadores inicia-
ram os estudos da fase 1 com 
participantes mais velhos, ins-
critos entre 16 de abril e 12 
de maio. Eles foram divididos 
em dois grupos: 56 a 70 anos 
e acima de 71 anos Os pacien-
tes receberam duas doses, ad-
ministradas com 28 dias de 
intervalo.

Uma escala de toxidade 
padrão foi usada para classi-
ficar as reações adversas, que 
foram consideradas leves ou 
moderadas. As reações mais 
comuns foram: dor de cabeça, 
fadiga, mialgia, calafrios e dor 
no local da injeção. Os sinto-
mas ocorreram principalmen-
te após a segunda imunização 
e surgiram no dia da vacina-
ção ou um dia depois.

A coleta de amostras, bem 
como o monitoramento de 
eventos adversos, vão conti-
nuar até um ano após a últi-
ma dose.

A coleta de amostras, bem 
como o monitoramento de 
eventos adversos, vão conti-
nuar até um ano após a últi-
ma dose.

Para os pesquisadores, os 
dados sugerem que uma se-

gunda dose da vacina é neces-
sária para obter anticorpos 
neutralizantes em participan-
tes com mais de 56 anos.

A vacina da Moderna usa 
parte do material genético do 
vírus para estimular o corpo a 
produzir defesa contra o SAR-
S-CoV-2. A mRNA-1273 é feita 
como RNA mensageiro (mR-
NA), capaz de codificar a pro-
teína S da coroa do vírus. 

A velocidade da pandemia também tem preocupado: o mundo levou seis meses para registrar as 

primeiras 500 mil mortes, mas em três meses registrou as outras 500 mil

Mundo ultrapassa 1 milhão de mortes pelo 
coronavírus

de 33,799,264 casos detecta-
dos, enquanto 22.746.058 pes-
soas foram curadas, de acordo 
com um balanço da AFP com 
base em números oficiais dos 
países.

Os Estados Unidos somam 
7,219,635 de casos confirma-
dos e 206,665 mortes. 

Além da marca, a veloci-
dade da pandemia também 
chama atenção: enquanto o Mundo completou 1 milhão de mortes no dia 28 de setembro.

Pixabay

Mais de um milhão de 
pessoas morreram pe-
la pandemia de co-

vid-19, que teve origem no 
fim de 2019 na China e que se 
propagou por todo o mundo, e 
que agora acelera de maneira 
vertiginosa na Índia, que supe-
rou nesta segunda-feira a mar-
ca de seis milhões de casos.

O mundo registrou nos úl-
timos meses imagens como as 
covas coletivas no Brasil, um 
necrotério improvisado em 
uma pista de patinação de ge-
lo em Madri e caminhões fri-
goríficos com cadáveres nas 
ruas de Nova York.

Até a quarta-feira, 30 de 
setembro, foram confirmadas 
oficialmente 1,010,381 mor-
tes no planeta, de um total 

mundo levou seis meses para 
registrar as primeiras 500 mil 
mortes, foram necessários so-
mente três meses para regis-
trar as outras 500 mil. As úl-
timas 100 mil mortes foram 
registradas em 12 dias.

Nove em cada dez pacien-
tes com novo coronavírus re-
lataram ter experimentado 
efeitos colaterais como fadi-
ga, perda do olfato ou pala-

dar e distúrbios psicológicos 
depois de se recuperarem da 
doença, de acordo com um 
estudo preliminar sul-corea-
no. A fadiga foi o efeito cola-
teral mais comum, registrado 
em 26,2% dos participantes 
da pesquisa, seguido pela difi-
culdade de concentração, que 
se manifestou em 24,6% das 
pessoas. Com informações da 
agência Reuters.
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1)Antes de pagar suas despe-
sas, faça primeiro o lucro. 

2)Administre seu negócio 
com base no que você pode fazer 
hoje, não no que você espera po-
der algum dia. 3)Quando o lucro 
vem em primeiro lugar, ele é o fo-
co e nunca é esquecido.

Aqui vão minhas considera-
ções principais:

* A solução é profundamen-
te simples: obtenha primeiro o 
lucro.

* O dinheiro é a base. Sem di-
nheiro suficiente, não podemos 
levar nossa mensagem, nossos 
produtos ou nossos serviços para 
o mundo. Sem dinheiro suficien-
te, somos escravos dos negócios 
que lançamos.

O crescimento é apenas meta-
de da equação. É uma metade im-
portante, mas ainda assim apenas 
a metade.

* O tamanho perfeito para o 
seu negócio? Isso acontecerá na-
turalmente, quando você realizar 
o lucro primeiro.

* O lucro não é um evento. O 
lucro não é algo que acontece no 
final do ano ou no final do seu 
plano de cinco anos ou algum dia.

* O lucro deve ser incorpora-
do ao seu negócio. Todos os dias, 

todas as transações, todos os mo-
mentos. O lucro não é um even-
to. O lucro é um hábito.

* Obtenha lucro primeiro. Vo-
cê não pode superar seu proble-
ma de lucro. Você precisa primei-

ro fixar o lucro e depois crescer.
Você deve descobrir o que dá 

lucro e descartar o que não dá.
* Quando menos dinheiro es-

tiver disponível para administrar 
seu negócio, você encontrará ma-
neiras de obter os mesmos resul-
tados ou melhores com menos. 
Ao realizar primeiro o lucro, você 
será forçado a pensar de maneira 
mais inteligente e inovar mais.

* Quando o lucro vem em pri-
meiro lugar, ele é o foco e nunca 
é esquecido.

* Eliminar despesas desneces-
sárias trará mais saúde ao seu ne-
gócio do que você pode imaginar.

Se você receber um depósi-
to de $ 1.000, estou lhe dizen-
do, a partir de hoje, transfira $ 
10 para sua conta PROFIT. Se vo-
cê pudesse administrar seu ne-
gócio com US $ 1.000, certamen-
te poderá administrá-lo com US 
$ 990. Se você receber $ 20.000 
em depósitos, você transfere $ 
200 para sua conta PROFIT. Se 
você pode administrar seu ne-

gócio com $ 20.000, com cer-
teza pode administrá-lo com $ 
19.800. Você nunca vai perder 
aquele 1 %. É uma barra baixa. 
Mas algo mágico vai acontecer. 
Você vai começar a provar o sis-
tema para si mesmo. Você não 
ficará rico da noite para o dia 
desta forma, mas obterá muita 
confiança e partirá para percen-
tuais maiores.

* Profit First é um sistema de 
gerenciamento de caixa.

* Administre seu negócio com 
base no que você pode fazer ho-
je, não no que você espera poder 
algum dia.

E aí? Ficou curioso pra saber 
como implementar esta técnica 
no seu negócio? Leia o livro! Visite 
o canal de YouTube Brazilionaires 
e assista ao vídeo que o Gustavo 
e a Marina Couto fizeram sobre 
este assunto.

O fato é, se você quer ter as ré-
deas da sua grana em seus negó-
cios, esta leitura é pra você!

Uma ótima semana para todos!

POR CLAUDIA FEHRIBACH
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A meu ver o lucro tem três frases importantes:

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.
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R
emexendo em meus arqui-
vos, encontrei uma carta 
que escrevi ao Prof. Ênio

Brito Pinto no ano de 
2004. Ele foi meu professor na PUC/
SP onde cursei o Mestrado em Ciên-
cias da Religião. Gostei muito do 
programa de estudos, senti- me re-
vigorada no espírito e nutrida no 
cérebro. Reunidos naquele progra-
ma estavam algumas das melhores 
cabeças pensantes da academia, tão 
interessantes por concentrar em si 
o rigor acadêmico com o amor por 
um mundo melhor.

Graças a este programa de mes-
trado, descobri um Brasil que não 
tinha como não amar. Emergiu um 
país com substância cultural, estofo 
e mérito. Valores dos quais precisa-
mos urgentemente hoje.

Para o curso do Prof. Ênio li e 
escrevi um texto sobre “Grandes 
Sertões Veredas” de Guimarães Ro-
sa. Realizei este curso dez anos 
após ter retornado ao Brasil de Mi-
lão, Itália, onde cresci, vivi, estudei, 

trabalhei por vinte e cinco anos. O 
Brasil que encontrei após este lon-
go exílio foi muito diferente daque-
le que conhecia através de meu pai 
e seus amigos, que é o mesmo Bra-
sil que reconheço em muitas pes-
soas da geração que hoje tem se-
tenta-oitenta anos. Até a linguagem 
havia mudado, era mais rasa e po-

bre em vocabulário, menos conju-
gações verbais e mais gíria. O curso 
na PUC de São Paulo foi um bálsa-
mo para meu intelecto:

finalmente respirei cultura.
“Caro Ênio, Primeiramente que-

ro agradecer-lhe por ter me induzi-
do a ler Grande Sertão Veredas, que 
estou longe de terminar para o tra-

balho, mas que continuarei lendo 
porque não tem como parar. Fiquei 
impressionada e atordoada. O achei 
de uma profundidade, força, beleza 
e sabedoria que me tornam difícil 
até comenta-lo.

Grande Sertão Veredas impõe 
respeito e, aliás, o próprio Guima-
rães Rosa impõe respeito porque 
ele não poderia ter escrito uma 
obra prima como esta sem ter

escarafunchado dentro de sua 
própria alma.

A grata surpresa que o livro me 
traz é o apogeu daquilo que vislum-
brei no seu curso: um outro Brasil. 
Desculpe minha ignorância, que 
agora está mais clara do que nun-
ca, mas até então eu não havia ain-
da conseguido sentir o sabor da cul-
tura brasileira. Eu, que morei fora 
do país, só alcançava algo de cultu-
ral, graças às músicas de Gilberto 
Gil e Chico Buarque. Tinha algumas 
noções de autores e história bra-
sileira, e já li algumas coisas, mas 
eram distantes e sem cor. Quando 

vim para cá não consegui penetrar 
por baixo desta espessa camada de 
cultura massificada, homogeneiza-
da e amortecida. Não encontrei ca-
minhos para ir mais longe e mais 
fundo.

Graças a este programa e a es-
te livro, estou agora começando a 
ver a consistência da cultura bra-
sileira, no sentido mesmo de den-
sidade, de vida vivida, construída, 
sofrida. Vejo tradição, inteligên-
cia e profundidade nesta malha co-
lorida, e finalmente o Brasil não é 
só araras, sol tropical, futebol, loi-
ras globalizadas, praias e compras. 
Agora posso começar a entender 
de fato o que dizia Milton Nasci-
mento em “Notícias do Brasil” (no 
álbum Caçador de mim): “A novi-
dade é que o Brasil não é só lito-
ral. É muito mais, é muito mais de 
qualquer zona sul. Tem gente boa 
espalhada por este país, que vai fa-
zer deste lugar um bom país. [...] 
Ficar de frente para o mar e de cos-
tas para o Brasil não vai fazer des-
te lugar um bom país.”

Enfim, agora até dá gosto de ser 
(também) brasileira.

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

ONDE FOI PARAR A CULTURA?

adriana@gazetanews.comPor ADRIANA TANESE NOGUEIRA
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E
xiste uma estreita relação en-
tre estresse e envelhecimen-
to. Ao contrário do que muita 
gente pensa, não são apenas 

as pessoas jovens, no auge de sua vida 
profi ssional, que podem ser acome-
tidas desse mal. Muitos idosos estão 
estressados e nem têm consciência 
disso.

Vários caminhos podem levar ao 
estresse na terceira idade, e um deles 
é o estilo de vida. Na vida, colhemos o 
que plantamos. Somos os únicos res-
ponsáveis pela vida que temos e, se 
a quisermos saudável, longa e plena 
de energia, temos de agir desde já! Ví-
cios, como tabagismo e alcoolismo; 
hábitos alimentares inadequados, co-
mo alimentação rica em gorduras sa-
turadas e açúcares; e até problemas 
cotidianos, como questões familiares, 
pressão no trabalho e crise conjugal, 
são apenas alguns dos inúmeros fato-
res relacionados ao estresse. Subme-
tendo o seu organismo a esses agen-
tes por um longo período, você estará 
contribuindo para deteriorá-lo cada 

vez mais.
Não são os anos de vida que enve-

lhecem um indivíduo, mas sim a car-
ga de estresse a que ele foi ou é sub-
metido, que age implacavelmente, 
“gastando” o seu “capital” de energia.

Muita gente pensa que se pode re-
por energia, mas quem que passa por 
um estresse prejudicial, mesmo que 
seja submetido a tratamentos e se re-
cupere, nunca voltará a ser

como antes. Enquanto se é jovem, 
um pequeno défi cit de energia pare-
ce não fazer diferença. Então, a pes-

soa não percebe, começa a reincidir 
em situações de estresse e a perda de 
energia começa a aumentar progres-
sivamente. Isso provoca doenças e en-
velhecimento precoce.

Quando se fala em envelheci-
mento, precoce ou não, tem se de fa-
lar também em depressão. Envelhe-
cimento, em geral, representa queda 
na capacidade produtiva do indiví-
duo, e quando isso acontece, caem 
também os estímulos e as perspecti-
vas de vida desse indivíduo, que co-
meça a manifestar sintomas, como 

falta de concentração e de atenção, 
perda de memória, difi culdade com 
raciocínio lógico, difi culdade em assi-
milar novas informações, problemas 
em simpatizar com novas pessoas, di-
fi culdade de organização, entre ou-
tros. Nesse quadro, típico de depres-
são, a pessoa sofre pela ausência de 
estresse.

O estresse negativo ou distresse 
pode deixar o indivíduo menos inte-
ligente, pois as reações químicas pro-
vocadas pelo organismo em resposta 
aos agentes estressores destroem len-
tamente sua estrutura cerebral, em 
especial o hipocampo, responsável 
pela memória (não por acaso, um dos 
sintomas de estresse é a perda de me-
mória!). Dessa forma, o estresse tam-
bém pode ser associado à doença de 
Alzheimer.

Para resgatar a funcionalidade do 
corpo fragilizado pelo estresse, tudo 
tem de ser cuidadosamente planeja-
do e aplicado. Alguns caminhos para 
isso são os alimentos funcionais, a ho-
meopatia e a medicina oriental, que 

buscam promover a qualidade de vi-
da e realçar o sentido da vida (espiri-
tualidade) nos indivíduos, minimizan-
do, por exemplo, a demanda pelo uso 
de medicamentos convencionais.

Seguem-se algumas dicas capazes 
para a sua saúde e qualidade de vida:

Manter-se fi sicamente ativo, pra-
ticando exercícios de acordo com as 
suas condições físicas e sob orienta-
ção especializada.

Manter-se intelectualmente ati-
vo, cultivando o hábito da leitura e 
da escrita.

Adotar uma alimentação saudável 
e de acordo com as suas necessidades.

Investir em novas amizades e cul-
tivar as antigas.

Manter uma ocupação.
Hoje, quantidade e qualidade de 

vida caminham lado a lado. Para vi-
ver mais  é preciso viver com quali-
dade, daí a necessidade de rever con-
ceitos, de avaliar a visão acerca da 
realidade que nos cerca e de buscar 
uma reintegração com essa realidade, 
como meio de alcançar um resultado 
duradouro e efi ciente.

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.

Estresse na Terceira Idade

lair.ribeiro@gazetanews.com
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I
vete e Sangalo já lan-
çou um projeto mui-
to interessante, envol-
vendo disco e turnê 

nacional, com o rapper 
Criolo. O projeto, em ho-
menagem a Tim Maia (re-
unindo sucessos do “rei da 
soul music”) saiu em 2015. 
Agora, de certa forma, ela 
repete a dose, ao gravar, 
com Emicida, a bela “Tre-
vo, Figuinha e Suor na Ca-
misa”, faixa do projeto “So-
nhos”, desenvolvido pela 
Natural Musical com a pro-
dutora Laboratório Fantas-
ma — resultado de uma 
pesquisa feita com consul-
toras da empresa de cos-
méticos,  que mapeou os 
maiores sonhos, vontades 

e aspirações de mais de se-
te mil pessoas em todo o 
Brasil . “Eu sou o sonho dos 
meus pais, que eram os so-
nhos dos avós, que eram 
os sonhos dos meus ances-
trais”, começa cantando 
Emicida na canção que che-
gou aos serviços de strea-
ming de áudio e ao You-
Tube.

A canção ganha tam-
bém clipe em animação 
com direção de Felipe Ma-
cedo e Cadu Macedo, en-
quanto o roteiro é assina-
do por Yasmin Thayná. O 
vídeo retrata o cotidiano 
de milhares de consultoras 
Natura em todo o Brasil. 
“Sonhar é um combustível 
que conduz nossas vidas, 

O
capixaba Silva, 
considerado um 
dos bons nomes 
da nova MPB, aca-

ba de lançar sua versão de 
“A Coisa Mais Linda Que 
Existe”, de Gilberto Gil. A 
versão da música — escri-
ta pelo baiano em parceria 
com Torquato Neto e lança-
da por ele em 1968 — está 
disponível em todas as pla-
taformas digitais. O convite 
para a regravação da can-
ção veio da TV Globo, para 
embalar o quarto e último 
episódio da série “Amor e 
Sorte”. “Fiquei feliz de po-
der regravar essa música 

que eu amo tanto. Eu a co-
nheci primeiro na versão 
de Gal e mais tarde é que 
ouvi a primeira versão do 
mestre Gil, com aquele ar-
ranjo épico. Foi uma honra 
cantar essa canção e mais 
honrado ainda fiquei quan-
do soube que Gil gostou”, 
comemora Silva. Em tom 
de homenagem, a emissora 
escolheu várias canções de 
Gilberto Gil para embalar 
as tramas e seus persona-
gens. O próprio Gil assina 
e canta, ao lado de seus fi-
lhos, o tema de abertura do 
primeiro episódio (“Parabo-
licamará”). Abrindo outros 

episódios, a série mostrou 
versões para sucessos do ar-
tista como “Estrela” (por 
Sandy e Lucas Lima), “An-
dar Com Fé” (Lucy Alves), 

“Retiros Espirituais” (Ana-
vitória), “Questão de Or-
dem” (Pitty) e “Drão” (Mil-
ton Nascimento e Amaro 
Freitas), entre outros.

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.

Emicida e Ivete lançam música em parceria

Silva participa de homenagem a Gilberto Gil

planetamusica@gazetanews.comPor GENE DE SOUZA

que costura os nossos pla-
nos”, conta Ivete Sangalo. 
“Nos nossos sonhos, a gen-
te pode tudo! Eu sou uma 
mulher que sonha diaria-
mente e, quando perce-

bo que parei de sonhar, 
eu vou em busca de novos 
planos e novos sonhos. É 
dessa maneira que eu sigo 
caminhando”, completa a 
cantora.
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Save 

Yourselves!

Bleecker Street

A comédia de 
fi cção científi ca 
“Save Yoursel-
ves!” estreias 
nos cinemas 
na sexta-fei-

ra, dia 2 de outubro, e no vídeo 
on demand, dia 6 de outubro. O 
longa acompanha Jack e Su, um 
casal moderno do Brooklyn que, 
como muitos de seus amigos, se 
vê dependente da tecnologia e 
incapaz de desligar o telefone. 
Temendo que esse vício estúpido 
possa afetar a conexão um com o 
outro, eles aproveitam a chance de 
seguir para uma cabana isolada na 
fl oresta, prometendo se desconec-
tar do mundo exterior por uma 
semana. Isolados de seus dispo-
sitivos, eles perdem a notícia de 
que o planeta está sendo atacado 
por alienígenas. No elenco estão 

John Reynolds, Sunita Mani, John 
Early, bem Sinclair, entre outros. O 
roteiro foi escrito por Alex Huston 
Fischer e Eleanor Wilson, que tam-
bém fi zeram a direção. No site do 
Gazeta News, você pode conferir 
a entrevistas exclusivas em inglês 
com os diretores e parte do elenco.

The Boys In 

The Band

Netfl ix

Já disponível 
na plataforma 
digital Netfl ix, 
desde o dia 
30 de setem-
bro, o drama 

“The Boys In The Band”. O longa 
acompanha um grupo de amigos 
homossexuais que se reúne para 
a comemoração do aniversário de 
um deles, e tudo vai bem até que 
um colega de quarto do anfi trião 
aparece sem ser convidado. O fi lme 
é a adaptação da peça homônima 

de 1968 escrita por Mart Crowley e 
Ned Martel. Em 2018, o diretor Joe 
Mantello trouxe a história para a 
Broadway. Mantello também diri-
giu o fi lme e Ryan Murphy assume 
a produção. “The Boys In The Band” 
traz o elenco da montagem de 
2018 da Broadway, que inclui Jim 
Parsons, Zachary Quinto, Andrew 
Rannells, Matt Bomer, Charlie Car-
ver, Robin de Jesus, Tuc Watkins, 
Michael Benjamin Washington e 
Brian Hutchison. No site do Gazeta 
News, você pode conferir as entre-
vistas exclusivas com os atores Matt 
Bomer e Robin de Jesus.

Possessor 

Uncut

NEON

O suspense 
de ficção 
científica, 
com um toque 
de terror, 
“Possessor 

Uncut” estreia também nas salas 
de cinema na sexta-feira, dia 2 
de outubro. O longa acompanha 
uma agente corporativa, Tas-
ya Vos, que que trabalha para 
uma organização secreta que 
usa a tecnologia de implantes 
cerebrais para permitir que 
seus agentes habitem o corpo 
de outras pessoas, levando-os a 
realizar assassinatos por clientes 
que pagam muito. “Possessor 
Uncut” foi escrito e dirigido por 
Brandon Cronenberg. No elen-
co estão Andrea Riseborough, 
Christopher Abbott, Jennifer 
Jason Leigh, Sean Bean, Tuppen-

ce Middleton, entre outros. Você 
pode conferir as entrevistas com 
o diretor e parte do elenco no 
site do Gazeta News.

12 Hour Shift

Magnet 
Releasing

A comédia 
de terror “12 
Hour Shift” 
estreias nos 
cinemas e nos 
serviços de 

vídeo on demand, na sexta-fei-
ra, dia 2 de outubro. Escrito e 
dirigido por Brea Grant, o longa 
acontece em um turno de 12 ho-
ras em um hospital do Arkansas, 
onde uma enfermeira usuária 
de drogas e sua prima tentam 
encontrar um rim substituto 
para um traficante de órgãos. No 
elenco estão Angela Bettis, Chloe 
Farnworth, David Arquette, Mick 
Foley, entre outros.

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: @janaoncamera

Lançamentos da semana

cinema@gazetanews.comPor JANA NASCIMENTO NAGASE
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Johnny comemora aniversário no TreeHouse46

O 
músico e empresário Johnny, completou mais um ano de vida no dia 22 de setembro e 
comemorou no dia 26 com um grupo seleto de  fãs, amigos e familiares na mais nova e 
linda casa em Boca Raton, o Treehouse46. Para marcar a noite, ele se apresentou com 

um super show acústico que contou com a participação do cantor Gutto Mazza. Na área inter-
na o DJ Arrow7 comandou a  animação com muito “House Music”.  Confira os destaques e os 
aniversariantes da noite por Nathalia  Shumacher.

Nathalia  Shumacher.

Marquinhos e Jessica Johnny comemorou aniversário presenteando o público com show acustico

Laura, Leide, Ingrid, Sofia

Kamilla comemorando aniversario com amigos

Janaina Dra.Daniele Modesto e Mario Cerqueira

Cris  (aniversariante)Alessandra Anizio e Denise Malta
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