
O maior jornal brasileiro na Flórida

Brasileiras se juntam em apoio a 
mulheres com câncer de mama 

C
ampanhas, cartilha, encontros, palestras. Em 
prol de ajudar mulheres que estão enfrentando 
o câncer de mama e precisam iniciar um tra-

tamento contra a doença, brasileiras que moram na 
Flórida, Massachusetts e outros estados se juntam 

para fazer a diferença mais uma vez. Na Flórida, 
estão programadas palestras em Orlando, Deerfield 
Beach e Coconut Creek neste mês de outubro, com 
ênfase na importância do diagnóstico precoce da 
doença. Flórida | Pág. 10

Brasileiras reforçam a importância da mamografia como o método mais eficaz de detecção precoce do câncer de mama. 
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AJUDA ECONÔMICA SEGURANÇA PÚBLICA OUTUBRO ROSA NOVA DIRETRIZ

TRUMP VOLTA ATRÁS E 
DIZ QUE APROVA NOVOS 
CHEQUES DE ESTÍMULO 

ORLANDO VAI INVESTIR 
MAIS DE US$ 850 MIL NA 
CONDUTA DA POLÍCIA
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O DHS
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Artistas se unem em 

prol da comunidade 

brasileira nos EUA

Indústria do turismo 

pode levar 3 anos 

para se recuperar

ENOUGH - SUFFERING NO MORE

FLÓRIDA

Entretenimento| Pág. 9

Flórida | Pág. 8

divulgação



OPINIÃO Gazeta Brazilian News · Semana de 8 a 14 de Outubro de 20202

É ano eleitoral nos Esta-
dos Unidos e no Brasil. 
Precisamos falar sobre 

a participação das mulheres 
no campo político. O Brasil 
está entre os países com os 
piores indicadores da Améri-
ca Latina no que diz respeito 
aos direitos políticos das mu-
lheres e à paridade política 
entre homens e mulheres. O 
projeto ATENEA, implemen-
tado na Região pelo Progra-
ma das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento (PNUD) 
e pela ONU Mulheres, com 
o apoio da organização IDEA 
Internacional, analisa 40 in-
dicadores categorizados em 
oito dimensões relacionadas 
ao tema e, a partir desses da-
dos, calcula o Índice de Pari-
dade Política (IPP). Ele varia 
de 0 a 100 e atribui valores 
mais altos aos mais bem ava-
liados.

A análise dos 40 indicado-

res atribuiu ao Brasil o IPP de 
39,5, o que o localiza em 9º 
lugar entre os países latino-a-
mericanos já mapeados pela 
iniciativa ATENEA – Argenti-
na, Bolívia, Colômbia, Chile, 
Guatemala, Honduras, Méxi-
co, Panamá, Peru e Uruguai. 
A partir das evidências resul-
tantes da aplicação do Índice 
de Paridade Política, o ATE-
NEA apresenta recomenda-
ções para que se torne pos-
sível produzir, incrementar 

e aperfeiçoar avan-
ços em cada uma 
das dimensões abor-
dadas. A íntegra do 
diagnóstico será 
apresentada em en-
trevista coletiva on-
-line transmitida no 
dia 24 de setembro, 
às 10h, na conta do 
Twitter do PNUD 

Brasil (@PNUDBrasil).
O diagnóstico elaborado 

pelo estudo aprofunda a dis-
cussão dos desafios à partici-
pação política das mulheres 
no país e se insere no contex-
to da promoção da Agenda 
2030 para o Desenvolvimen-
to Sustentável e dos Objeti-
vos de Desenvolvimento Sus-
tentável da ONU, em que a 
paridade aparece como um 
dos enfoques centrais para o 

avanço do ODS 5 (Igualdade 
de Gênero) e para a constru-
ção de democracias consis-
tentes. “O Brasil ainda tem 
um longo caminho a percor-
rer em direção à paridade de 
gênero e, para isso, é fun-
damental que ocorram mu-
danças institucionais, sejam 
estabelecidos compromissos 
sólidos e atuação coordena-
da entre distintas entidades, 
para que seja possível pro-
duzir e incrementar avan-
ços em cada uma das oito di-
mensões abordadas”, afirma 
a representante da ONU Mu-
lheres no Brasil, Anastasia 
Divinskaya.

A representante do PNUD 
no Brasil, Katyna Argueta, 
foi a responsável pela imple-
mentação do ATENEA tam-
bém no México, em 2017, 
quando o país atingiu o IPP 
de 66,2. “A iniciativa contri-
buiu fortemente para as dis-
cussões naquele país. Cerca 
de um ano e meio depois, o 
México aprovou uma gran-
de reforma para garantir que 
50% dos cargos públicos fos-
sem ocupados por mulhe-
res”, comenta Katyna Argue-
ta. Por lá, a regra vale para os 
Poderes Executivo, Legislati-
vo e Judiciário, nos órgãos 
federais, estaduais e muni-

cipais, além de órgãos au-
tônomos. “Nossa expectati-
va é contribuir para que o 
Brasil também consiga fazer 
suas mudanças estruturais”, 
afirma.

Lançado em 2014 com o 
objetivo de gerar mudanças 
mais sustentáveis para alcan-
çar a paridade de gênero na 
esfera política, o ATENEA é 
um mecanismo criado para 
acelerar a participação polí-
tica das mulheres em países 
da América Latina e do Ca-
ribe. O projeto reúne infor-
mações sistemáticas, periódi-
cas, comparáveis e sensíveis 
a gênero sobre a presença 
de mulheres nas diferentes 
áreas de participação polí-
tica, e apresenta recomen-
dações para mudanças que 
possam contribuir para uma 
superação das desigualdades. 
Os 10 países que já imple-
mentaram o projeto, além do 
Brasil, são México (IPP: 66,2); 
Bolívia (64); Peru (60,1); Co-
lômbia (54); Argentina (44,7); 
Honduras (42,7); Guatema-
la (42,6); Uruguai (41,7); Chi-
le (38,2); e Panamá (37). Está 
ainda prevista a aplicação em 
Costa Rica, Equador, El Sal-
vador, Haiti, Nicarágua, Re-
pública Dominicana e Vene-
zuela. Texto: ONU Mulheres. 

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
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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

O furacão DELTA que en-

trou no Golfo do México 

nesta quarta - feira, ganha 

força, passa na região nor-

te de YUCATAN (Cancun, 

Cozumel, Mérida)

com categoria 3, e a previ-

são é que chegue à LOUI-

SIANA no sábado.

O furacão DELTA que en-

trou no Golfo do México 

nesta quarta - feira, ganha 

força, passa na região nor-

te de YUCATAN (Cancun, 

Cozumel, Mérida)

com categoria 3, e a previ-

são é que chegue à LOUI-

SIANA no sábado.
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Flórida inicia o envio de 

testes rápidos para escolas
A partir desta quarta-feira, 

7, a Divisão de Gerenciamento 
de Emergências da Flórida co-
meçará a enviar kits de teste 
rápido da COVID-19 para esco-
las e instituições de cuidados 
de idosos em todo o estado.

O estado disse que envia-
rá 60.000 testes rápidos aos 
distritos escolares, com a 
quantidade variando de acor-
do com o número de escolas, 
alunos e funcionários. A re-
messa inicial de testes rápi-
dos não é suficiente para tes-
tar nem mesmo metade dos 
180.000 professores do esta-
do, sem mencionar centenas 
de milhares de funcionários 

e alunos.
Segundo o governo, 

100.000 testes rápidos estão 
sendo enviados diretamente 
para instituições de idosos, 
com prioridade para instala-
ções que não receberam uma 
remessa inicial de testes rápi-
dos do governo federal. O nú-
mero de leitos de cuidados de 
idosos no estado da Flórida é 
maior do que o número de tes-
tes alocados em sua primeira 
remessa, no entanto, muitas 
instalações podem optar por 
testar funcionários em vez de 
residentes.

Leia a matéria completa 
no gazetanews.com. 

Testes rápidos começam a ser distribuídos também em instituições. 

Florida Politics

O brinquedo traz uma série de manobras intensas a mais de 45 metros e a 112 

km/h, junto com predadores pré-históricos da saga do Jurassic Park

Universal Orlando anuncia a 

Jurassic World VelociCoaster

O 
Universal Orlando Re-
sort anunciou a chega-
da da montanha-russa 

mais rápida e alta da Flórida: a 
Jurassic World VelociCoaster. 

Com estreia prevista pa-
ra 2021, o brinquedo do par-
que Islands of Adventure traz 
uma série de manobras inten-
sas que catapultarão os visi-
tantes no ar a mais de 45 me-
tros e a 112 km/h, junto com 
o mais rápido dos predadores 
pré-históricos da saga do Ju-
rassic Park.

A nova atração foi concebi-
da e projetada pela equipe da 
Universal Creative, em parce-
ria com cineastas da Universal 
Pictures e Amblin Entertain-
ment, estúdios por trás da sé-
rie de filmes.

A Jurassic World Veloci-
Coaster será a primeira mon-
tanha-russa do mundo ba-
seada na famosa franquia e 

apresentará uma história ori-
ginal que engloba as emoções, 
os dinossauros e os ambientes 
que os fãs viram na telona.

Ela terá mais de 1.430 me-
tros de trilhos e até 47 metros 
de altura. As manobras, que 
são a assinatura desta monta-
nha-russa, farão com que os 
visitantes girem em uma es-
piral 360º e fiquem a apenas 
alguns centímetros acima da 
água com apenas uma bar-
ra de segurança mantendo-os 
no assento.

A montanha-russa propor-
ciona ainda uma inversão de 
gravidade zero que virará os 
visitantes de cabeça para bai-
xo por 30 metros ao longo da 
pista e um “voo” que os impul-
siona a quase 50 metros no ar 
e depois, imediatamente, em 
uma queda de 80 graus — con-
siderada a mais acentuada do 
Universal até o momento.

A Jurassic World VelociCoaster ficará no parque Islands of Adventure. 

Divulgação

Por fim, quem se aventu-
rar vai encarar um total de 12 
segundos de “tempo no ar” — 
aquela sensação de gravidade 
zero que os visitantes sentem 
quando são levantados de seus 
assentos — no meio do trajeto 
feito nos trilhos.

Os visitantes se juntarão 
ao elenco original dos no-
vos filmes - Chris Pratt, como 

Owen Grady, Bryce Dallas Ho-
ward, como Claire Dearing, 
e BD Wong ,como Dr. Henry 
Wu - e o Jurassic World reve-
la assim a próxima evolução: 
um passeio onde os visitantes 
embarcam em uma corrida 
em alta velocidade e sentem 
a adrenalina da caça enquan-
to correm ao lado de um gru-
po ágil de velociraptors.
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Mulher é 

presa por 

abandonar 

7 filhos em 

North Miami

A polícia de North Miami 
Beach prendeu Elidiesneins 
Perez, de 35 anos, acusada de 
negligência infantil por dei-
xar seus sete filhos sozinhos 
desde julho.

De acordo com um relató-
rio, os policiais inicialmente 
responderam à casa em North 

Miami Beach em 27 de agosto, 
depois que um menino ligou 
para o 911 para dizer que sua 
mãe não o matriculou na esco-
la. A criança que ligou e seus 
seis irmãos, com idades entre 
4 e 17 anos, estavam sozinhos 
em casa.

Os policiais disseram que 

souberam pelas crianças que a 
mãe não morava na casa des-
de 17 de julho.

De acordo com a polícia, 
em 16 de julho, o atual ma-
rido de Perez, com quem ela 
tem um filho recém-nascido, 
foi preso por abuso infantil, 
com as duas vítimas sendo fi-

lhos de Perez de 16 e 17 anos.
Quando o marido foi li-

bertado da prisão, foi emitida 
uma ordem de afastamento 
e, desde então, a polícia dis-
se que Perez tem estado com 
o marido, deixando todas as 
crianças sozinhas em casa, in-
clusive sem endereço ou nú-

mero de contato para que as 
crianças a encontrassem, se 
necessário.

Perez foi acusada de negli-
gência infantil e foi solta sob 
fiança. As crianças estão atual-
mente sob custódia do Depar-
tamento de Crianças e Famí-
lias. Fonte: Local 10.

A iniciativa é para para melhorar a confiança da comunidade na polícia em resposta aos 

protestos após a morte do americano George Floyd por um policial em Minnesota em maio

Orlando vai investir mais de US$ 850 mil na 

conduta da polícia com a comunidade 

liciais para, principalmente, 
melhorar a forma de condu-
ta dos policiais. 

Orlando está contratando 
dois consultores. O maior con-
trato, de quase US $ 800.000, 
traz o Bowman Group, uma 
empresa de consultoria poli-
cial dirigida por um ex-chefe 
de polícia do Texas.

A equipe do Bowman 
Group viajará para Orlando 
e, durante oito meses, re-
visará os dados, políticas e 
práticas de policiamento do Práticas do Departamento de Polícia de Orlando serão checados. 

Orlando Police Department- Facebook

A 
cidade de Orlando 
anunciou a contrata-
ção de ajuda externa 

como parte da iniciativa pa-
ra melhorar a confiança da 
comunidade no policiamen-
to em resposta aos protestos 
que eclodiram após a morte 
do americano George Floyd 
por um policial em Minne-
sota em maio. 

O Conselho Municipal de 
Orlando aprovou mais de 
US$ 850.000 para, como dis-
se o prefeito Buddy Dyer, 
“dar uma olhada nos basti-
dores do Orlando Police De-
partment”.

Logo após os protestos, 
a polícia de Orlando proi-
biu estrangulamentos, inva-
são de casas sem mandados 
e atualizou sua resposta à 
política de resistência. Ago-
ra, ela terá a ajuda de ex-po-

OPD. Durante o nono mês, a 
cidade deve receber um rela-
tório abrangente, incluindo 
recomendações de reforma 
e como monitorar se as mu-
danças estão funcionando.

O objetivo de tudo isso 
é tornar o policiamento me-
lhor e mais seguro para os 
policiais, mas também para 
as pessoas que eles juraram 
proteger e servir.

“Acho que o envolvimen-
to da comunidade é real-
mente crítico”, disse Dyer. 

O Centro de Direito e Jus-
tiça Social da Universidade 
Bethune-Cookman cuidará 
dessa parte da relação com 
a comunidade, além de trei-
namentos aos oficiais. 

O treinamento do BCU e 
o plano de ação da comuni-
dade devem ser concluídos 
na primavera e a revisão do 
Bowman Group deve estar 
disponível então ou no ve-
rão de 2021. 

Com informações da WF-
TV.
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A receita do turismo Flórida deve cair US$ 5,4 bilhões em dois anos, em comparação com as projeções originais

Indústria do turismo da Flórida pode levar 3 anos 

para se recuperar, diz economista

P
or causa de um atraso 
previsto no turismo in-
ternacional para a Flóri-

da pela pandemia, a indústria 
do turismo pode levar de dois 
a três anos para se recuperar, 
disse a principal economista 
do Legislativo do estado.

A receita da Flórida deve 
cair US$ 5,4 bilhões em dois 
anos em comparação com as 
projeções originais, pois a in-
dústria do turismo está atra-
sada e o desemprego continua 

alto por causa da pandemia de 
coronavírus, de acordo com 
Amy Baker,  em análise com 
legisladores em setembro. 

Embora o estado tenha se 
recuperado um pouco quando 
começou a reabrir negócios e 
atrações, muitas pessoas ain-
da vão limitar as interações 
sociais, as viagens  dentro do 
estado e as saídas. Segundo a 
economista, a indústria de tu-
rismo da Flórida será a mais 
lenta a se recuperar.

No entanto, acrescentou 
que uma perspectiva de longo 
prazo indica uma recuperação 
potencialmente rápida para 
todos os setores da economia 
fora do turismo, com base em 
parte na suposição de uma va-
cina para COVID-19 no início 
do ano fiscal de 2021-2022.

“Sempre falamos sobre a 
sensibilidade de nossa econo-
mia em relação ao turismo co-
mo uma preocupação impor-
tante e um risco potencial de Houve queda do turismo internacional por causa da pandemia.

Universal Orlando

queda, se algo acontecer”, dis-
se Baker. 

Com informações do ca-
nal WESH.

“Sempre falamos sobre 

a sensibilidade de nossa 

economia em relação 

ao turismo, se algo 

acontecer”, disse Amy 

Baker. 

Milhares de alunos retornam às salas de aula em Miami-Dade e Broward

Milhares de alunos volta-
ram às salas de aula das es-
colas públicas no condado de 
Miami-Dade na última segun-
da-feira, 5, pela primeira vez 
desde que os prédios foram 
fechados em março por causa 
da pandemia do coronavírus.

O superintendente Alber-

to Carvalho disse que cerca 
de 22.000 alunos estariam de 
volta em mais de 300 escolas 
do condado já no primeiro dia. 

“Conseguimos garantir 
pessoal médico para todas as 
escolas do campus, o que não 
era obrigatório”, disse Carva-
lho em entrevista coletiva na 

manhã de hoje. “Todos os fun-
cionários expressaram sua dis-
posição de retornar ao cam-
pus”.

Os alunos do Pre-K, kin-
dergarten, 1st graders do ESE 
(alunos com necessidades es-
peciais com currículo modi-
ficado) foram os primeiros a 

voltar nesta segunda-feira.
Outros 40 mil alunos das 

outras séries voltaram com ba-
se em uma programação esca-
lonada ao longo da semana.

Em Broward e Palm Beach 
as aulas presenciais também 
já recomeçaram. Com infor-
mações do Local 10.  Alunos voltaram esta semana para as aulas presenciais em Miami-Dade. 

Alberto CarvalhoTwitter

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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Comunidade sem recursos 

por causa da pandemia
Duramente atingida com 

perdas de empregos, fecha-
mentos de empresas, creches 
e escolas e diminuição dos con-
tratos de trabalho, a maior par-
te da comunidade brasileira 
não tem conseguido enviar re-
cursos às famílias no Brasil, on-
de a crise acarretada pela Co-
vid-19 devastou ainda mais a 
economia. Muitos dos imigran-
tes brasileiros aqui nos EUA 
não tiveram acesso aos fundos 
de assistência do governo e en-
frentam, sozinhos, essa 
caótica situação.

“Queremos pro-
mover uma espécie 
de ajuda humanitária 
e retribuir tudo o que 
a comunidade brasi-

leira já fez e ainda faz neste 
país, especialmente no sul da 
Flórida. A campanha vai ajudar 
pessoas que precisam desespe-
radamente de uma mão ami-
ga”, afirmou Sameli. Ele disse 
ainda que a pandemia mostrou 
que nosso mundo está profun-
damente conectado: “À medi-
da que o vírus se espalhou de 
nação para nação, de cidade 
para cidade, de casa para casa, 
espalhou também o espírito de 

solidariedade. Sei que nos-
sas comunidades, 

tanto no Brasil 
quanto nos Es-
tados Unidos, 
vão se unir 
para apoiar a 
campanha”.

a Heartbeat Foundation e a banda Onze: 20 estão lançando a campanha que visa arrecadar fundos para brasileiros.

adelmo Casé também vai participar do single em prol da comunidade. 

O Brazilian Festival, maior evento brasileiro na Flórida, gerou 667 vagas de trabalho temporário e movimentou mais de US$ 230 mil no ano passado. 

divulgação
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A campanha “ENOUGH - SUFFERING NO MORE” conta com um single produzido especialmente para ajudar 

profissionais da área de entretenimento, duramente atingidos pela pandemia do novo coronavírus

Artistas se unem para ajudar a comunidade de 

imigrantes brasileiros nos Estados Unidos

A Heartbeat Foundation 
e a banda Onze: 20 es-
tão lançando a campa-

nha “ENOUGH - SUFFERING NO 
MORE” (CHEGA, em tradução 
livre), que visa arrecadar recur-
sos para criação de um fundo de 
ajuda emergencial que destina-
rá US$ 500 para brasileiros nos 
Estados Unidos que atuam na 
área de cultura em geral, como 
artes, entretenimento e eventos. 
A indústria enfrenta a maior cri-

se da história desde que foi dire-
tamente afetada pela pandemia 
do coronavírus, em especial pro-
fissionais do setor na nossa co-
munidade.

A organização sem fins lu-
crativos – que luta pela preserva-
ção do meio ambiente, diversi-
dade cultural e igualdade social 
– e a banda de reggae mineira – 
autora do hit “Meu Lugar”– vão 
divulgar e promover o single 
“Chega de Sofrer” a partir do 

dia 12 de outubro, como par-
te do lançamento mundial da 
campanha. Vale lembrar que a 
Onze: 20 é uma das atrações do 
já tradicional Brazilian Festival, 
confirmado para os dias 12 e 13 
de dezembro. 

A ação é ainda apoiada por 
músicos brasileiros e internacio-
nais como Paula Lima, Elba Ra-
malho, Gian e Giovanni, Vibes 
Up Strong (com James McWhin-
ney, do Big Mountain), Sanda-

mi, Kell Smith, Adelmo Case, 
Don & Juan e Vitor Kley. Preo-
cupada com a dos profissionais 
desta indústria, a classe artística 
abraçou a causa. O principal ob-
jetivo, segundo seu idealizador, 
Luciano Sameli, presidente e 
CEO da Heartbeat Foundation, é 
amenizar a crise econômica de-
corrente da crise mundial, dan-
do esperanças de uma recupera-
ção gradual. “O fechamento dos 
locais para realização de mani-
festações culturais e as políticas 
de distanciamento social torna-
ram exposições, shows, concer-
tos e eventos difíceis de serem 
executados. Muitos artistas, mú-
sicos e outros profissionais da in-
dústria do entretenimento estão 
tendo dificuldade para sobrevi-
ver”, atestou Sameli.

Os detalhes da iniciativa es-
tão disponíveis no site: www.
chegadesofrer.org ou www.suf-
feringnomore.org Elba ramalho é uma das cantoras que apoia a campanha. 

divulgação

Brazilian Festival completa 10 anos em 2021

O Brazilian Festival, o 
maior festival brasileiro da 
Flórida, completa 10 anos 
de história em 2021. Na edi-
ção do ano passado, o even-
to gerou 667 vagas de traba-
lho temporário em diferentes 
áreas e gerou mais de US$ 230 
mil de renda para diversos 
profissionais e pequenas em-
presas de minorias.

Graças às ordens execu-
tivas do governador da Flóri-
da, Ron DeSantis, para que o 
estado retome os negócios de 

forma segura, o festival foi 
confirmado para dezembro, 
evitando assim ainda mais 
dificuldades econômicas aos 
brasileiros locais, que con-
tam com a receita do popular 
evento de dois dias. A média 
de público do Brazilian Festi-
val nos últimos anos tem sido 
de 20.000 pessoas por edição, 
que participam da programa-
ção para conhecer mais da 
cultura brasileira e assistir 
a shows de artistas renoma-
dos, muitos deles indicados ao 

Grammy, como Iza, Marcelo 
D2, Cidade Negra, Paralamas 
do Sucesso e Elba Ramalho.

A Heartbeat Foundation é 
uma organização sem fins lu-
crativos 501 (c) (3) que apoia 
e promove eventos multicul-
turais e realiza campanhas 
de arrecadação de fundos e 
a criação de programas para 
estimular a unidade, preen-
cher lacunas entre comuni-
dades culturalmente dividi-
das e promover as artes. Para 
aqueles que desejam contri-

buir para esta iniciativa, vale 
lembrar que as doações são 
dedutíveis de impostos e po-
dem ser feitas no site oficial 
(www.chegadesofrer.org). To-
dos os rendimentos serão usa-
dos exclusivamente empara a 
campanha “Chega de Sofrer”. 
Os profissionais que desejam 
solicitar o cheque de alívio 
financeiro de US$ 500, po-
dem obter mais informações 
no mesmo site ou enviar um 
e-mail para info@chegadeso-
frer.org.
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Na Flórida, estão programadas palestras em Orlando, Deerfield Beach e Coconut Creek neste mês de outubro

Brasileiras promovem palestras e encontros para 

ajudar mulheres diagnosticadas com câncer de mama 

C
ampanhas, cartilha, 
encontros, palestras. 
Em prol de ajudar mu-

lheres que estão enfrentan-
do o câncer de mama e pre-
cisam iniciar um tratamento 
contra a doença, brasileiras 
que moram na Flórida, Mas-
sachusetts e outros estados, 
se juntam para fazer a dife-
rença mais uma vez. 

O câncer de mama é o ti-
po mais comum entre as mu-
lheres (276,480 novos casos 
nos EUA em 2020, segundo 
a American Cancer Society ) 
e a segunda causa mais co-
mum de morte pela doença 
em mulheres, perdendo ape-
nas para câncer de pulmão, 
informa o Departamento de 
Saúde da Flórida. A doença 
também acomete homens, 
mas em menor proporção. 

Números estimados pe-
la American Cancer Society 
indicam cerca de *1,8 mi-
lhões de novos casos de cân-
cer diagnosticados e 606.520 
mortes pela doença nos Esta-
dos Unidos em 2020. Na Fló-
rida, de 150,500 novos casos 
gerais de câncer diagnostica-
dos, só os de mama são es-
timados em 19,900 novos 
casos este ano, segundo a 
instituição. 

Desses novos casos, apro-
ximadamente 89.500 e cerca 
de 9.270 mortes serão em 
adolescentes e adultos jo-
vens (AYAs) com idades en-
tre 15 e 39 anos nos Estados 
Unidos, estima o portal da 
ACS. Por isso, o cuidado pre-
coce, como o autoexame em 
casa, também tem que exis-
tir, inclusive desde a ado-

lescência. 
Cartilha 
Dúvidas comuns que afe-

tam quem é diagnosticado 
com a doença ou quem des-
cobre um caroço e precisa 
fazer os exames iniciais es-
tão reunidas em uma carti-
lha elaborada por brasileiras 
da Associação das Mulheres 
Empreendedoras (AME). 

Onde procurar ajuda, co-
mo fazer de forma gratuita, 
qual seguro de saúde cobre, 
como iniciar o tratamento 
após um diagnóstico de cân-
cer? Lançada no ano passa-
do pela presidente e fun-
dadora da AME em Boston, 
Lilian Mageski, com apoio 
de colaboradoras, a cartilha 
conta com informações rele-
vantes dadas por brasileiras 
que já enfrentaram a doen-
ça e realizaram o tratamen-
to em cada região, além de 
informações sobre hospitais 
e clínicas, seguros de saú-
de, assistência financeira e 
apoio de órgãos e entidades 
governamentais. 

Palestras e encontros
“Todo ano precisamos re-

passar as informações, re-
forçar, além da prevenção, 
onde elas podem procurar 
ajuda. E funciona também 
como um bom momento 
de ‘networking’”, salienta 

portante para o sucesso do 
tratamento”, enfatiza. 

Nunes conta que essa 
experiência a  tornou uma 
médica mais sensível às 
mulheres que são diagnosti-
cadas com câncer de mama. 
“Atualmente, câncer de ma-
ma não é mais uma senten-
ça de morte. A medicina es-
tá super avançada e volto a 
enfatizar que o diagnóstico 
precoce determina o sucesso 
do tratamento. Perdi minha 
mãe com câncer de mama 
por ter sido um diagnóstico 
já avançado”, conta. 

Nunes foi diagnostica-
da em abril de 2019. “Sou, 
sem dúvidas, uma profissio-
nal melhor por ter supera-
do meu próprio câncer. Eu 
posso, sem sombra de me-
do ou dúvida, olhar dentro  
dos olhos da paciente e di-
zer sem medo de errar: “eu 
sei o que você está passan-
do e estou aqui pra te aju-
dar a vencer mais essa etapa. 
Eu venci e você também irá 
vencer. Isso faz uma gran-
de diferença na autoestima 
da paciente sabendo que ela 
não está só”.  

Lilian Mageski, presidente da Associação das Mulheres Empreendedoras, junto com colaboradoras da cartilha 

para mulheres com câncer de mama. 

Lilian Mageski

“Atualmente, câncer de 

mama não é mais uma 

sentença de morte e o 

diagnóstico precoce é o 

mais importante”, afirma 

a médica Rosane Nunes. 

Médica no sul da Flórida, Rosane Nunes superou o câncer de mama e 

enfatiza a importância do diagnóstico precoce. 

Arquivo pessoal.

Arlaine Castro

Mageski. Geralmente, estes 
eventos atraem de 50 a 300 
pessoas, mas este ano, por 
causa da pandemia, o núme-
ro máximo de pessoas nos 
locais será reduzido para 50. 

Na Flórida, duas pales-
tras estão programadas pa-
ra acontecer no dia 24 de 
outubro: uma em Deerfield 
Beach e outra em Orlando. 
Também serão realizadas pa-
lestras em Massachusetts, 
New Hampshire, Carolina do 
Sul, Texas, Nova York, New 
Jersey e outros estados. Para 
mais informações sobre as 
palestras e a cartilha, acesse 
o portal www.empreendedo-
rasbrusa.com.

“Com diagnóstico 
precoce, câncer de ma-
ma não é mais uma sen-
tença de morte”

Médica clínica geral no 
sul da Flórida e que já foi 
acometida pelo câncer de 
mama depois de perder a 
mãe por causa da doença, 
Rosane Nunes** contou ao 
Gazeta News que faz ques-
tão de ajudar outras mulhe-
res na prevenção. Tanto que, 
neste sábado, 10 de outubro, 
ela promoverá uma pales-
tra em Coconut Creek on-
de explicará a importância 
do diagnóstico precoce e do 
tratamento. 

“Estamos promovendo 
essa palestra para conscien-
tização da importância do 
‘early breast cancer scree-
ning’ e detecção. Também 
irei compartilhar minha pró-
pria experiência com meu 
diagnóstico de câncer, sem-
pre ressaltando que o diag-
nóstico precoce é muito im-
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Mulheres com idades entre 50 a 64 anos, com nenhum seguro de saúde e com limitações de renda podem ser elegíveis

Outubro Rosa - saiba quando e onde fazer exames de 

mamografias gratuitamente no sul da Flórida

A 
mamografia é o méto-
do mais eficaz de de-
tecção precoce do cân-

cer de mama, uma vez que 
pode identificar o câncer vá-
rios anos antes do desenvol-
vimento dos sintomas físicos.

Durante este mês de outu-
bro, diversos hospitais, clíni-
cas e centros médicos ofere-
cem exame de mamografia de 
forma gratuita para mulheres 
que não possuem seguro de 
saúde ou que este não o cobre.

O Programa de Detecção 
Precoce de Câncer de Mama e 
Cervical da Flórida (BCCEDP) 
facilita a obtenção dos exames 
recomendados pelos médicos. 
As avaliações são GRATUITAS 
ou BAIXO CUSTO se a pessoa 
atender aos requisitos de ele-
gibilidade do programa.

Geralmente os requisitos 
são: mulheres com idades en-
tre 50-64, com nenhum segu-
ro de saúde e com limitações 
de renda. 

Broward

O Broward Health Cen-
ter em Coral Springs reali-
za mamografias em mulhe-
res de baixa renda moradoras 
do condado de Broward. Pa-
ra  mais informações ou pa-
ra marcar uma consulta ligue 
(954) 346-5722.

Palm Beach

O Centro de Saúde de West 
Palm Beach  (1150 45th St. 
West Palm Beach, FL - 33407) é 
uma clínica provedora e parti-
cipante do Programa de Detec-
ção Precoce de Câncer de Ma-
ma e Colo Uterino da Flórida. 
Por meio do Programa, a clíni-
ca oferece exames de mamo-
grafia gratuitos para mulheres 
de 50 a 64 anos neste mês. Pa-
ra saber mais e se inscrever, 
ligue (561) 514-5300. 

Broward County Health 
Department Program (780 
SW 24 Street, Fort Lauderda-
le, FL, 33315.

Mulheres qualificadas po-

dem receber exames de cân-
cer de mama e colo do útero 
em vários locais nos conda-
dos de Broward, Palm Beach 
e Martin por meio do Progra-
ma de Detecção Precoce de 
Câncer de Mama e Cervical 
da Flórida. Os critérios de ele-
gibilidade incluem mulheres 
com idade entre 50 e 64 anos 
com pouco ou nenhum seguro 
saúde, que atendem às diretri-
zes de renda (igual ou inferior 
a 200% do nível de pobreza) 
e moram em Broward, Palm 
Beach ou Martin County.

Miami-Dade

A West Dade Family Plan-
ning Clinic (11865 SW 26th 
St., Suite J2. Miami, FL, 33175) 
oferece exames de rastrea-
mento de câncer de mama e 
colo do útero (exames clíni-
cos da mama, mamografias e 
exames de Papanicolaou) para 
aproximadamente 5% da po-
pulação necessitada, confor-
me o financiamento permitir. 

A mamografia é o método mais eficaz de detecção precoce do câncer de mama. 

Clinic South Florida

Para mais informações, ligue: 
(786) 336-1437

Mulheres diagnosticadas 
com câncer de mama ou cer-
vical pelo Departamento de 
Saúde da Flórida em Broward 
County FBCCEDP podem se 

qualificar para receber servi-
ços de tratamento (Medicaid) 
por meio da Lei de Tratamento 
Mary Brogan. Para mais infor-
mações, ligue (954) 762-3649.

Para saber onde marcar 
uma mamografia gratuita em 

qualquer cidade da Flórida, 
acesse https://www.freemam-
mograms.org/state/florida

Para agendar uma ma-
mografia através do Memo-
rial Healthcare, ligue 954-276-
5595.
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O Departamento de Justiça abriu inquérito após separação de famílias na fronteira em 2018 

Jeff Sessions pressionou por política de 
separação de crianças na fronteira dos EUA

O 
ex-procurador-geral Jeff 
Sessions foi a favor da 
política de separação de 

crianças de seus pais na fron-
teira entre o México e os Esta-
dos Unidos, de acordo com um 
relatório preliminar de um in-
quérito de dois anos do Depar-
tamento de Justiça adquirido 
pelo New York Times.

Os cinco procuradores dos 
EUA responsáveis pela questão 
imigratória ao longo da fron-
teira com o México, incluindo 
três nomeados pelo presiden-
te Trump, recuaram em maio 

de 2018 contra uma ordem 
de processar todos os imigran-
tes sem documentos, mesmo 
que isso significasse separar 
os filhos de seus pais. Eles dis-
seram aos principais funcio-
nários do Departamento de 
Justiça que estavam “profun-
damente preocupados” com o 
bem-estar das crianças.

Mas o procurador-geral da 
época, Jeff Sessions, deixou cla-
ro o que Trump queria em 
uma teleconferência, de acor-
do com a investigação feita 
nesses últimos dois anos pe-

lo inspetor-geral do Departa-
mento de Justiça, Michael E. 
Horowitz, sobre a política de 
separação familiar de “tole-
rância zero”. 

“Precisamos levar as crian-
ças embora”, disse Sessions aos 
promotores, de acordo com as 
notas dos participantes. Um 
acrescentou abreviadamente: 
“Se se preocupa com crianças, 
não os traga. Não darei anistia 
para pessoas com crianças”. 

Fonte: The New York Ti-
mes. Leia a matéria completa 
no gazetanews.com. Menores em abrigo na fronteira do Texas e México. 

ICE

ICE lança campanha de segurança com imigrantes criminosos em outdoors
A agência Immigration 

and Customs Enforcement 
(ICE) lançou uma campanha 
na qual exibe imigrantes cri-
minosos em outdoors na Pen-
silvânia para mostrar ao pú-
blico os perigos das políticas 
de não cooperação das autori-

dades locais com a agência de 
imigração.

Os outdoors apresentam 
imigrantes que estão ilegal-
mente no país e que já foram 
presos por algum crime, mas 
acabaram sendo liberados pe-
la polícia local.

“São violadores de imigra-
ção em geral que podem re-
presentar uma ameaça à segu-
rança pública”, diz a agência 
em comunicado.  Esses indi-
víduos foram anteriormente 
presos ou condenados por cri-
mes nos EUA, mas foram libe-

rados para a comunidade em 
vez de serem transferidos pa-
ra a custódia do ICE.

“Muitas vezes as políticas 
de santuário que limitam a 
cooperação com o ICE resul-
tam em preocupações signifi-
cativas de segurança pública”. Um dos outdoors na Pensilvânia. 

ICE

O Departamento de Segu-
rança Interna anunciou no dia 
1°, uma nova proposta que 
torna o processo para legali-
zação de imigrantes por meio 
de patrocinadores um pouco 
mais rígido.

Pela nova proposta, os pa-
trocinadores ou “sponsors”, te-
rão que cumprir à risca a nova 
medida do governo sobre não 
ser um encargo público, ou se-
ja, eles também não podem 
ter recebido benefícios públi-
cos, além de outras exigências.

Segundo o DHS, a regula-
mentação aumenta a integri-
dade do sistema legal de imi-
gração da nação e torna mais 
fácil responsabilizar os patro-
cinadores de imigrantes por 
não cumprirem as obrigações 
dos contratos que assinam com 
o governo federal, alinhando 
assim a política da agência de 
acordo com o Memorando Pre-
sidencial de maio de 2019 sobre 
o cumprimento das responsabi-
lidades legais dos patrocinado-
res de estrangeiros.

DHS estende a 
patrocinadores 
regra sobre 
benefícios
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Indocumentados em qualquer lugar dos EUA terão que comprovar que estão no país há pelo menos dois anos 

Imigrantes indocumentados vão enfrentar 
deportações mais rápidas sob nova diretriz do DHS

A 
partir de algumas se-
manas, a política de 
deportação rápida de 

imigrantes sem documentos 
vai ser ampliada. 

Seguindo diretrizes do en-
tão secretário do Department 
of Homeland Security (DHS) 
Kevin McAleenan, funcioná-
rios do ICE foram informa-
dos em um e-mail de 2 de ou-
tubro de que a agência agora 
vai passar a executar a nova 
medida que amplia as depor-
tações aceleradas. O portal 
Bloomberg Government teve 
acesso ao documento.

A medida, aprovada em 
julho de 2019, vai entrar em 
vigor assim que funcionários 
da Imigração e Fiscalização da 
Alfândega concluírem o trei-
namento obrigatório online 
no Sistema de Gestão de De-
sempenho e Aprendizagem 
do Departamento de Seguran-
ça Interna no dia 16 de outu-
bro, disse a agência.

“Isso é enorme. Isso pode 

mudar significativamente a 
forma como a lei de imigra-
ção é aplicada “, disse John 
Sandweg, ex-chefe interino 
do ICE no governo Obama.

Medida de remoção 

acelerada
A remoção acelerada dei-

xa poucas oportunidades pa-
ra um imigrante contestá-la 
antes de ser colocado em um 
avião para o país de origem.

Desde o início, a remoção 
acelerada sempre foi limita-
da a indivíduos encontrados 
dentro de 100 centenas de 
milhas da fronteira e dentro 
de duas semanas de entrada 

Deportações serão processadas de modo mais rápido a partir de 16 de outubro, segundo o DHS. 

ICE

nos EUA. Porém, a política 
atualizada do DHS se aplica-
rá a imigrantes em qualquer 
lugar dos EUA que não pos-
sam provar imediatamente 
em um encontro com um ofi-
cial de imigração, que estão 
continuamente nos EUA há 
pelo menos dois anos ou têm 
situação legal.

“Em 30 de setembro de 
2020, um tribunal de circuito 
removeu “o obstáculo legal res-
tante para o uso desta impor-
tante ferramenta estatutária pe-
lo ICE”, escreveu Tony Pham, o 
oficial sênior que desempenha 
as funções de diretor do ICE, 
aos funcionários da agência no 
e-mail 2 de outubro.

As novas orientações so-
bre como o ICE aplicará a po-
lítica emitida em julho de 
2019 foram assinadas, infor-
mou o oficial aos funcioná-
rios. Dessa forma, os agentes 
do ICE, oficiais de deporta-
ção e advogados relevantes 
da agência têm duas semanas, 
até 16 de outubro, para con-
cluir o novo treinamento on-
line; assim que concluírem o 
curso, podem começar a usar 
a nova ferramenta de aplica-
ção, escreveu Pham.

“O ICE, que realmente 
nunca teve qualquer uso in-
terno de remoção acelerada 
da imigração desde que es-
sa medida foi aprovada em 
1996, agora recebeu o equiva-
lente a uma arma carregada e 
está sendo instruído a usá-la 
com responsabilidade”, dis-
se Aaron Reichlin-Melnick,  
analista do American Immi-
gration Council, um grupo 
apartidário de defesa da imi-
gração.

“Isso pode mudar 

significativamente a 

forma como a lei de 

imigração é aplicada”, 

disse John Sandweg, ex-

chefe interino do ICE.
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Dos dez imóveis mais caros, seis estão em Windermere, cita o site Multi Listing Service (MLS)

Windermere tem mais imóveis avaliados em mais de 
$1 milhão na região metropolitana de Orlando 

O
rlando viu o número 
de imóveis avaliados 
em mais de $1 milhão 

crescer bastante. O corretor de 
imóveis em Miami, João Frei-
tas, diz que, de acordo com 
informações do Multi Listing 
Service (MLS), a região de Win-
dermere é a que mais tem uni-
dades avaliadas nessa faixa de 
preço disponíveis para venda 
naquela região metropolitana. 

Além disso, dos dez imó-
veis mais caros, seis estão em 
Windermere. Ainda de acor-
do com o MLS, essa área de 
Orange County tem a média 
de preço mais alta comparan-
do a região metropolitana de 
Orlando.

Como o Gazeta News vem 
reportando nas últimas sema-
nas, o mercado imobiliário da 
Flórida tem crescido após ver 
uma diminuição nos números 
causada pela pandemia do no-
vo coronavírus que afetou bas-
tante o mercado imobiliário 

como um todo.
Mas agora, a demanda dos 

“snowbirds” - americanos que 
se mudam para a Flórida para 
fugir do inverno rigoroso no 
norte do país - ajudou a ab-
sorver as unidades disponí-

veis para venda. E, de acordo 
com Tiffany Pantozzi, especia-
lista do segmento de luxo na 
cidade, a demanda pelos imó-
veis de alto padrão tem acom-
panhado a tendência dos imó-
veis para clientes de menor 

poder aquisitivo.
“O mercado está bastante 

aquecido”, define a corretora 
em entrevista especial para o 
Gazeta News. Pantozzi foi es-
colhida por mais proprietários 
para vender seus imóveis de 

Imóveis de luxo em Windermere estão bem procurados, segundo corretora da região.  

Realtor.com

luxo. Nenhum outro corretor 
na região tem um portfólio de 
luxo como Pantozzi. 

“Meu telefone não para e 
eu fico mais tempo em Win-
dermere que em qualquer ou-
tro lugar. Não é à toa que o 
imóvel mais caro que eu te-
nho à venda fica em Winder-
mere - a mansão do ex-jogador 
Shaquille O’Neal”, destaca.

Campos de golfe
A corretora deixa claro 

que os imóveis disponíveis 
em seu portfólio têm tudo e 
mais um pouco. Mas os clien-
tes têm dado bastante aten-
ção às opções que a região vi-
zinha de suas residências tem 

a oferecer.
“Campo de golfe dentro 

do condomínio tem sido mui-
to procurado”, explica. O dina-
mismo do mercado refletiu na 
entrevista. Como ela mesma 
disse antes, as chamadas para 
imóveis de luxo não param e 
ela teve que pausar a entrevis-
ta umas duas vezes - sinal de 
movimento no setor. 

Apesar da alta procura, de 
acordo com a associação de 
corretores da Flórida, a quan-
tidade de imóveis avaliados em 
mais de $1 milhão disponíveis 
em Orlando sofreu uma redu-
ção de 25% em comparação 
com o mesmo período de 2019. 

Isso é importante porque, 
de acordo com a associação de 
Realtors, cada imóvel vendido 
gera um aumento de $77,858 
no comércio local para aten-
der as necessidades dos novos 
moradores.

Leia mais sobre imóveis no 
gazetanews.com.

“O mercado está 

bastante aquecido”, 

diz Tiffany Pantozzi, 

escolhida por mais 

proprietários para 

vendas dos imóveis.
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O presidente escreveu que apoiaria um segundo cheque direto de US$ 1.200 

para os americanos e bilhões para atender à folha de pagamento de empresas

Trump volta atrás e diz que aprova 
novos cheques de estímulo

Horas depois de dizer à sua 
equipe para encerrar as nego-
ciações com os legisladores so-
bre um novo pacote de estímulo 
aos americanos pela Covid-19, o 
presidente Donald Trump rever-
teu a decisão.

Em dois tweets na noite de 
terça-feira, 6, Trump escreveu 
que apoiaria um segundo che-
que direto de US $ 1.200 para os 
americanos, bilhões para atender 
à folha de pagamento das compa-
nhias aéreas até março e uma ex-

tensão do Programa de Proteção 
ao Cheque de Pagamento.

“Se eu receber uma conta in-
dependente para cheques de estí-
mulo (US $ 1.200), eles irão para 
o nosso grande povo IMEDIATA-
MENTE. Estou pronto para as-
sinar agora. Você está ouvindo 
Nancy? “ ele twittou. “A Câmara 
e o Senado devem aprovar IME-
DIATAMENTE 25 bilhões de dó-
lares para apoio à folha de paga-
mento de companhias aéreas e 
135 bilhões de dólares para o pro-

grama de proteção de cheque de 
pagamento para pequenas em-
presas. Ambos serão totalmente 
pagos com fundos não utilizados 
da Lei Cares. Tem esse dinheiro. 
Vou assinar agora!”

Porém, horas antes, o pre-
sidente tinha escrito que en-
cerraria as negociações entre 
republicanos e democratas so-
bre o novo estímulo e adiaria 
para depois da eleição de 3 de 
novembro.

“Eu instruí meus represen-

tantes a pararem de negociar 
até depois da eleição, quando, 
imediatamente após eu ganhar, 
aprovaremos uma importante 
lei de estímulo que se concentra 
em americanos trabalhadores e 
pequenas empresas”, escreveu. 

Trump instruiu o líder da 
maioria no Senado, Mitch Mc-
Connell (R-Kentucky), a colocar 
toda a sua energia na confirma-
ção da nomeada para a Supre-
ma Corte, Amy Coney Barrett. 
Fonte: AFP. Trump disse que aprova nova ajuda do Congresso aos americanos.

CARLOS BARRIA

Após internação pela Covid-19, Trump segue monitorado
Após três dias internado 

com a Covid-19, o presidente 
Donald Trump, retornou à Ca-
sa Branca na noite da segunda-
-feira 5, mas sua saúde preocu-
pa médicos e ele segue sendo 
monitorado de perto. 

O médico do presidente, 

Sean Conley, disse que suas 
condições estão melhorando, 
mas afirmou que Trump ain-
da “não está totalmente fora 
de perigo e que percorre ‘ter-
reno inexplorado’ para outros 
pacientes com Covid-19 devi-
do ao tipo de tratamento que 

recebeu.
Trump é um dos primei-

ros pacientes com Covid-19 
conhecidos a receber uma 
combinação de um coquetel 
experimental de anticorpos da 
empresa farmacêutica Rege-
neron, o antiviral Remdesivir 

e o esteróide dexametasona.
Pouco antes de deixar o 

hospital, Trump pediu pelo 
Twitter que as pessoas “não 
tenham medo da Covid. Não 
deixem que ela domine sua 
vida”, escreveu o presidente. 
Fonte: AFP.Trump na sacada da Casa Branca após deixar hospital. 

EPAKEN CEDENO. 
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“Se ele ainda tiver covid, não deveríamos ter um debate”, disse Biden, que testou negativo

Trump fala em participar de debate em Miami

O 
candidato democrata 
Joe Biden disse que o 
próximo debate, mar-

cado para 15 de outubro, em 
Miami, não deve ocorrer se o 
presidente Donald Trump ain-
da estiver infectado pelo coro-
navírus.

“Se ele ainda tiver covid, 
não deveríamos ter um deba-
te”, disse Biden, que fez dois 
testes que deram negativo pa-
ra a covid-19. 

Porém, Trump já havia 

confirmado que pretende par-
ticipar do debate com o can-
didato, apesar de sua recu-
peração da covid-19. “Estou 
desejando o debate da noite 
de 15 de outubro, em Miami. 
Será incrível”, escreveu o che-
fe de governo, em mensagem 
postada no Twitter. 

Trump anunciou que tes-
tou positivo para covid-19 
na última sexta-feira passa-
da também pelo Twitter. Ele 
e a primeira-dama Melania 

Trump, que também teve re-
sultado positivo, ficaram em 
isolamento. Trump precisou 
ser transferido para o hospital 
militar Walter Reed, em Mary-
land, um dia depois e recebeu 
alta no início da noite de ter-
ça-feira, 6. 

Na noite de quarta-feira, 7, 
a senadora democrata Kama-
la Harris, vice de Biden, e o 
republicano Mike Pence, vi-
ce de Trump, participaram de 
um debate. Joe Biden e Donald Trump no primeiro debate em Maryland. 

Reuters

Brasileiros realizam festas contrariando regras da pandemia em MA
Vídeos postados no Insta-

gram mostram centenas de 
pessoas festejando em um 
estacionamento não muito 
longe do cassino Encore em 
Everett, Massachusetts, no 
“Baile do Monstro”. Este tipo 
de evento está proibido, pois 
a cidade é considerada foco 
de propagação da Covid-19, 
doença causada pelo novo co-
ronavírus.

Porém, autoridades de 

Framingham, cidade vizinha, 
também já interromperam pe-
lo menos três festas brasileiras 
que foram realizadas de forma 
ilegal, segundo a imprensa lo-
cal, que tem denunciado o des-
respeito à regra.

“Está claro no vídeo e nas 
fotos desta noite que a maio-
ria das pessoas não está usan-
do máscaras ou distanciamen-
to social”, denunciou o jornal 
Boston News (canal 25).

“Todas e quaisquer reu-
niões que vão contra as dire-
trizes estabelecidas pelo go-
vernador são desaprovadas e 
não serão toleradas na cidade 
de Everett. Embora não tenha-
mos sido informados sobre es-
sas grandes reuniões devido à 
natureza remota delas, a Polí-
cia de Everett aumentará a fis-
calização nos locais onde essas 
festas podem ocorrer “, disse o 
prefeito Carlo DeMaria. Brasileiros se juntam no “Baile do Monstro”, em Everett.

Instagram

O Cineworld Group, que 
controla 536 cinemas Regal em 
42 estados nos EUA, anunciou 
que fechará todas as salas de exi-
bição nesta quinta-feira, 8, até 
que a pandemia do novo coro-
navírus tenha acabado.

A empresa também opera 
127 locais no Reino Unido e 
está, como a indústria em ge-
ral, lutando contra a crise. Cer-
ca de 45.000 funcionários serão 
afetados.

Em Miami-Dade, o fecha-
mento vai afetar as salas de 
South Beach, Kendall Village, 
The Falls e Southland Mall. Em 
Broward, Regal possui os multi-
plexes Westfork, Cypress Creek 
Station, Sawgrass, Oakwood, 
Plantation e Magnolia Place. 

Regal Cinemas 
fechará todas as 
salas de exibição 
nos EUA

536 salas serão fechadas pelo país.  

Regal Cinemas
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Surtos estão aumentando em partes do sudeste da Ásia, diz a OMS.

NELSON ALMEIDA - AFP

Aproximadamente 1 em 
cada 10 pessoas pode 
ter sido infectada com 

o novo coronavírus, deixando 
a grande maioria da popula-
ção mundial vulnerável à Co-
vid-19, informou a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) 
na segunda-feira, 5. 

Mike Ryan, o principal es-
pecialista em emergências da 
OMS, disse ao Conselho Exe-
cutivo da agência que os sur-
tos da infecção estão aumen-
tando em partes do sudeste 
da Ásia, além de os casos e as 
mortes estarem aumentando 
em partes da Europa e na re-

Uma em cada 10 pessoas 
pode ter contraído 
Covid-19, diz OMS
A grande maioria 

da população 

mundial ainda 

está vulnerável à 

Covid-19

gião leste do Mediterrâneo.
“Nossas melhores estima-

tivas atuais nos dizem que cer-
ca de 10% da população global 
pode ter sido infectada por es-
te vírus. Varia dependendo do 
país, varia de urbano a rural, 
varia dependendo de grupos. 

Mas o que isso significa é que 
a vasta maioria do mundo con-
tinua em risco”, disse Ryan.

A OMS apresentou às auto-
ridades chinesas, para consi-
deração, uma lista de especia-
listas para fazer parte de uma 
missão internacional à China 

para investigar a origem do 
coronavírus, afirmou ele.

Vacinas

O diretor-geral da Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS), Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, disse na terça-feira , 
6, que uma vacina contra a co-
vid-19 poderá estar disponível 
até o final deste ano.

“Precisaremos de vacinas, 
e há esperança de que até o fi-
nal deste ano tenhamos uma 
vacina. Há esperança”, disse 
o diretor, ao final de uma re-
união do comitê executivo da 
entidade sobre a pandemia do 
novo coronavírus. Ele não for-
neceu detalhes.

“Especialmente no caso de 
vacinas e outros produtos em 
desenvolvimento, a ferramen-
ta mais importante é o com-
prometimento político dos 
nossos líderes, principalmen-
te na distribuição igualitária 
das vacinas”, ressaltou Tedros.

O desenvolvimento de no-
ve possíveis vacinas está sen-
do acompanhado pela ini-
ciativa global Covax Facility, 
liderada pela OMS, que plane-
ja distribuir 2 bilhões de doses 
em todo o mundo até o final 
de 2021. Com informações da 
Deutsche Welle. 

Furacão Delta toca o solo na 
costa sudeste do México

O furacão Delta tocou o so-
lo na costa sudeste do México 
na quarta-feira, 7. Ao chegar 
em Puerto Morelos, na região 
da Península de Yucatán, ele 
se mantinha na categoria 2 – a 
escala de medida da gravidade 
dos furacões vai de 1 a 5, esta 
última como a mais destrutiva.

De acordo Centro Nacional 
de Furacões, Delta estava a cer-
ca de 35 quilômetros ao sul da 
cidade costeira de Cancún, e ti-
nha ventos de 175 quilômetros 

por hora.
O furacão pode então subir 

para a costa da Louisiana en-
tre quinta e sexta-feira, segun-
do o NHC. 

Um alerta de furacão está 
em vigor desde High Island, 
Texas, até Grand Isle, Louisiana. 
Este alerta é normalmente emi-
tido 48 horas antes do início das 
condições de tempestade tropi-
cal, que tornam os preparati-
vos difíceis ou perigosos. Com 
informações do AccuWeather.

EUA podem ampliar 
investimentos no Brasil

Durante encontro entre o 
embaixador dos EUA no Bra-
sil, Todd Chapman, com o 
ministro da economia, Paulo 
Guedes, na última quarta-fei-
ra, 7, os Estados Unidos sinali-
zaram que podem ampliar os 
investimentos no Brasil. 

“Foi um prazer falar com 
o ministro Paulo Guedes so-
bre maneiras de aumentar o 
investimento americano no 

Paulo Guedes e Todd Chapman. 

Twitter

Brasil. Os EUA são os maiores 
investidores, com quase o do-
bro de qualquer outro país”, 
escreveu Chapman.
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O 
ser mortais ensina muita coi-
sa, diz a enfermeira australia-
na Bronnie Ware. Seu livro 
“Os cinco principais arrepen-

dimentos de pacientes terminais”, foi 
escrito após sua experiência de 12 se-
manas acompanhando doentes ter-
minais. 

Não deve ter sido fácil testemu-
nhar as últimas semanas de vida de 
pessoas mesmo que desconhecidas. 
A morte é um momento íntimo as-
sim como o nascer. Na morte os véus 
caem e a vida se mostra como ela é, 
ou melhor, como ela foi. Diz a autora 
que a maior tristeza de seus pacientes 
foi a de perceber, quando finalmente 
não há mais distrações, que seu cora-
ção não foi ouvido e que por isso a vida 
não foi satisfatória. Vejamos quais são 
os cinco principais arrependimentos 
dessas pessoas e quem sabe aprender 
algo com elas.

Primeiro arrependimento: “Eu gos-
taria de ter tido coragem de viver uma 
vida fiel a mim mesmo, e não a vida 
que os outros esperavam de mim.”

Esta é uma das questões mais es-
senciais na vida. É infelizmente muito 
comum priorizar as expectativas dos 
outros (mãe, pai, amigos, chefes) do 
que ser fiel aos próprios valores e obje-
tivos. Em nome de alguma necessida-
de ou limite, se cala o que se sente, se 
fecham os olhos e se abre um sorriso 
amarelo. Ter a ousadia de se tornar o 
que somos de mais profundo,  abando-
nando uma conveniente mas sofrida 
máscara, é a condição para viver uma 
vida fieis a si mesmos. Quando analisa-
dos de perto e com objetividade, mui-
tos dos limites que supostamente im-
pedem a mudança são mais fictícios 
do que reais.

Segundo arrependimento: “Eu gos-
taria de não ter trabalhado tanto.”

Este arrependimento é consequên-
cia do primeiro erro, o de sacrificar a 
própria vida a algo que não está em-
basado em nosso coração. O conceito 
de trabalho que temos hoje é pejora-
tivo. Se trabalha para ganhar dinhei-
ro, o prazer do que se faz é secundário, 
quando há prazer. Se o sentimento for 

impedido de se manifestar, não resta 
que trabalhar até não aguentar mais. 
Uma vida equilibrada inclui um traba-
lho que faça sentido e um tempo para 
cuidar de relações, saúde, diversão, re-
laxamento.

Terceiro arrependimento: “Eu gos-
taria de ter tido coragem de expressar 
meus sentimentos.”

Novamente, estamos aqui nos de-
parando com o coração. O mal do nos-
so tempo está nesse silenciar dos sen-
timentos para não “estragar” relações, 
não parar de trabalhar, não “atrapa-
lhar” o rítmo da vida frenética e super-
ficial que se leva. Deve ser muito triste 

se dar conta, no leito de morte, das pa-
lavras não ditas e dos gestos não feitos. 

Quarto arrependimento: “Eu gos-
taria de ter mantido contato com 
meus amigos.”

Mais uma consequência da vida 
atordoante que se leva é a falta de um 
espaço para culturar o carinho da ami-
zade, da solidariedade, e do cuidado 
recíproco. Importar-se com os outros 
parece ser, hoje em dia, algo fora de 
moda, estranho ao estilo de vida mo-
derno. Ter amigos de verdade, aqueles 
com os quais partilhamos nosso verda-
deiro ser, é sempre mais uma raridade.

Quinto arrependimento: “Eu gos-
taria de ter me deixado ser mais feliz.”

Esta frase sinteza todas as outras. 
Se uma pessoa não viveu conforme 
seu eu mais profundo, se ela não deu 
ouvidos ao seu coração e se afogou no 
trabalho, se não teve relações desinte-
ressadas e livres com outros seres hu-
manos, essa pessoa não se permitiu ser 
feliz. É interessante observer que se fa-
la muito de buscar a felicidade, mas se-
rá mesmo que se faz o que é preciso 

para ser felizes?
Há um problema com a idéia de 

felicidade: ela é imaginada como um 
estado onde não há esforço ou confli-
to. Contudo, nada nessa vida é alheio à 
tensão e ao conflito. Talvez felicidade 
não seja um estado, mas uma forma 
de viver. O conflito que surge por es-
tar levando adiante um projeto pessoal 
que tem importância para a mente e 
o coração é muito mais suportável e 
menos dolorido do que o conflito que 
surge dentro de você quando aceita fa-
zer coisas que não quer. Para ser feliz 
é preciso saber sacudir o comodismo e 
se mexer. O movimento quando finali-
zado para algo de valor produz alegria.

Nessa chave, haveria de serem li-
das não só as relações pessoais como 
o investimento laboral. O tipo de tra-
blho que uma pessoa faz e como ela o 
desenvolve reflete quem ela é. A orga-
nização, o cuidado, a paciência, a dis-
posição, a atualização e o primor trans-
parecem como marcas descritivas da 
profissionalidade de um indivíduo. 
Não só de transações econômicas é fei-
to o mundo do trabalho, mas do toque 
humano consistente e carinhoso. Men-
te e coração unidos.

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

VIVER SEM ARREPENDIMENTOS

adriana@gazetanews.comPor ADRIANA TANESE NOGUEIRA
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E
m 1936, em Montreal, Ca-
nadá, o Dr. Hans Selye des-
cobriu que o organismo, 
quando em contato com 

alguma mudança física ou psíqui-
ca, interna ou externa, reage da se-
guinte forma: aumenta o córtex da 
supra-renal, reduz as defesas do or-
ganismo e aumenta as lesões gástri-
cas e duodenais, caracterizando um 
quadro que, se prolongado, pode 
causar hemorragias e levar à morte. 
Em seguida, sua descoberta foi pu-
blicada na respeitada revista ingle-
sa Nature. Pronto: estava descober-
to o estresse.

Estresse é a força que mantém 
o nosso instinto de sobrevivência; é 
a reação de luta ou de fuga do orga-
nismo diante de um perigo eminen-
te. Portanto, as reações identifi ca-
das pelo Dr. Selye são decorrentes 
do processo de adaptação do orga-
nismo para tentar sobreviver a um 
agente estressor e revelam a inte-
ligência do organismo para lidar 
com adversidades. 

Hoje, sabe-se que a intensida-
de dessa reação orgânica depende 
apenas da tolerância do indivíduo 
ao agente estressor. É o mecanis-
mo de tolerância individual que irá 
infl uenciar na evolução do estresse 
para eustresse (positivo) ou distres-
se (negativo). 

Vamos entender o processo or-
gânico do estresse:

O Sistema Nervoso Autônomo 
(SNA), parte do nosso sistema ner-
voso que responde por manter es-
tável o organismo frente às neces-
sidades de adaptação aos meios 
internos e externos, age controlan-
do funções, como circulação san-
guínea, sudorese, temperatura cor-
poral, respiração e digestão, entre 
outras, e divide-se em Sistema Ner-

voso Simpático (estimulante) e Sis-
tema Nervoso Parassimpático (blo-
queador). 

A maioria dos órgãos recebe es-
tímulos tanto do sistema nervoso 
simpático quanto do parassimpá-
tico, e como cada um produz uma 
resposta diferenciada, a ação deles, 
em conjunto, possibilita um con-
trole efi caz dos órgãos. 

Ao entrar em contato com um 
agente estressor, o organismo res-
ponde, dando início a signifi cati-
vas alterações no Sistema Nervoso 
Autônomo. Então, Sistema Simpá-
tico ativa as glândulas supra-renais 
e intensifi ca a liberação de adrena-
lina, de cortisol total e de cortisol 
livre. Terminado o contato com o 
agente estressor, o organismo reto-
ma seu equilíbrio, mas se a exposi-
ção ao agente agressor continuar, 
o cortisol continuará sendo libera-
do, bloqueando a ação da serotoni-
na, conhecida como “hormônio do 
bem-estar”. Então, o quadro clínico 
do indivíduo torna-se instável, al-

ternando ansiedade, depressão e in-
sônia. Se isso perdurar, ele se senti-
rá fatigado e com baixa imunidade, 
aumentando as chances de contrair 
doenças. 

O organismo pode, ainda, en-
trar em estado de fadiga crônica. 
Então, a supra-renal, em exaustão, 
deixa de responder e ocorre uma 
queda na produção de cortisol livre, 
mas continua crescente a liberação 
de cortisol total. Entre as patologias 
apresentadas em indivíduos com fa-
diga crônica, temos as de origem 
metabólica, como diabetes e obesi-
dade, as fi siológicas, como hiper-
tensão, e as emocionais, como insô-
nia, falta de libido e depressão.

Buscar equilíbrio e coerên-
cia entre pensamentos, palavras e 
ações é fundamental ao controle 
do estresse. Também é preciso ado-
tar um estilo de vida mais saudá-
vel, com alimentação equilibrada, 
atividade física regular, lazer, rela-
cionamentos saudáveis... Os desa-
fi os, assim como o estresse, são im-
portantes, mas você só usufruirá 
de seus benefícios se souber lidar 
com eles.

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: a força da vida

lair.ribeiro@gazetanews.com
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R
econhecido mundial-
mente como um dos 
maiores violonistas 
contemporâneos, o 

gaúcho Yamandu Costa real-
mente impressiona com sua 
técnica e paixão ao tocar o vio-
lão de 7 cordas. Com uma dis-
cografia de mais de 17 lança-
mentos, Yamandu já gravou 
solo, em duo e até com orques-
tra sinfônica, todos em for-
matos bem tradicionais para 
o violão. Agora, com o álbum 
surpreendente Festejo, aca-
ba de ser indicado ao Latin 
GRAMMY, o prêmio de mais 
prestigio da musica latino-a-
mericana. Esta foi a quarta in-
dicação de Yamandu Costa na 
categoria Melhor Album Ins-
trumental, dentro das catego-
rias principais. Outros artistas 
brasileiros foram indicados, 

mas a maioria nas categorias 
somente para produções em 
língua portuguesa. A premia-
ção vai acontecer no dia 19 de 
novembro em Miami e será 
transmitido pela Univision. 

Produzido por Kabir Seh-
gal, Kenya Autie e Tony Suc-
car, o álbum Festejo entra em 
outro gênero inusitado, com-
pletamente original para um 
mestre do violão de 7 cordas. 
Se trata de uma homenagem a 
música alegre e festiva do Cari-
be, incluindo estilos de Cuba, 
México e Colômbia. Mas o que 
torna a música de Festejo real-
mente impressionante é que 
Yamandu toca com uma “big 
band” Latina com sopros, pia-
no, percussão e outros instru-
mentos. Mais impressionante 
ainda é que todos são tocados 
por uma pessoa, o multi-ins-

trumentista Marcelo Jiran. Mi-
neiro de Belo Horizonte, Jiran 
entrou em contato com Ya-
mandu com a ideia do proje-
to 2 anos atrás. Yamandu ficou 
impressionado com o talento 
do Jiran para compor, fazer ar-
ranjos e tocar qualquer instru-
mento com maestria. Ele cha-
mou Jiran de uma verdadeira 
“força da natureza”. O álbum 
inclui várias composições ori-

ginais como “Bom Dia” e “Mo-
jito”, que alias, foi a primeira 
canção composta pelos dois, e 
também “Sambolero” de Luiz 
Bonfá, além de canções tradi-
cionais do Caribe com novos 
arranjos. O álbum é realmen-
te uma obra que transborda fe-
licidade e musicalidade e está 
disponível agora em todas as 
plataformas como Spotify, You-
Tube Music, e Apple Music.

A 
União Brasileira de 
Compositores (UBC) 
anunciou o nome do 
artista a ser homena-

geado na edição deste ano do 
Prêmio UBC, láurea retomada 
pela associação em 2017 e que 
nos anos anteriores reconhe-
ceu o talento, respectivamente, 
de Gilberto Gil, Erasmo Carlos 
e Milton Nascimento. O eleito 
é Herbert Vianna, líder da ban-
da Paralamas do Sucesso (inte-
grada desde o início por ele, Bi 
Ribeiro e João Barone). Aos 59 
anos, o artista tem 245 obras 
registradas na UBC, associação 

à qual é filiado há 35 anos. As 
homenagens relativas ao Prê-
mio acontecerão entre os dias 
1º e 9 de outubro, com uma 
programação especial nas re-
des sociais da UBC, incluindo 
entrevistas, exposição virtual 
e a estreia de um documentá-
rio inédito celebrando a obra 
de Herbert, com depoimentos 
de grandes nomes da cultura 
brasileira. A première será dia 
7 de outubro, quando é come-
morado o Dia do Compositor 
Brasileiro, no canal oficial da 
UBC no YouTube. 

Paulo Sergio Valle, compo-

sitor de centenas de canções e 
presidente da associação afir-
ma que “o Prêmio UBC 2020 
merecidamente será entre-
gue a Herbert Vianna, um ar-
tista que todo o Brasil admira. 
Herbert é um extraordinário 
compositor, capaz de unir ra-
cionalidade e emoção em suas 
obras. Consegue ser sofistica-
do e popular ao mesmo tem-
po. Pelo conjunto de sua obra, 
e cada música individualmen-
te, faz jus ao prêmio deste 
ano”. Vale lembrar que entre 
as composições de Herbert, 
estão clássicos como “Aonde 

Quer Que Ee Vá” (com Pau-
lo Sergio Valle), “Lanterna dos 
Afogados”, “Óculos”, “Uma 
Brasileira” (com Carlinhos 
Brown), “La Bella Luna”, “Ro-
mance Ideal” e “Saber Amar”, 
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.

Yamandu Costa Indicado ao Latin GRAMMY

Herbert Vianna Recebe Prêmio UBC 2020

planetamusica@gazetanews.comPor GENE DE SOUZA
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Time

Prime Video

O documen-
tário “Time” 
estreia em 
algumas salas 
de cinema na 
sexta-feira, dia 
9 de outubro, e 

fi ca disponível no serviço de ‘strea-
ming’ Prime Video, a partir do dia 
16 de outubro. Filmado em preto 
e branco, “Time” acompanha Fox 
Rich, matriarca indomável, que se 
esforça para manter sua família 
unida enquanto luta pela liber-
tação de seu marido encarcerado 
que cumpre a pena de 60 anos. 
Dirigido pela talentosa Garrett 
Bradley, o documentário, vence-
dor do Festival de Sundance desse 
ano, traz uma história de amor 
íntima, épica e não convencional. 
No site do Gazeta News, você pode 
conferir entrevistas exclusivas com 
a cineasta e o casal.

Charm City 

Kings

HBO Max

O drama 
“Charm City 
Kings” estreia 
na plataforma 
de ‘streaming’ 
HBO Max no 

dia 8 de outubro, quinta-feira. 
O longa acompanha Mouse, um 
garoto de 14 anos, que quer 
desesperadamente se juntar ao 
The Midnight Clique, os famosos 
motociclistas de Baltimore que do-
minam as ruas no verão. Quando 
o líder da Midnight Clique, Blax, 
coloca Mouse sob suas asas, o ado-
lescente logo se vê dividido entre 
a sua pacata vida e uma cheia de 
dinheiro rápido e violência. No 
elenco estão Jahi Di’Allo Winston, 
Meek Mill, Will Catlett, Donielle 
Hansley, entre outros. A direção 
é Angel Manuel Soto. O roteiro 
foi escrito por Sherman Payne. 

O longa foi premiado no Festival 
de Sundance desse ano por ter o 
melhor elenco

Yellow Rose

Sony Pictures

O drama “Yellow 
Rose” também 
estreia nas salas 
de cinemas no 
dia 9 de outubro. 
O longa conta 
a história de 

uma jovem fi lipina que mora numa 
pequena cidade do Texas e almeja 
seguir uma carreira como cantora 
country. Porém, seus sonhos são 
interrompidos, quando a mãe é presa 
pela imigração norte-americana e ela 
precisa fugir para não ser deportada 
também. No elenco estão Eva Noble-
zada, Dale Watson, Princess Punzalan, 
Lea Salonga, entre outros. A direção 
foi feita por Diane Paragas, que tam-
bém co-escreveu o roteiro com Annie 
J. Howell e Celena Cipriaso.

The War with 

Grandpa

101 Studios

A nova co-
média “The 
War with 
Grandpa”, 
com Robert 
De Niro, entra 

em cartaz na sexta-feira, dia 9 
de outubro. O longa acompa-
nha Peter, um adolescente que, 

relutantemente, precisa ceder o 
seu quarto para o seu avô. Deter-
minado a retomar o seu espaço, 
Peter arma diversos esquemas 
para afugentar o avô; no entan-
to, o velho é mais esperto que o 
neto e pretende retaliar com seus 
próprios esquemas e armações. 
Além de De Niro, estão no elenco 
Oakes Fegley, Uma Thurman, Rob 
Riggle, Christopher Walken, Jane 
Seymour, entre outros. A direção 
é de Tim Hill.

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 nos cinemas e no ‘streaming’

cinema@gazetanews.comPor JANA NASCIMENTO NAGASE

Prime Video

H
B

O
 M

a
x

S
o

n
y 

P
ic

tu
re

s

10
1 

S
tu

d
io

s



EntrEtEnimEntoGazeta Brazilian News · Semana de 8 a 14 de Outubro de 2020 23

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

Back to the 80s

Alê Anizio

Back to The 

80s está de 

volta!

Parabéns para Alê Anizio!

O 
show “Back to 
the 80’s” está de 
volta ao sul da 

Flórida, após longo pe-
ríodo de pandemia. 
Agora, a noite dedicada 
aos sucessos dos anos 
80 acontece em local di-
ferente e com capacida-
de de público reduzida, 
mas com a mesma vibe 
do cantor Johnny e ban-
da. O “Back do the 80’s” 
vai acontecer no pró-
xima sábado, dia 10, a 
partir das 9 PM, no no-
víssimo bar TreeHouse 
46, em Boca Raton. Fa-
ça sua reserva anteci-
pada. Mais informações 
954.802.6402

O 
Happy Birthday desta semana vai para a querida 
Alesssandra Anízio, interior designer atuante no 
sul da Flórida e que também já foi colunista do Ga-

zeta Brazilian News durante muitos anos. Além de traba-
lhar com decoração de interiores, a talentosa Alê também 
realiza grandes eventos corporativos e sociais por muitos 
anos na Flórida. Ela completa mais um ano de vida no dia 
12 de outubro e recebe o nosso carinho e homenagem.

Artista monica mendes e o Embaixador João mendes

Monica Mendes é destaque no 

“Arte no Consulado”

A 
arte brasileira foi destaque no sul da Flórida, no proje-
to cultural Arte no Consulado, que acontece na sede do 
Consulado Geral do Brasil em Miami. A mineira Moni-

ca Mendes foi a artista plástica convidada do mês de outubro 
para expor seu talento com obras que fazem parte da coleção 
“Catopezera, O Som Das Cores”-um projeto que destaca o “Ca-
topê”, tradicional movimento cultural do norte de Minas. A ar-
tista foi recebida pelo Cônsul-Geral do Brasil em Miami, embai-
xador João Mendes Pereira. O “Arte no Consulado” é realizado 
em parceria com o Centro Cultural Brasil-USA Flórida (CCBU). 
Parabéns para o talento de Monica Mendes e para todos os en-
volvidos nessa grande iniciativa de incentivo à arte brasileira.

Sun Fit chega à 

Flórida

N
o último sábado (3), Deerfield 
Beach recebeu a inauguração 
de um novo projeto, a SUN FIT, 

idealizado pela empreendedora Natha-
lia Shumacher e pelo “Coach” Daniel 
Mendes da New Era Workout. O even-
to  contou com a presença do treinador 
Lucas Codam praticando exercícios com 
os convidados, e com apoio da  Grin 
Food que ofereceu um café da manhã 
delicioso. Também apoiaram o evento 
a equipe do Açaí Supremo, o Massotera-
peuta Elton, a  Idealize Print e agitando 
a “festa”Dj Rommel.

Para acompanhar o projeto e as pró-
ximas aulas acompanhe as redes sociais 
Sunfit.

natalia Shumacher

Equipe Sunfit - Daniel mendes, Allana medeiros, nathalia Shumacher, Lucas Codam Familia mendes

Evento 

reuniu 

amantes 

do esporte 

e saude

Larissa, Elton (massoterapeuta), e Eliane Gallotti Kamila e Gil (Açai Supremo)

Juliano Peretti, nathalia Shumacher, Daniel mendes Diego e Cris (Grin Food) Carol, Sis e Paloma




