
O maior jornal brasileiro na Flórida

Brasileiros acumulam prejuízos 
pela restrição de entrada nos EUA

31 milhões de votos já foram lançados. 

D
esde 28 de maio, os Estados Unidos vetam a 
entrada de brasileiros ou qualquer outro via-
jante estrangeiro que tenha estado no Brasil, 

incluindo em trânsito, durante os 14 dias anteriores 
à chegada no país. Veja como a medida, que somente 

tem exceção para residentes permanentes, cidadãos 
americanos e alguns outros, tem afetado a vida de 
brasileiros que moram, trabalham ou visitam a Flóri-
da regularmente. 
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A
s eleições nos Estados 
Unidos e no Brasil es-
tão aí e um fenômeno 

que preocupa profissionais 
da comunicação, do direito, 
das ciências sociais e políti-
cas e a sociedade civil em ge-
ral são as famosas fake news. 

Elas são apontadas como 
parte de um fenômeno mais 
amplo, que é o da pós-verda-
de (ou pós-fato, como prefe-
rem alguns especialistas). O 
termo pós-verdade foi eleito 

a palavra do ano de 2016 do 
Dicionário Oxford. 

No entendimento da Uni-
versidade de Oxford, a ex-
pressão pós-verdade relacio-
na ou denota circunstâncias 
nas quais fatos objetivos têm 
menos influência em mol-
dar a opinião pública do que 
apelos à emoção e a crenças 
pessoais. 

As fake news, vale lem-
brar, não são uma novidade. 

Elas existem desde os pri-
mórdios do jornalismo. A di-
ferença da atualidade está 
no casamento com a tecno-
logia, que amplia a velocida-
de de compartilhamento, as 
facilidades de edição e simu-
lação de veículos noticiosos 
(cada vez mais surgem pági-
nas de fake news que imitam 
a diagramação, layout e reda-
ção típicos do jornalismo) e 
o engajamento das pessoas 
com as mentiras. Sim, muita 

gente quer acreditar 
na mentira simples-
mente porque con-
corda com ela, por-
que ela contribui, 
de alguma forma, 
para seus valores e 
visões de mundo.

De acordo com 
estudiosos dos fenô-
menos das fake ne-

ws e pós-verdade, o marco 
desta onda tecnológica atual 
foi mesmo o ano de 2016, 
por conta das eleições de Do-
nald Trump e do Brexit (a saí-
da do Reino Unido da União 
Europeia, coisa que até ho-
je tem dado muito o que fa-
lar por lá). 

Enquanto o dia da elei-
ção não chega, a gente pode 
entender um pouco mais so-
bre os impactos da desinfor-

mação na política e no coti-
diano e aprender quais sãos 
seus mecanismos e as mo-
tivações de quem está por 
trás das principais máquinas 
de mentiras espalhadas pelo 
mundo: no Brasil, na Rússia 
e até na pacata Macedônia. 

O Observatório da Im-
prensa  selecionou dez obras 
(seis filmes e quatro livros) 
nacionais e estrangeiras que 
discutem as fake news no 
contexto eleitoral.

FILMES
Privacidade Hackeada 

(2019); The Waldo Moment 
(2013); O dilema das redes 
(2020); Fake news – basea-
do em fatos reais (2017); Re-
de de ódio (2020); e Contá-
gio (2011).

LIVROS
A morte da verdade: no-

tas sobre a mentira na era 
Trump (Michiko Kakutani); 
Dez argumentos para você 
deletar agora suas redes so-
ciais (Jaron Lanier); Pós-ver-
dade: a nova guerra contra 
os fatos em tempos de fake 
news (Matthew D’Ancona); e 
A máquina do ódio: notas de 
uma repórter sobre fake ne-
ws e violência digital (Patrí-
cia Campos Mello). 

Hiperpolarização
Em entrevista à Agência 

Senado, o doutor em Filoso-
fia Wilson Gomes, professor 
da Faculdade de Comunica-
ção da Universidade Fede-
ral da Bahia (UFBA), disse 
que a disseminação de no-
tícias falsas é um fenôme-
no persistente, ao contrário 
do que muitos pesquisadores 
diziam, quando avaliavam a 
divulgação de notícias falsas 
como um movimento pon-
tual. Para ele, as fake news se 
tornaram fenômeno a partir 
de 2016, em um ambiente de 
“hiperpolarização política” e 
com o avanço da direita con-
servadora e digital.

O professor também res-
saltou que a produção de fa-
ke news está ligada à práti-
ca da “política suja”. Wilson 
Gomes lembrou que já exis-
tiam notícias falsas nas guer-
ras mundiais do século passa-
do, mas o avanço da conexão 
tecnológica permite que as 
fake news se espalhem de 
forma rápida e para todos 
os lugares.

— Hoje não há front: não 
há lugar que não possa ser 
alcançado. Fake news tem 
a ver com o mundo digital, 
com ambientes de convivên-
cia, com uma espécie de re-
tribuição de amor digital — 
apontou o professor.

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

Mineira, 

formada em 

Comunica-

ção Social 

- Jornalismo 

pelo Centro 

Universitário 

do Leste de 

Minas Gerais 

(UNILES-

TEMG). Traz 

em seu cur-

rículo expe-

riências como 

assessora de 

comunicação, 

escritora,  

revisora e 

organizadora 

do livro Eta 

Babilônia. 

Atualmente 

é repórter e 

editora do 

Gazeta News.

“As fake news, vale lembrar, 

não são uma novidade. Elas 

existem desde os primórdios 

do jornalismo. A diferença 

da atualidade está no 

casamento com a tecnologia 

(...)”.

Fake news e eleições: veja filmes e livros

reporter@gazetanews.com

As opiniões expressas em artigos são de 

responsabilidade de seus autores e não 

refletem necessariamente a opinião do 

jornal. Os serviços de propaganda são de 

responsabilidade dos anunciantes.
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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 

 Semana de 22 a 28 de Outubro

OUTONO até 21 de dezembro

FLORIDA CENTRAL SUL DA FLORIDA

O furacão EPSILON, com 

categoria 1, está na região 

das BERMUDAS, mas in-

fluencia o clima aqui na 

FLORIDA no começo desse 

período, com céu

encoberto, pancadas de 

chuva e ventos fortes. Após 

sua passagem as tempera-

turas entram em elevação, 

chegando a 36°C na terça - 

feira dia 27.

Após o deslocamento do 

furacão EPSILON para o 

norte, o sol volta com força 

no sul da Florida, ainda com 

alguns períodos de chuvas, 

teremos o final

de semana com sol.
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Menino autista morre em 

lago de Boynton Beach (FL)
O menino Riley Dorcius, 

de apenas cinco anos, se afo-
gou em um lago de Boynton 
Beach, no condado de Palm 
Beach, na noite do sábado, 
17, informou a polícia.

De acordo com o Gabine-
te do Xerife do Condado de 
Palm Beach, o garoto desapa-
receu por volta das 18h30 do 
sábado perto de Boynton Pla-
ce Circle e West Boynton Bea-
ch Boulevard.

Diagnosticado com autis-
mo, ele era não verbal e sensí-
vel ao som, segundo a polícia, 
que investiga o caso.

As autoridades acreditam 
que ele possa ter entrado na 

água por conta própria, mas 
não sabia nadar e acabou se 
afogando.

Voluntários de Hatzalah, 
uma organização de primei-
ros socorros voluntários, usa-
ram um veículo próprio de 
navegação para ajudar a loca-
lizar Dorcius, de acordo com 
canal CBS12. O garoto foi en-
contrado desacordado e leva-
do a um hospital próximo, 
onde morreu.

O autismo é um trans-
torno, não uma doença, mas 
tem tratamento e modos de 
agir que ajudam para que a 
criança viva da melhor for-
ma possível. 

As autoridades acreditam que ele possa ter entrado na água sozinho.

Zillow

Rodrigo Mathias foi internado recentemente após ser diagnosticado com 

tumor no intestino; família e amigos criaram campanha no GofundME

Brasileiro é diagnosticado com 

tumor no intestino no sul da FL

M
ais uma família de 
brasileiros que mo-
ram na Flórida busca 

ajuda da comunidade. Desta 
vez, a de Rodrigo Mathias, que 
recentemente foi diagnostica-
do com tumor no intestino.

“Ele é um grande amigo, 
um homem trabalhador, mar-
ceneiro, um excelente DJ aqui 
no sul da Flórida, o qual já ti-
ve o privilégio de fazer alguns 
trabalhos juntos”, relata Edi-
nalva Souza, de Deerfield Bea-
ch, amiga que criou a campa-
nha em nome da esposa Maitê 
Giudice.

Ela conta que Rodrigo pas-
sou muito mal e foi diagnosti-
cado com um tumor no intes-
tino que estava bloqueando a 
passagem das fezes. O tumor 
criou uma pequena metásta-
se no fígado, por isso, será ne-
cessário fazer seis meses de 
quimioterapia. Por causa do 

tratamento, ele não poderá 
trabalhar por alguns meses 
e como é o provedor da famí-
lia, estão sem saber o que fa-
zer no momento para poder 
arcar com as contas de casa.

Ajuda
“O Rodrigo sempre foi o 

provedor da casa, seu traba-
lho sempre pagou as contas. 
Sei que vamos superar essa fa-
se mas o Rodrigo não poderá 
retornar ao trabalho nos pró-
ximos dois meses no mínimo. 
Por isso que não sabemos co-
mo fazer no próximo mês”, 
explica a amiga.

Rodrigo é pai de três filhas 
e casado com Maitê Giudice, 
para quem a campanha se re-
porta como beneficiária.

“Contribua de acordo com 
o desejo do seu coração, e que 
Deus abençoe a cada um aqui 
que tiver a chance de ajudar e 
também contamos com as ora-

Rodrigo Mathias está internado e vai precisar fazer quimioterapia. 

GofundMe

ções de vocês!!”, pede a cam-
panha que tem o objetivo de 
arrecadar US$ 10 mil.

Para ajudar, acesse a pági-
na do GofundMe com a cam-
panha “Rodrigo’s Health pro-
blems”.

Mês de conscientiza-
ção

Números estimados pela 
American Cancer Society in-

dicam cerca de *1,8 milhões 
de novos casos de câncer diag-
nosticados e 606.520 mortes 
pela doença nos Estados Uni-
dos em 2020. 

Na Flórida, de 150,500 
novos casos gerais de câncer 
diagnosticados, só os de ma-
ma são estimados em 19,900 
novos casos este ano, segundo 
a instituição.
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Menino de 11 

anos ajuda a 

salvar os avós 

durante passeio 

de barco

Um menino de apenas 11 
anos evitou uma tragédia em 
família ao salvar seus avós 
durante um passeio de bar-
co perto de Key Largo há duas 
semanas. 

Avani Perez estava com 
seus avós desfrutando de um 
dia no oceano perto de Rodri-

guez Key quando a linha de 
âncora do console central fi-
cou presa na hélice. Jim Har-
ris, avô de Perez, entrou na 
água para liberar a linha e aca-
bou cortando-a.

“Eu me viro e eles já estão 
a 6, 9 metros de distância”, 
disse Harris.

Sua esposa, Kimberly, pu-
lou na água com um macar-
rão de piscina, temendo que 
ela não fosse capaz de arre-
messar longe o suficiente pa-
ra que o marido o alcançasse. 
Nenhum dos dois conseguiu 
voltar para o barco e ficaram 
boiando na água.

Rapidamente, o garoto en-
controu um telefone e ligou 
para o 911. Do outro lado es-
tava a especialista em comu-
nicações do Gabinete do Xe-
rife do Condado de Monroe, 
Amanda Coleman.

Ele deu a ela as coordena-
das de onde estavam e outros 

detalhes sobre como estavam 
seus avós.

Oficiais da Flórida Fish 
and Wildlife e uma equipe da 
Guarda Costeira chegaram e 
resgataram a família, que fi-
caram extremamente gratos 
pelo esforço coordenado. Fon-
te: Local 10. 

Uma nova lei da Flórida diz que é responsabilidade do estado cuidar das presidiárias grávidas; 

para o xerife de Broward, houve uma grande falha dos dois responsáveis 

Coronel e Tenente que não ajudaram 

detenta em trabalho de parto são demitidos 

tamento de Detenção.
“Fiz uma revisão do assun-

to e determinei que as falhas 
de nível de comando ocorre-
ram pelo coronel Palmer e pe-
lo tenente-coronel Neely neste 
caso”, disse Tony em um co-
municado sobre o incidente. 
“Eles falharam grosseiramen-
te com esta agência e com es-
ta presidiária”.

“Suas rescisões resultam 
de uma revisão administrati-
va de um incidente no final de 
setembro, quando uma reclu- Os funcionários foram demitidos do Departamento de Detenção.

BSO

O 
Coronel e a Tenente 
que não ajudaram uma 
detenta em trabalho de 

parto na prisão de Broward fo-
ram demitidos. Uma nova lei 
da Flórida diz que é respon-
sabilidade do estado cuidar 
das presidiárias grávidas. Mas 
no final do mês passado, Ste-
phanie Bretas, 28 anos, come-
çou a ter contrações e chorar 
por causa das dores do par-
to, segundo carta do Defensor 
Público do Condado de Bro-
ward enviada ao xerife Gre-
gory Tony exigindo respostas.

A carta afirma que Bretas 
foi ignorada e acabou tendo 
seu bebê em sua cela.

Após verificar o caso, o xe-
rife anunciou na quinta-feira, 
15, as demissões do coronel 
Gary Palmer do Departamento 
de Detenção e da Tenente Co-
ronel Angela Neely do Depar-

sa na enfermaria feminina no 
North Broward Bureau deu à 
luz uma criança”, completou 
o xerife.

A agência também diz que 
uma investigação de correge-
doria foi iniciada “para deter-
minar as ações dos delegados, 
bem como da equipe médica 
da Wellpath, o provedor de 
saúde para as prisões, duran-
te o incidente”.

“Estou muito desapontado 
com a forma como o sistema 
está funcionando para as mu-

lheres”, disse o defensor públi-
co assistente Gordon Weekes 
em uma entrevista ao Local 10 
News. “Mostra falta de com-
paixão e é simplesmente de-
sumano”.

Em abril de 2019, Tammy 
Jackson estava em uma ce-
la de isolamento de Broward 
quando entrou em trabalho 
de parto, dando à luz sua fi-
lha sozinha. O caso repercu-
tiu e defensores públicos pe-
diram resolução da justiça. 
Fonte: Local 10. 
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A taxa de desempregados em setembro ficou em 770 mil - de uma força de trabalho de 10,14 milhões de pessoas

Taxa de desemprego da Flórida sobe para 7,6% em 

setembro; taxa nacional foi de 7,9%

A 
taxa de desemprego 
da Flórida subiu em se-
tembro, à medida que 

os setores de hospitalidade e 
turismo do estado continuam 
a enfrentar lutas de longo pra-
zo em meio à pandemia de co-
ronavírus.

No entanto, a projeção é 
de que as altas taxas de per-
das de empregos causadas pe-
la pandemia se traduzam em 
semanas extras de benefícios 
de desemprego para os mo-

radores da Flórida no próxi-
mo ano.

O Departamento de Opor-
tunidade Econômica do esta-
do anunciou na sexta-feira, 
16, uma taxa de desemprego 
de 7,6% para setembro, ante 
uma taxa revisada de 7,3% em 
agosto. A taxa nacional para 
setembro foi de 7,9%.

A taxa de setembro do es-
tado refletiu 770 mil desem-
pregados da Flórida - 27 mil 
a mais do que em agosto - 

de uma força de trabalho de 
10,14 milhões de pessoas. O 
tamanho da força de traba-
lho diminuiu em 2.000 pes-
soas de agosto a setembro e 
em 260.000 pessoas em setem-
bro de 2019.

“No geral, o número da 
força de trabalho diminuiu, 
mas o que estamos vendo é 
um aumento no número de 
pessoas que dizem estar de-
sempregadas, mas procuran-
do trabalho”, disse Adrienne a força de trabalho diminuiu em 2.000 pessoas de agosto a setembro.

divulgação

Johnston, chefe do departa-
mento do Bureau de Estatísti-
cas do Mercado de Trabalho. 
Fonte: CBS Miami.

“A projeção é de que as 

altas taxas de perdas 

de empregos pela 

pandemia se traduzam 

em semanas extras de 

benefícios em 2021”.

Funcionária da USPS é acusada de furtar cédula de votação em Miami

As autoridades federais 
afirmam que uma funcioná-
ria dos Correios dos Estados 
Unidos (U.S. Postal Service) é 
acusada de furtar uma cédu-
la de votação do condado de 
Miami-Dade, 10 ‘gift-cards’ e 
quatro cartões de débito pré-
-pagos.

Uma queixa federal apre-
sentada pelo Escritório do Ins-
petor-Geral dos Correios dos 
Estados Unidos disse que, en-
tre 5 e 16 de outubro, a fun-
cionária Crystal Nicole Myrie 
“desviou cartas, cartões pos-
tais e correspondências que 
estavam em sua posse para 

serem transportadas ou en-
tregues por ela”, informou o 
Miami Herald.

A cédula de votação tinha 
sido enviada a um residente 
pelo Supervisor de Eleições de 
Miami-Dade Office em 6 de ou-
tubro, informa a queixa.

Dois agentes de inspeção 

do serviço postal interroga-
ram Myrie, que admitiu ter 
roubado vários cartões de dé-
bito pré-pagos que deveriam 
ser entregues a um cliente em 
sua rota e que ela os usou em 
lojas, informou o jornal.

Leia a matéria completa 
no gazetanews.com. a funcionária teria furtado uma cédula de votação, ‘gift-cards’ e cartões.

USPS

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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Com quase cinco meses, a restrição afetou brasileiros que moram, trabalham  ou visitam a Flórida regularmente

Restrições de viagem - brasileiros contabilizam prejuízos 

com medida temporária sobre entrada nos EUA

Por causa da pandemia 
do novo coronavírus, 
muitos governos fecha-

ram as suas fronteiras a fim 
de evitar maior proliferação 
da Covid-19, principalmen-
te de países com maior nú-
mero de casos. Desde 29 de 
maio, os Estados Unidos ve-
tam a entrada de brasileiros 
e qualquer outro viajante es-
trangeiro que tenha estado 
no Brasil, incluindo em trân-
sito, durante os 14 dias ante-
riores à chegada no país. 

Quase completando cinco 
meses de restrição, a medida, 
que somente tem exceção pa-
ra residentes permanentes, 
cidadãos americanos e alguns 
outros, ainda não tem data 
definida para acabar. Existe 
a alternativa de entrar nos 
EUA depois de ficar 14 dias 
em algum país que não pos-
sui a restrição no momento, 
como o México, mas que de-
manda riscos e mais gastos.

“Afeta financeira e 
psicologicamente” 

Em Belo Horizonte (MG) 
e com apartamento alugado 
em Deerfield Beach desde o 
início de março, a empresá-
ria Tania Monken se diz um 
pouco “revoltada” com a si-
tuação. As malas estão pron-
tas desde maio, mas com a 
restrição, ela não conseguiu 
embarcar. 

“Tenho visto de turista 
e vou duas ou três vezes ao 
ano para ver meu filho e mi-
nha neta de dois anos. Meu fi-
lho é meu apoio emocional e 
só tenho essa netinha. Quan-
do vou, tomo conta dela tam-

bém”, afirma. 
Bastante frustrada com a 

situação, além do lado emo-
cional, Monken contabiliza 
prejuízo financeiro. “Afetou 
financeiramente, pois gasto  
$1.700 dólares/mês com alu-
guel, Comcast e FPL. Isso em 
reais é em torno de R$ 10 mil 
reais!”, relata. 

Questionada sobre ir pa-
ra o México e de lá entrar 
nos EUA, ela conta que acha 
arriscado e disse que um ami-
go tentou, mas pediram uma 
carta do consulado para ele 
poder ficar no México, como 
não tinha, teve que voltar. 

“No meu caso, acho que 
um  teste constando negati-
vo, cartão de vacina em dia 
(inclusive da gripe), pode-
riam dar o direito de entrar 
no país, principalmente por 
ter um filho cidadão america-
no”, finaliza. 

“Ou fecha para todo 
mundo ou para países 
que estão piores”

Deixar de ver a família 
no Brasil, cancelar passagem, 
adiar tratamento de saúde 
dos filhos foi o que aconte-
ceu com a paranaense H.M. 
(nome não identificado a pe-
dido), que mora em Orlando e 
é estudante de mestrado. Ela 
conta que o marido também 

tem o visto de estudante, mas 
trabalha no Brasil e precisa 
ir de vez em quando. “Ele foi 
em maio, mas logo depois 
veio a medida restringindo 
a entrada. Ele ficou 4 meses 
sem poder voltar, só conse-
guindo depois que fez a qua-
rentena no México”, conta. 

Segundo a estudante, ela 
iria ao Brasil ver os pais já 
idosos e depois o irmão com 
a esposa e filhos voltaria jun-
to e eles iriam fazer um pas-
seio em família que estava 
marcado há mais de um ano.  
“Tá bem complicado. Tem 
muito tempo que não os ve-
jo e tivemos que adiar os pla-
nos. Tenho também vários 
amigos que viriam e tiveram 
que cancelar a viagem ou fi-
zeram a quarentena no Méxi-
co”, relata. 

“É complicado opinar, 
mas o fechamento de fron-
teira para países como o Bra-
sil, onde a situação está me-
nos pior do que aqui, não é 
justo. Ou você fecha para to-
do mundo ou você fecha pa-
ra países que estão piores. O 
risco maior é da pessoa vir 
pra cá e pegar e não trazer 
a doença. Existem outras al-
ternativas para monitorar is-
so, como testes rápidos e re-
centes na hora do embarque. 
Tem muita gente que está 
com a vida parada porque 
não pode vir, mas tem casa 
e bens parados aqui e fazem 
a economia girar e estão so-
mando prejuízos”, encerra. 

“Todo mundo aguar-
dando” 

Com uma agência de tu-
rismo em Salvador (BA) volta-

Com uma agência de turismo exclusivamente para Orlando, a carioca Jaqueline Gois de Souza trabalha como 

guia nos parques temáticos e contabiliza o prejuízo. 

Jaqueline Souza 

“Tenho visto de turista 

e vou duas ou três vezes 

ao ano. Meu filho é meu 
apoio emocional e só 
tenho uma netinha”, 

afirma Tania Monken. 

Em BH, mas pagando aluguel na Flórida, a mineira Tania Monken está com as 

malas prontas desde maio.

Tania Monken

Arlaine Castro

da para passeios em Orlando, 
especialmente nos parques 
temáticos, a carioca Jaqueli-
ne Gois de Souza, viu seu ne-
gócio baixar muito nos últi-
mos meses. 

“A medida me afetou 
completamente porque eu 
trabalho exclusivamente com 
turismo em Orlando e eu não 
pude mais viajar. Fiquei em 
Orlando até junho e retor-
nei. Além disso, o público 
também caiu bastante. Tive 
vários cancelamentos de via-
gens e muita gente que está 
esperando a fronteira reabrir 
para poder ir fazer compra ou 
passear de modo mais segu-
ro”, conta Souza, que geren-
cia a Planeje Orlando. 

Souza conta que, desde 
março, o setor de turismo fi-
cou muito ruim. “Não temos 
mais o salário como era an-
tes. O dinheiro não está en-
trando em caixa porque as 
pessoas ficaram impossibi-
litadas de viajar. Inclusive 
com reembolso de 100% de 
clientes que já haviam pago, 
devolvendo até mesmo a co-
missão que já tinha recebi-
do”, finaliza. 
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O estado é o lar de 20% dos estimados 5,2 milhões de americanos que não 

podem votar por causa de uma condenação por crime, aponta o estudo

Flórida é o estado com mais 

pessoas impossibilitadas de votar

Q
uase 900.000 mora-
dores da Flórida com 
condenações por cri-

me doloso não poderão votar 
no dia 3 de novembro, ape-
sar da aprovação da altera-
ção na Constituição Estadual, 
de acordo com um estudo di-
vulgado pelo Sentencing Pro-
ject - uma organização sem 
fins lucrativos defensores da 
reforma da justiça criminal - 
e publicado pelo Tampa Bay 
Times.

A Sentencing Project apon-
ta que a Flórida é o lar de cerca 
de 20% dos estimados 5,2 mi-
lhões de americanos que não 
podem votar por causa de uma 
condenação por crime, afirma 
o estudo. Em 2016,eram 6,1 
milhões de americanos impe-
didos de votar, com os flori-
dianos sendo de longe o maior 
grupo - 1,4 milhão de pessoas 
privadas de direitos.

Uma lei assinada pelo go-
vernador Ron DeSantis no ano 
passado obriga que os cida-
dãos com condenação crimi-
nal paguem todas as multas de 

custas judiciais ou restituição 
antes de votar, de acordo com 
o estudo.  Estima-se que 80% 
dos criminosos devem custas 
judiciais ou multas na Flórida, 

ao todo, mais de 1,1 milhão de floridianos não podem votar. 

Florida Politics.

tornando a ação do Legislativo 
talvez a maior instância indi-
vidual de privação de direitos 
de voto no país. 

Ao todo, mais de 1,1 mi-
lhão de floridianos não po-
dem votar porque têm conde-
nações por crime doloso ou 
devem dívidas judiciais, tor-
nando a Flórida a “líder da pri-
vação de direitos da nação”, 
afirma o relatório. 

Cerca de 15% da população 
negra em idade eleitoral do 
estado está privada de direi-
tos devido a um crime, estima 
o relatório, em comparação 
com cerca de 6% da população 
não negra do estado.

A Flórida foi o último 
grande estado a manter os 
criminosos fora das listas, e 
a aprovação da Emenda 4 foi 
considerada a maior expansão 
dos direitos civis da América 
em décadas.

Broward anuncia novo 

projeto de habitação popular 

Um novo projeto de mo-
radias populares está sendo 
preparado para o condado de 
Broward. As empresas de desen-
volvimento Coral Rock Develo-
pment Group e Paragon Group 
da Flórida estão construindo o 
Highland Oaks - um complexo 
de residências urbanas de US$ 
30 milhões, em Pompano Bea-
ch, de acordo com um comuni-
cado à imprensa.

O condomínio de dois an-
dares terá 138 moradias e 305 

vagas de estacionamento. O 
projeto abrange 10,75 acres 
em 921 NW Third Ave. A cons-
trução está prevista para co-
meçar no final de 2020 e ter-
minar no final de 2021.

O Highland Oaks inclui 
70 unidades de dois quartos 
e dois banheiros, e 68 unida-
des de três quartos e três ba-
nheiros. 

Fonte: Miami Herald. Leia 
a matéria completa no gazeta-
news.com. 

O Highland Oaks será construído em Pompano Beach. 

divulgação
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USCIS começa emissão de 
vistos com novas taxas 

O processamento de al-
guns tipos de vistos temporá-
rios de imigrante, incluindo 
os de trabalho, visto H1B e vis-
to L1, ficou mais caro a partir 
da segunda-feira, 19.

Com grande impacto so-
bre os vistos de trabalho, as 
mudanças expandiram o nú-
mero de categorias de imi-
grantes baseados em empre-
gos onde o processamento 
premium (um processo espe-
cial que permite agilizar o jul-
gamento do caso por um cus-
to adicional) está disponível.

Em muitos casos, a taxa do 
processamento premium do 
Serviço de Imigração de Cida-
dania dos Estados Unidos (US-
CIS), anexada ao Formulário 
I-907, aumentou de US$ 1.440 
para US$ 2.500.

A agência de imigração 
também atualizou o Formu-
lário I-907, que deve acompa-
nhar a petição principal para 
trabalhadores não imigrantes 
ou o Formulário I-129. O ser-
viço de processamento pre-
mium demora cerca de 15 
dias.

Em alguns casos, a taxa foi de US$ 1.440 para US$ 2.500. 

USCIS

Entre outubro de 2019 e setembro de 2020, 402,8 mil pessoas sem documentos 

tentaram entrar nos Estados Unidos pela fronteira sul, segundo o CBP

Mais de 7.600 brasileiros foram 

detidos na fronteira em 2020

Mesmo com a pandemia, 
pelo menos 7.621 brasileiros 
foram detidos por agentes da 
U.S. Customs and Border Pro-
tection enquanto cruzavam 
ilegalmente as fronteiras ter-
restres entre o México e os Es-
tados Unidos.

Os dados se referem ao 
ano fiscal de 2020 (entre ou-
tubro de 2019 e setembro de 
2020). Em números gerais, em 
abril de 2020, apenas 16 mil 
pessoas foram encontradas 
por autoridades americanas 
tentando migrar ilegalmente, 
um número considerado ex-
tremamente baixo para os pa-
drões de migração da região.

Os dados de setembro de 
2020, no entanto, apontam pa-
ra uma clara retomada do mo-
vimento, com 58 mil pessoas 
detidas no período.

No total, 402,8 mil pes-
soas sem documentos tenta-
ram entrar nos Estados Uni-

dos no ano fiscal de 2020. O 
número representa uma que-
da de 65% em relação ao total 
de migrantes ilegais apreen-
didos em 2019. Considerados 
apenas os brasileiros, a queda 
na entrada de 2019 para 2020 
foi de 58%.

Com a pandemia, des-
de maio de 2020, os Estados 
Unidos baniram a entrada de 
qualquer pessoa que tenha 
estado no Brasil nos 14 dias 
anteriores à viagem ao país, 
como forma de evitar a trans-
missão de coronavírus de um 
país para o outro. A interdição 
é válida ainda hoje e atinge 
mesmo aqueles que possuem 
vistos americanos válidos, 
com exceção de autoridades 
e cidadãos americanos.

Mesmo assim, muitos bra-
sileiros continuam se arriscan-
do. Em relação a 2019, quando 
o número de brasileiros deti-
dos pelo CBP superou os 18 

7.621 brasileiros foram detidos por agentes do CBP no período. 

CBP

mil, um recorde, o número 
de 2020 é quase 5 vezes maior 
do que o registrado em 2018, 
quando 1,6 mil cidadãos do 
Brasil foram apreendidos nas 
fronteiras ,analisou a BBC Ne-
ws Brasil.

Em 2020, 94% dos brasilei-
ros detidos nessa situação por 
autoridades americanas foram 
encontrados nos arredores da 
fronteira com o México, espe-

cialmente em El Paso (Texas), 
que em 2019 já se mostrava a 
principal rota ilegal de acesso 
de brasileiros ao país.

Segundo Mark Morgan, o 
chefe do Controle de Frontei-
ras no país, traficantes de pes-
soas passaram a ver no Brasil 
uma população interessante a 
explorar, dado às dificuldades 
pela crise financeira e restri-
ções pela pandemia.
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O egípcio-libanês Hussein Mohamed Sobbih Fatouh estava com cidadãos iemenitas no Acre

ICE e Polícia Federal do Brasil prendem 
traficante internacional de pessoas 

O 
trabalho em parceria 
de agentes da Home-
land Security Investi-

gations (HSI), braço da U.S. 
Immigration and Customs En-
forcement (ICE), com agentes 
da Polícia Federal do Brasil re-
sultou na captura de um tra-
ficante internacional de pes-
soas no Acre. 

De acordo com comunica-
do do ICE, a Polícia Federal do 
Brasil recebeu uma denúncia 
anônima sobre o paradeiro de 
Hussein Mohamed Sobbih Fa-
touh - cidadão egípcio-libanês 
procurado por tráfico de pes-

soas- e um grupo de nove ci-
dadãos iemenitas na cidade de 
Assis Brasil, Acre, em 11 de ou-
tubro de 2020. 

O ICE HSI verificou as 
identidades e as rotas de via-
gem anteriores dos cidadãos 
iemenitas que, exceto um, fo-
ram previamente encontra-
dos e inscritos no Programa de 
Alerta de Migração Transna-
cional de Identificação Biomé-
trica ICE (BITMAP) no Panamá, 
Colômbia, Equador e Peru.

A investigação revelou que 
Sobbih Fatouh, residente no 
Brasil, tem viajado frequente-

mente entre o Brasil e o Peru 
e faz parte de uma Organiza-
ção de Contrabando Humano 
de Estrangeiros de Interesse 
Especial (SIA) maior que ope-
ra no Brasil e outros países.

“A prisão de Sobbih Fa-
touh é uma grande vitória”, 
disse o adido do ICE para o 
Brasil e a Bolívia, Robert Fuen-
tes. “Não apenas o contraban-
dista humano foi apreendido, 
mas fomos capazes de identi-
ficar nove imigrantes de in-
teresse especial que são uma 
ameaça potencial à nossa se-
gurança nacional”. Uma denúncia anônima levou ao traficante que mora no Brasil.

PF

ICE prende 125 imigrantes liberados pela polícia em cidades santuário da CA

O Departamento de Segu-
rança Interna (DHS) e o De-
partamento de Imigração e 
Alfândega dos EUA (ICE) anun-
ciaram a conclusão de uma 
operação de fiscalização dire-
cionada de uma semana que 
resultou na prisão de mais de 

125 imigrantes em todo o es-
tado da Califórnia, onde as po-
líticas de santuário proibiram 
amplamente a cooperação de 
agências de aplicação da lei 
na prisão de criminosos es-
trangeiros.

Segundo o comunicado da 

agência, as ações de fiscaliza-
ção do ICE, que ocorreram 
de 28 de setembro a 2 de ou-
tubro, visavam a estrangei-
ros sujeitos à remoção que fo-
ram presos por crimes, mas 
foram libertados por agências 
de aplicação da lei estaduais 

ou locais, apesar de terem de-
tentos de imigração ativos no 
local. Mais de 95% dos estran-
geiros presos, tinham conde-
nações criminais ou acusações 
criminais pendentes no mo-
mento da prisão. Leia mais no 
gazetanews.com. A maior parte foi em Los Angeles.

ICE

Um tribunal federal de 
apelações decidiu que o uso 
de poderes de emergência pe-
lo presidente Donald Trump 
para construir o muro na fron-
teira com o México com fun-
dos militares é ilegal.

A decisão do 9º Tribunal 
de Apelações do Circuito dos 
EUA se refere aos US$ 3,6 bi-
lhões previstos para uma dú-
zia de projetos, incluindo dois 
nas áreas de Laredo e El Pa-
so. O dinheiro foi desviado de 
fundos dedicados à constru-
ção militar depois que o pre-
sidente declarou emergência 
nacional em fevereiro de 2019 
para acessar os fundos. 

Fonte: Texas Tribune. 

Tribunal impede 
Trump de usar 
fundos militares 
para o muro

O dinheiro foi barrado pelo tribunal. 

Jose Luis Gonzalez -Reuters. 
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O foco da Knock é ajudar o cliente a resolver o velho dilema de vender ou não o imóvel antes de se mudar 

De mudança para Orlando ou Tampa? Essa startup 

pode te ajudar

A 
empresa Knock vai ofe-
recer um serviço de tro-
ca de casas em Orlando 

e Tampa. O foco da empresa é 
ajudar o cliente a resolver o 
velho dilema: “Vendo minha 
casa e moro com algum paren-
te até achar outra ou compro 
outra primeiro e foco na ven-
da da antiga depois?”. 

Lembrando que a empre-
sa foi aberta em julho nos 
mercados de Atlanta, Dallas 
e Phoenix.

Em linhas gerais, a Knock 
usa a parcela quitada da resi-
dência onde o cliente mora 
como garantia do pagamen-
to das prestações no futuro 
lar antes que a casa atual seja 
vendida. O corretor João Frei-
tas diz que o sistema é bas-
tante simples, mas parece ser 
complexo porque é uma for-
ma muito diferente de fazer 
negócio. 

“Uma conta simples. Se 
você já pagou 70% da sua casa 

e isso equivale a $200 mil, a 
empresa, na prática, faz o pa-
pel de banco e te adianta esses 
$200 mil para a compra do seu 
novo lar”, explica o corretor. 
Freitas diz que é uma forma 
bem simples de ganhar tempo 
para fazer um bom negócio na 
venda da casa antiga.

Porém, a facilidade é para 
ser comemorada, mas precisa 
ser usada com cautela. 

“Essa é uma forma bem 
simples do cliente se enrolar 
com o pagamento de duas ca-
sas ao mesmo tempo. Dessa 
forma, o cliente pode achar 
que tem mais dinheiro do que 
realmente está refletido na 
sua conta e, quando desco-
brir o que aconteceu, já e tar-
de demais”.

Existem empresas que 
procuram facilitar esse pro-
cedimento, mas em muitos 
casos enfrenta forte resistên-
cia do setor. Nesse sentido, 
a Knock procura os clientes 

antes mesmo de existir a ne-
cessidade, afinal, a empresa 
apresenta solução do que fa-
zer com o imóvel atual, antes 
de definir a melhor estratégia 
para compra do novo. “Com 
o coronavírus, muitas empre-
sas que oferecem serviços di-
ferenciados têm expandido a 
atuação, com tour virtual e 
formas mais criativas e mo-
dernas de mostrar o imóvel”, 
analisa Freitas. 

Novidades no setor imo-
biliário não são tanto em Or-
lando porque a cidade está 
vivendo um boom no setor. 
Muitos novos residentes da 
cidade vêm de outros estados 
dos Estados Unidos, não é à 
toa que sites de busca usados 
pelo grande público, como Zil-
low, Opendoor e Apartments.
com, têm priorizado a cidade 
nas suas inovações. 

No caso da Knock, a asses-
soria informou ao Gazeta Ne-
ws que o foco da empresa são 

A startup Knock, que já atua nos mercados de Atlanta, Dallas e Phoenix, vai atender também na Flórida. 

Pleine vie. 

clientes que ainda devem, no 
máximo, 70% da atual residên-
cia, porque isso cobre uma 
parte do valor necessário pa-
ra a entrada na futura com-
pra. Outro nicho importante 
para a empresa são clientes 

que querem usar esse dinhei-
ro para comprar o próximo 
imóvel a vista.

Outro detalhe que não 
chega exatamente a ser sur-
preendente é que a empresa 
prefere clientes que são re-

presentados por corretores. 
De acordo com a assessoria 
da Knock, um corretor sabe o 
melhor caminho a ser segui-
do para que a transação ocor-
ra da melhor maneira possível 
e feche logo. 
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Lisa Montgomery estrangulou uma mulher grávida, cortou sua barriga e roubou o bebê

EUA vão executar uma mulher depois de 70 anos

P
ela primeira vez em qua-
se 70 anos, os Estados 
Unidos executarão uma 

mulher condenada no siste-
ma penal federal - Lisa Mont-
gomery, que estrangulou uma 
mulher grávida, cortou sua 
barriga, removeu e roubou 
o bebê no Missouri em 2004 
- receberá uma injeção letal 
em 8 de dezembro, anunciou 
o Departamento de Justiça no 
dia 17.

A última mulher a ser exe-
cutada pelo governo dos Esta-
dos Unidos foi Bonnie Heady, 

executada em uma câmara de 
gás no Missouri em 1953, de 
acordo com o Centro de Infor-
mações sobre Pena de Morte.

Conheça o caso
Em dezembro de 2004, 

Montgomery dirigiu do Estado 
do Kansas até a casa de Bobbie 
Jo Stinnett, de 23 anos, no Mis-
souri, supostamente para com-
prar um cachorro. “Uma vez 
dentro da residência, Montgo-
mery atacou e estrangulou Stin-
nett, que estava grávida de 8 
meses. Fonte: BBC.

Lisa Montgomery receberá uma injeção letal em 8 de dezembro, anunciou o Departamento de Justiça. 

Wyandotte County Sheriff

Pais de 545 crianças separadas na fronteira ainda não foram localizados
Os pais de 545 crianças mi-

grantes que foram separadas 
deles nos Estados Unidos após 
terem cruzado a fronteira ilegal-
mente não foram localizados, 
informou na terça-feira, 20, a 
associação de direitos humanos 
American Civil Liberties (ACLU). 
O órgão é um dos que ajuda a re-
unir as famílias após uma deci-
são judicial.

As separações entre pais e 
filhos ocorreram como parte da 

política anti-imigração do presi-
dente Donald Trump.

“Acabamos de informar 
ao tribunal que os pais de 545 
crianças — separados à força 
pela cruel prática de separa-
ção da família da administra-
ção Trump — ainda não foram 
encontrados”, publicou no Twit-
ter a ACLU.

Sob o programa de tolerân-
cia zero para imigração ilegal, o 
governo dos Estados Unidos co-

meçou a separar as crianças de 
seus pais em maio de 2018, ge-
rando críticas nos EUA e em to-
do mundo. O plano foi concebi-
do para conter o fluxo crescente 
de imigrantes sem documentos, 
a maioria deles famílias da Amé-
rica Central que fugiam da po-
breza e da violência em seus paí-
ses, e levou à separação de 2.700 
crianças de seus pais.

Leia a matéria completa no 
gazetanews.com. Vários adultos podem ter sido deportados, segundo a ACLU.

Eric Gay-AP

O governo brasileiro assi-
nou acordos com os Estados 
Unidos de facilitação de co-
mércio e de investimentos nas 
áreas, nuclear, gás e óleo; in-
fraestrutura; logística e minera-
ção; e, especialmente, para tele-
comunicações. Em uma guerra 
comercial, é uma tentativa dos 
americanos de convencer o Bra-
sil a não adotar a tecnologia 
chinesa.

O documento é uma car-
ta de intenções assinado pelo 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes e a presidente do Exim-
Bank, o Banco de Exportação e 
Importação dos Estados Uni-
dos, Kimberly Reed, em cerimô-
nia no Palácio do Itamaraty. Os 
EUA acenam com US$ 1 bilhão, 
mais de R$ 5,5 bilhões.

Por tecnologia 5G, 
EUA prometem 
investir US$1 bi 
no BR

Rede 5G de internet é mais rápida.

Tudo Tecnologia
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Califórnia define regras para 

reabrir parques temáticos
Autoridades de saúde da 

Califórnia estabeleceram nes-
ta terça-feira, 20, rigorosas 
condições para a reabertura 
de parques temáticos como a 
Disneylândia, que foram for-
çados a fechar as portas por 
causa da crise do coronavírus. 
As novas diretrizes devem es-
tender os fechamentos por 
mais algumas semanas.

De acordo com os aguar-
dados protocolos, grandes par-
ques como a Disney e a Uni-
versal Studios terão permissão 
para reabrir assim que a trans-
missão do coronavírus no con-
dado em que operam atingir o 
nível “amarelo”, o menos res-

tritivo do estado. Já um parque 
menor poderá reabrir quando 
seu condado chegar ao segun-
do nível menos restritivo.

O condado de Orange, lar 
da Disneylândia na cidade de 
Anaheim, atualmente está no 
“vermelho”, ou segundo nível, 
enquanto a Universal Studios 
está no “roxo”, o nível mais 
restritivo do estado.

Uma vez autorizados a rea-
brir, os parques maiores só po-
derão operar com 25% da ca-
pacidade e os visitantes terão 
que fazer reservas com antece-
dência e usar máscaras, exceto 
ao comer ou beber, segundo as 
diretrizes. Fonte: AFP.

A Disneylândia ainda está fechada no estado por causa da pandemia.

wikipedia 

Desde 16 de outubro, todos os 50 estados mais Washington, D.C., têm alguma 

forma de votação antecipada em andamento

Votação antecipada de 2020 bate 

recorde em todo o país

C
om duas semanas até 
o dia da eleição, a vo-
tação antecipada come-

çou em todos os 50 estados 
mais Washington, D.C. Nos 
estados que relatam dados, pe-
lo menos 31 milhões de votos 
foram lançados nas eleições 
gerais de 2020 até a quarta-
-feira, 21. 

A votação antecipada con-
tinua atingindo números re-
cordes em todo o país. Desde 
16 de outubro, todos os 50 es-
tados mais Washington, D.C., 
têm alguma forma de vota-
ção antecipada em andamen-
to. Neste momento, em 2016, 
5,6 milhões de votos haviam 
sido expressos. Em outras pa-
lavras, 20% dos eleitores já 
votaram em relação à eleição 
de 2016.

Mais de 41,1 milhões de 
votos já foram expressos e pe-
lo menos 84 milhões de cédu-

las foram solicitadas, de acor-
do com o Projeto Eleições dos 
Estados Unidos, liderado pelo 
especialista político da Uni-
versidade da Flórida, Michael 
McDonald.

O número de votos iniciais 
sem precedentes é um fator 
da pandemia do coronavírus, 
bem como um aumento no 
interesse do eleitor. Os eleito-
res estão mais ansiosos para 
votar antes do dia da eleição, 
onde os locais de votação po-
dem ser vistos como superlo-
tados durante os padrões de 
pandemia. A eleição geral de 
2020 tem mais opções de vo-
to do que nunca.

Nove estados já viram 
mais de 1 milhão de votos ex-
pressos, incluindo Califórnia, 
Flórida, Geórgia, Illinois, Mi-
chigan, Nova Jersey, Caroli-
na do Norte, Texas e Virgínia.

Texas tem a maioria 

Até a quarta-feira, 21, 31 milhões de votos foram lançados nas urnas.

Usagov-facebook

dos votos já lançados em 
4.069.976. A Califórnia segue 
na liderança com 3.580.284 
votos de ausentes.

A Carolina do Norte, um 
estado fundamental de bata-
lha, viu um aumento de vo-
tos nos últimos dias, com 
1.853.535 votos expressos. 
60% dos eleitores já votaram 
na Carolina do Norte em com-

paração com o mesmo perío-
do de 2016.

A Flórida havia obtido 
2.495.904 votos antes do iní-
cio da votação em pessoa. 
Na segunda-feira, a Flórida 
viu a participação de um mi-
lhão de eleitores em um dia. 
O Sunshine State agora tem 
3.033.702 votos expressos. 
Fonte: ABC.
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A informação foi confirmada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Dado Ruvic - Reuters

Um voluntário brasilei-
ro que participava dos 
testes da vacina contra 

a covid-19 desenvolvida pela 
Universidade de Oxford e pelo 
laboratório Astrazeneca mor-
reu. A informação foi confir-
mada pela Anvisa (Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária). 

Em nota, a Anvisa afirmou 
ter sido formalmente comu-
nicada sobre o óbito na últi-
ma segunda-feira, 19, e que 
os dados da investigação rea-
lizada pelo Comitê Internacio-
nal de Avaliação de Seguran-
ça foram compartilhados com 
a agência. 

Segundo o presidente da 

Morre voluntário brasileiro 
que participava de testes da 
vacina de Oxford
O caso está sendo 

investigado pelo 

Comitê Internacional 

de Avaliação de 

Segurança 

Anvisa, Antônio Barra Torres, 
os testes prosseguirão normal-
mente. O chefe do órgão tam-
bém disse palavras de solida-
riedade para a família. 

“Nossa palavra pessoal e 
institucional é de solidarieda-

de para com a família desse 
brasileiro que faleceu. É um 
momento muito difícil, mui-
to delicado, portanto nos so-
lidarizamos com a família”, 
afirmou Barra Torres. 

Em nota, a Anvisa disse 

que “com base nos compro-
missos de confidencialidade 
ética previstos no protocolo, 
as agências reguladoras envol-
vidas recebem dados parciais 
referentes à investigação rea-
lizada por esse comitê, que su-
geriu pelo prosseguimento do 
estudo. Assim, o processo per-
manece em avaliação”.

O laboratório Astrazeneca 
não deu detalhes sobre a mor-
te e disse que as avaliações 
médicas não geram preocupa-
ções. “Não podemos comentar 
sobre casos individuais do es-
tudo clínico em andamento da 
vacina Oxford, pois obedece-
mos estritamente à confiden-
cialidade médica e às regula-
mentações relativas a estudo 
clínicos e, em linha com es-
ses princípios, podemos con-
firmar que todos os processos 
de revisão exigidos foram se-
guidos. Todos os eventos mé-
dicos significativos são ava-
liados cuidadosamente pelos 
investigadores do estudo, um 
comitê independente de mo-
nitoramento de segurança e 
autoridades regulatórias. Es-
sas avaliações não levaram a 
quaisquer preocupações so-
bre a continuidade do estudo 
em andamento”, informou o 
laboratório.

Espanha é 1° país da UE com 
mais de 1 mi de casos de Covid-19

A Espanha se tornou, na 
quarta-feira, 21, o primeiro 
país da União Europeia a ex-
ceder um milhão de infec-
ções por Covid-19 relatadas, 
de acordo com dados oficiais.

O país registrou 16.973 ca-
sos nas últimas 24 horas, se-
gundo a última contagem do 
Ministério da Saúde, que ele-
vou o total para 1.005.295 des-
de que o primeiro caso foi 
diagnosticado em 31 de janei-
ro na ilha de La Gomera, no 

arquipélago de Ilhas Canárias.
O número de mortes subiu 

para 34.366, 156 delas contabi-
lizadas nas últimas 24 horas, 
informou o Ministério.

A Espanha, com 47 mi-
lhões de habitantes, é o sexto 
país do mundo a superar a bar-
reira de um milhão de casos. 
Os outros cinco são Estados 
Unidos, Índia, Brasil, Rússia 
e Argentina, de acordo com 
uma contagem da AFP basea-
da em números oficiais.

STF mantém extradição de 
ex-sócio da Telexfree

A Segunda Turma do Su-
premo Tribunal Federal (STF) 
decidiu na terça-feira, 20, 
manter a extradição do em-
presário Carlos Nataniel Wan-
zeler, ex-sócio da Telexfree, 
para os Estados Unidos. Ele 
está preso desde fevereiro des-
te ano para cumprimento da 
medida. 

Em fevereiro, o colegiado 
manteve a decisão do Minis-

Carlos Wanzeler. 

Reprodução

tério da Justiça, assinada em 
2018, que decretou a perda 
da nacionalidade brasileira do 
empresário. 
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Devo investir dinheiro ex-
tra ou usá-lo para pagar 
minha  hipoteca?

O que faz realmente mais sen-
tido? 

 Existem muitas variáveis a se-
rem consideradas e ambos os la-
dos excitantes, investir ou pagar 
sua hipoteca é uma escolha com 
sérias consequências financeiras.

E eu acredito que observar as 
variáveis é o melhor caminho.

As seis variáveis a considerar 
para decidir entre os dois lados 
são as seguintes:

1. Valor de mercado atual da 
sua casa

2. Sua taxa de juros de hipo-
teca ( é alta ou baixa?)

3. Valorização da propriedade 
em sua área ( qual a apreciação?)

4. Sua taxa de imposto de 
renda( em qual nível você se en-
quadra?)

5. Expectativas de inflação ( 
não só de inflação mas também 
de aquecimento do mercado imo-
biliário onde você está?)

6. Uma taxa presumida de re-
torno do investimento ( é de alu-
guel? Ou é de onde você mora?)

Foi feita uma análise usando 
as médias nacionais para esses 
seis parâmetros comparando di-
ferentes cenários entre investir e 
pagar um empréstimo hipotecá-
rio antecipadamente.

A matemática de cada uma 
dessas hipóteses favoreceu o in-
vestimento em vez de pagar uma 
hipoteca. Ou seja, sim, observan-
do esta matemática, vale muito 
mais a pena investir do que quitar 

uma dívida de mortgage.
Mas, é claro, que a verdadeira 

resposta à pergunta “Investir ou 
pagar sua hipoteca?” depende da 
sua situação. 

E se vocês me  pressionassem 
por uma regra prática, eu ofere-
ceria duas:

PAGUE SUA HIPOTECA CE-
DO SE:

Você é um investidor conser-
vador, com baixa tributação e alta 
taxa de juros hipotecários

INVISTA SE:
Você é um investidor agressi-

vo, com alto índice de impostos e 
baixa taxa de juros de hipotecas 
fixas de 30 anos

E se você  tem menos de 50 
anos E se você ainda tem dúvi-
das sobre isso; deixa eu te apre-
sentar cinco razões para manter 
sua hipoteca.

Os  principais motivos para 
fazer uma hipoteca - e não acele-
rar os pagamentos do principal - 
incluem:

Os proprietários precisam 
manter a liquidez. Se você tiver 
uma emergência financeira, as 
reservas de caixa são essenciais. 
Os proprietários que gastam cada 
centavo para pagar suas hipotecas 
antecipadamente podem não ter 
uma reserva de dinheiro. Você 
basicamente “enterrou o dinhei-
ro nas paredes da casa”

Uma hipoteca não afeta o va-
lor de uma casa. “A casa em si 
não se importa se tem dívidas 
ou não”, A longo prazo, é prová-
vel que se valorize, independen-
temente do valor que você deve.

Os juros da hipoteca são ba-
ratos. Como a hipoteca é garanti-
da pelo valor da casa, as taxas de 
juros são muito mais baratas do 
que para cartões de crédito e em-
préstimos pessoais - e os juros que 
você paga são dedutíveis do im-
posto de renda. É provavelmente 
o dinheiro mais barato que você 
pegará emprestado.

O pagamento de hipotecas fi-
ca mais fácil com o tempo. Mui-
tas vezes, eles representam um 
aumento do orçamento para jo-
vens proprietários, mas com uma 
hipoteca fixa de 30 anos, o tempo 
está do seu lado. À medida que os 
efeitos da inflação e de uma ren-
da crescente se intensificam, “es-
se pagamento mensal fica cada 
vez mais fácil de fazer”

Os investimentos irão supe-
rar o custo dos juros da hipoteca 
a longo prazo. 

“A riqueza é criada investindo”, 
não pagando dívidas, já vem dizen-
do há muitos anos Warren Buffet.

Uma ótima semana para todos!

POR CLAUDIA FEHRIBACH
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Uma pergunta que eu recebo muito é aquela dúvida cruel

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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M
ara, cansada de sua análise 
freudiana que não a estava le-
vando muito longe, envere-
dou pela “espiritualidade”. Na 

busca de autoconhecimento por este ca-
minho, se formou em terapia transpes-
soal. Viu no Instagram de uma amiga al-
guma coisa minha, seguiu minha página 
e decidiu que o que eu tinha a oferecer 
era o que ela procurava.

Na noite antes de nossa primeira ses-
são ela sonha:

Estou numa loja tipo papelaria, ha-
via pego algo da loja sem pagar. Era uma 
peça pequena eletrônica e redonda. Re-
solvo voltar para pagar, chego ao balcão 
e pergunto para a mulher dona da loja, 
cujo nome era Terezinha, o preço. Con-
sidero o valor que ela me cobra alto de-
mais e argumento. Ela conversa comigo. 
Eu não entendo muito bem o que ela fa-
la, ela me explica e eu continuou não en-
tendendo. Aí, ela sai de trás do balcão, 
me abraça e vai conversando comigo até 
a rua. Ela é super-gentil e solicita, mas eu 
não entendo a sua mensagem.

Pergunto o sentido daquele nome, 
Terezinha. Ela logo me responde que 

aquele era o dia de Santa Terezinha. É 
só. Não sei nada sobre a santa e Mara 
não acrescenta qualquer outra informa-
ção, entretanto ao narrar o sonho ela se 
lembra de que, em nosso primeiro con-
tato, ela me havia pedido um desconto – 
que eu não havia dado. Não sou inflexí-
vel nessas coisas, mas por alguma razão, 
que o sonho me explicou depois, nesse 
caso não dei.

Somente após a sessão, pesquiso so-
bre a santa. Da Wikipédia: “Teresa de Li-
sieux, O.C.D., nascida Marie-Françoise-
-Thérèse Martin, conhecida como Santa 
Teresinha do Menino Jesus e da Santa 
Face, foi uma freira carmelita descalça 
francesa conhecida como um dos mais 
influentes modelos de santidade para ca-
tólicos e religiosos, em geral por seu ‘jei-
to prático e simples de abordar a vida 
espiritual’. Juntamente com São Francis-
co de Assis, é uma das santas mais po-
pulares da história da Igreja. O papa Pio 
X chamou-a de ‘a maior entre os santos 
modernos’. O impacto de sua A História 
de uma Alma, uma coleção de seus ma-
nuscritos autobiográficos publicados e 
distribuídos um ano depois de sua mor-

te, foi tremendo e ela rapidamente se 
tornou um dos santos mais populares 
do século XX. Foi nomeada co-padroei-
ra da França (com Santa Joana d’Arc) em 
1944.” 

Em seu leito de morte, Teresa dis-
se: “Eu amo apenas simplicidade. Tenho 
horror à pretensão”. Era dela a frase: “No 
coração da Igreja, serei o amor”. Falava 
sempre que o que conta é o amor, só o 
amor. “A profundidade de sua espiritua-
lidade, que ela qualificou como ‘toda de 
confiança e amor’, inspirou muitos cren-
tes. Confrontada com sua própria peque-
neza e irrelevância, confiava em Deus pa-
ra ser sua santidade.”

Premito o que deveria ser óbvio, ou 
seja, que não se trata aqui de endossar o 
catolicismo (ou qualquer outra religião). 
Estamos fazendo psicologia profunda. Di-
to isso, a pergunta espontânea que segue 
é: por que o sonho trouxe essa santa?

Há um dilema da sonhadora: ela não 
quer pagar o preço. O inconsciente lhe 
mostra o impasse nessa cena de sonho.

Ela, a sonhadora, já havia se apossa-
do de um objeto da loja. Algo redondo e 
eletrônico. O redondo remete ao Si-mes-

mo, sempre. O círculo é a figura perfeita 
desses os primórdios dos tempos. Eletrô-
nico... talvez por que a sessão era online?

A sonhadora está em busca de sua 
inteireza, de sua essência para poder de-
sabrochar em sua realização pessoal. 
...Mas ela não quer pagar o preço. Ela pe-
ga, devendo estar acostumada a rece-
ber... sem dar. O inconsciente, porém, a 
alerta: a dona da loja não é nada menos 
que Santa Terezinha, excluindo assim a 
possível interpretação do preço como ga-
nância e egoísmo. O foco dessa dona da 
loja (ou diria do consultório?) é o amor, 
um amor que se fundamenta na relação 
com seu próprio Si-mesmo, ele é o garan-
te. Ela se sabe pequena. 

Importante ressaltar que este 
amor não é o amor gratificante da 
mãe que doa, doa, doa, alheia às pró-
prias necessidades. Também não é 
aquele “amor” que se doa mantendo, 
ao mesmo tempo, o outro preso na de-
pendência filial, infantil. Este amor 
custa. Porque este amor é amor que 
está ligado ao sentido da vida, à reali-
zação da vida, à descoberta do sentido. 
É um amor vinculado à busca intelec-

tual, e que é também vivência sensível 
e concreta no mundo. Este amor tem 
um preço.

O valor positivo da Dona Terezinha 
da loja está posto em evidência também 
pela gentileza e disponibilidade em con-
versar com a sonhadora. Esta, porém, 
não a compreende e é suavemente leva-
da para fora da loja. Por que a loja é algo 
tipo papelaria? Talvez porque é onde se 
vende cadernos e canetas: material in-
dispensável para escrevermos a nossa vi-
da narrada diariamente em sonhos e re-
flexões.

Reconstruir nossa vida a partir “de 
nossa alma”, como fez Santa Terezinha 
em sua A História de uma Alma, é uma 
das principais ferramentas da psicaná-
lise, sobretudo quando de cunho jun-
guiano.

A psicanálise surge como um projeto 
de conhecimento da psique que é sem-
pre autoconhecimento, pois somos esta 
psique que se conhece. Inevitável, por-
tanto, a reconstrução da história da nos-
sa vida, mas não do jeito que estamos 
acostumados a entender, via fotos, re-
latos de experiências e testemunhos de 
outros. 

Leia artigo completo no GazetaNews.
com na coluna de Adriana Nogueira.

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

O PREÇO A SE PAGAR PARA A REALIZAÇÃO PESSOAL

adriana@gazetanews.comPor ADRIANA TANESE NOGUEIRA
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O
estresse, na forma de dis-
tresse, é tão perigoso para o 
coração quanto o tabagismo, 
a obesidade e a hipertensão.

As alterações que ocorrem no or-
ganismo como reação a um agente es-
tressor é o nosso impulso por sobre-
vivência, que revela a inteligência do 
organismo diante de adversidades. 
Mas há uma faixa determinando os li-
mites dessas alterações, e o estresse, 
aquém ou além desses limites, torna-
-se extremamente prejudicial. Isso sig-
nifi ca que algum grau de estresse é 
aceito e necessário.

O estresse é inerente à vida, é a 
força que move o ser humano. A au-
sência dele revela um estado de apa-
tia que pode ser tão devastador para a 
saúde quanto o seu excesso. 

Em geral, parecemos habituados 
ao estresse, pois é um estado que, em 
tese, nos torna aptos a enfrentar o es-
tilo de vida atual, mas desde que no 
dia-a-dia nos deparemos com uma 
grande quantidade de agentes estres-
sores que possam desencadear e in-

tensifi car o estado de estresse, nos co-
locamos em risco.

Existe o estresse físico, que pode 
ser provocado pelo esgotamento físi-
co do organismo, entre outros fatores, 
e o estresse psíquico, causado, quase 
sempre, por fatos imaginários, preo-
cupações e medos. Por isso, o trata-
mento para esse mal tem, necessaria-
mente, de ser multidisciplinar.

Em tese, o estresse ocorre quando 
há um desequilíbrio entre o sistema 
nervoso simpático (estimulante) e o 
pasassimpático (bloqueador), que são 
subdivisões do Sistema Nervoso Autô-
nomo (SNA) — parte do nosso sistema 
nervoso que age controlando funções, 
como circulação sanguínea, sudore-
se, temperatura corporal, respiração 
e digestão.

Entre a presença de um agente es-
tressor e o estresse, propriamente di-
to, o organismo passa por três fases: 
Fase de alarme: o organismo se prepa-
ra para lutar ou fugir mediante uma 
descarga de cortisona endógena.

Fase de resistência: o organismo 
tem de agir, ou seja, de lutar contra o 
agente estressor ou adaptar-se à situa-
ção. Fase de exaustão: se o agente es-
tressor não for eliminado (os proble-
mas resolvidos), o organismo começa 
a esgotar-se.

Como o estresse atinge o coração 
Durante o estágio de alarme, o SNA li-
bera uma descarga hormonal, aumen-
tando a sudorese, a freqüência car-
díaca, a pressão arterial, a respiração, 
a tensão muscular, a coagulação san-
guínea e a absorção de carboidratos 
e gorduras. Além disso, aumentam 
os níveis de cortisol, de adrenalina e 
de nor-adrenalina. Quando o estresse 
é crônico, o aumento da coagulação 
sangüínea provoca o entupimento das 
artérias e o indivíduo pode pode ser 
vítima de todas as complicações que 

acompanham esse quadro. 
A relação entre estresse e doen-

ças cardiovasculares começou a ser 
cogitada na Segunda Guerra Mundial, 
quando se observou que a popula-
ção de Londres, uma das cidades mais 
bombardeadas durante a guerra, ago-
nizava com o sofrimento, o raciona-
mento de água e a escassez de alimen-
tos, e teve diminuídos os índices de 
doenças cardiovasculares. Concluiu-
-se, então, que a queda de tais índices 
era devido à união da população con-
tra um mal comum: a guerra. Nesse 
período, outros fatores estressantes, 
como diferenças sociais, foram neu-
tralizados e os londrinos estabelece-
ram laços de união, pois algo muito 
mais grave atingia a todos. 

Políticas sociais e econômicas 
são importantes para o controle do 
estresse, principalmente nas gran-
des cidades; mas, enquanto não as 
temos, resta-nos tirar o pé do ace-
lerador e adotar um estilo de vida 
que inclua alimentação e pensa-
mentos saudáveis, mais amizades, 
atividade física... Enfi m, um estilo 
de vida menos estressante! Faça is-
so. Seu coração agradece.

LAIR RIBEIRO
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lair.ribeiro@gazetanews.com
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U
nanimidade entre 
os críticos de mú-
sica quando se fa-
la de nova MPB, 

a cantora Céu lançou o sin-
gle “Via Láctea”, através do 
selo Slap. A faixa, fruto de 
uma parceria com o artis-
ta Liniker, está disponível 
em todas as plataformas. A 
música foi totalmente com-
posta e produzida à distân-
cia e é o primeiro lança-
mento da cantora após sua 
tripla indicação ao Latin 
GRAMMY deste ano por seu 
trabalho no álbum “APKÁ!” 
— nas categorias “Melhor 
Canção em Língua Portu-
guesa” e “Melhor Álbum 
de Pop Contemporâneo em 
Língua Portuguesa”.

“A união de vozes dos 
artistas é capaz de combi-
nar potência e sutileza com 

surpreendente harmonia, 
sem que cada atributo fi-
que restrito a apenas uma”, 
informa o release. “Via Lác-
tea” traz ainda uma letra 
emocionante que fala de 
amor, embalada em melo-
dia suave e recheada de re-
ferências a elementos da 
natureza. O lançamento 
chega acompanhado ainda 
de um lyric video, dispo-
nibilizado no canal de Céu 
no YouTube. “Liniker me 
procurou com uma ideia 
de melodia e letra inicial, 
que ela já tinha começado 
com a Anelis Assumpção. E 
eu fiquei muito feliz, por-
que tudo aquilo estava den-
tro do meu universo, ain-
da mais quando eu escutei 
o verso ‘eu sou teu céu, to-
da do avesso’. Tinha algo 
familiar, que me remeteu 

à canção ‘Arrastar-te-ei’ do 
(álbum)

Tropix, em que eu fa-
lo ‘Bóia no céu / Espelho 
do azul / Escalda os pés em 
mim / Longe do vento do 
sul’, na qual o céu é espe-

lhado também no oceano, 
na água, então tem uma 
coisa do avesso e dos ele-
mentos. E eu achei bonita 
demais a construção poéti-
ca que elas me apresenta-
ram”, conta Céu.

O
roqueiro argentino 
Fito Paez está pro-
movendo o novo 
videoclipe “Maels-

trom”, faixa do álbum “La 
Conquista Del Espacio”, 
indicado em três catego-
rias na edição deste ano do 
GRAMMY Latino. “Um dia eu 
estava assistindo a um filme 
de animação no Instagram e 
descobri que ele havia sido 
criado por Lonzo Meneghel-
li. Lonzo é músico e produ-
tor e, durante a pandemia, 
começou a desenhar. Eu 

imediatamente liguei para 
ele e, dois meses depois da-
quela conversa, ele fez algo 
surpreendente e muito emo-
cionante. Espero que gostem 
tanto quanto eu gostei quan-
do vi”, explica o cantor so-
bre o novo lançamento.

No domingo, 1º de no-
vembro, o artista apresen-
ta-se, com sua banda com-
pleta, na Movistar Arena de 
Buenos Aires, com a pre-
sença limitada de público 
e transmissão ao vivo para 
todo mundo. O show é ba-

seado no álbum “La Con-
quista Del Espacio”, indi-
cado ao mais importante 
prêmio da música latina 
nas categorias Álbum do 
Ano, Melhor Álbum Pop/
Rock e Melhor Canção pop/
rock por “La Canción de las 
Bestias”.

Este álbum foi grava-
do em três estúdios — Ca-
pitol de Hollywood, Ocean 
Way (Nashville) e Igloo Mu-
sic (Burbank) e é composto 
por nove canções, oito das 
quais escritas por Fito, so-

zinho ou com parceiros. A 
produção ficou a cargo do 
cantor ao lado de Diego 
Olivero e Gustavo Borner.

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.

Céu lança canção em parceria com Liniker

Fito Paez anuncia show de álbum aclamado

planetamusica@gazetanews.comPor GENE DE SOUZA



ENTRETENIMENTO Gazeta Brazilian News · Semana de 22 a 28 de Outubro de 202022

Over The Moon

Netfl ix

A nova anima-
ção “Over the 
Moon” chega 
à plataforma 
de ‘streaming’ 
Netfl ix na sex-
ta-feira, dia 23 

de outubro. A animação original d 
Netfl ix conta a história de Fei Fei, 
uma garota que constrói um fogue-
te para viajar à lua em busca de 
conhecer a lendária deusa Chang’e 
que lá habita, provando a seu pai 
sua existência. Chegando ao seu 
destino. a jovem descobre criaturas 
fantásticas que a ajudarão a com-
pletar sua missão e retornar para a 
terra sã e salva. No elenco de vozes 
estão Cathy Ang, Phillipa Soo, Ken 
Jeong, Sandra Oh, Kimiko Glenn, 
John Cho, Margaret Cho, entre 
outros. A direção fi cou a cargo de 
Glen Keane (ele dirigiu A Bela e a 
Fera) e John Kahrs. O roteiro é de 
Audrey Wells e Jennifer Yee Mcde-

vitt. Visualmente deslumbrante e 
com músicas cativantes, “Over The 
Moon” celebra a cultura asiática 
com um elenco também asiático.

The Witches

HBO Max

O remake do 
clássico fi lme 
de 1990 “The 
Witches” 
estreia na 
plataforma de 
‘streaming’ 

HBO Max no dia 22 de outubro, 
quinta-feira. Baseado na obra 
homônima de Roald Dahl, o longa 
acompanha um garoto de sete 
anos, Hero Boy, que se deparada 
com uma conferência de bruxas no 
mundo real e agora sua existência 
está comprometida. Dirigido por 
Robert Zemeckis, que também 
ajudou no roteiro ao lado de Kenya 
Barris. No elenco estão Anne Ha-
thaway, Octavia Spencer, Stanley 
Tucci, o ator mirim Jahzir Bruno, 

Kristin Chenoweth, entre outros. 
Ah, a produção foi feita por Alfon-
so Cuarón e Guillermo del Toro 
que também ajudou na primeira 
versão do roteiro.

After We 

Collided

Open Road 
Films

O drama ro-
mântico “After 
We Collided” 
estreia nos 
cinemas na sex-

ta-feira, dia 23 de outubro. O longa 
acontece logo após os eventos do 
último fi lme “After”, de 2019, de 
que após descobrir sobre a apos-
ta, Tessa tenta esquecer Hardin, 
o jovem caótico e revoltado que 
partiu seu coração. Porém, ela está 
prestes a descobrir que alguns 
amores não podem ser superados. 
Hardin sabe que cometeu o pior 
erro de sua vida ao ter magoado 
a jovem tão profundamente, mas 

vai lutar com toda a sua força para 
reconquistar o grande amor da sua 
vida. Baseado no romance homô-
nimo de Anna Todd, o roteiro foi 
escrito por ela e Mario Celaya. No 
elenco estão Josephine Langford, 
Hero Fiennes Tiffi n, Dylan Sprou-
se, Louise Lombard, entre outros

Totally Under 

Control

NEON

O documentário 
“Totally Under 
Control” que 
está disponível 
no vídeo on 
demand e na 

plataforma de ‘streaming’ Hulu tam-
bém é uma pedida para o fi nal de 
semana. Uma análise aprofundada 
de como o governo dos Estados Uni-
dos lidou com a resposta ao surto 
de COVID-19 durante os primeiros 
meses da pandemia. A direção fi cou 
por conta de Alex Gibney, Suzanne 
Hillinger e Ophelia Harutyunyan.

Rebecca

Netfl ix

Já disponível 

na Netfl ix 

desde o dia 21 

de outubro, a 

nova versão do 

clássico de 1940 

de Alfred Hitchcock, “Rebecca”. O longa 

acompanha uma jovem de origem 

humilde se casa com um rico nobre e 

se muda para sua intimidadora mansão 

na costa da Inglaterra. Chegando lá, 

ela passa a viver às sombras da falecida 

Rebecca, a misteriosa esposa anterior de 

seu marido, descobrindo, aos poucos, 

misteriosos segredos sobre seu passado. 

A nova versão traz algumas mudanças 

se comparadas ao clássico de 1940 como 

a personagem Maxim de Winter é mais 

simpático e o temos mais romance do 

que terror e suspense. No elenco estão 

Lily James, Armie Hammer. Kristin Scott 

Thomas, Ann Dowd, entre outros. A 

direção fi cou a cargo de Ben Wheatley. 

O roteiro foi escrito por Jane Goldman, 

Joe Shrapnel e Anna Waterhouse.

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

Estreias nos cinemas, VOD e plataformas digitais

cinema@gazetanews.comPor JANA NASCIMENTO NAGASE
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BASTIDORES

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

bastidores@gazetanews.comPor CONNIE ROCHA

Guto Mazza

Guto Mazza Concert no 

Treehouse 46

D
estaque do BASTIDORES para o show de Guto Ma-
zza, neste sábado, dia 24, à partir das 8 PM, no 
Treehouse 46, o novo point brasileiro, em Boca Ra-

ton. Guto vai trazer o show “NO LABEL” com o melhor do 
sertanejo e do pop internacional em 4 horas de muito agi-
to, na área interna e externa. Ninguém vai ficar parado e a 
diversão é garantida.

Reservas pelo fone (561) 774 3136 ou tickets pelo even-
tbrite.com.FOCUS BRASIL SOUTH FLORIDA

Focus Brasil Sul da Flórida acontece online 

nesta semana!

E 
chegamos na semana do FOCUS BRASIL SUL DA FLORIDA!

Desde terça-feira, até este sábado,24, você poderá acompanhar todos os pai-
néis e premiações do FOCUS SOUTH FL, com mais de 100 participantes, 50 pre-

miados, e os mais variados temas de relevância da comunidade brasileira nos EUA, 
como cultura, cidadania, business, comunicação, diversidade, inclusão e muito mais. 
Além das palestras e premiações, uma live especial de encerramento, com o cantor 
Lulu Santos, no sábado, dia 24. Acompanhe toda semana de Focus Brasil South Flori-
da nas plataformas digitais do Focus Brasil, ao vivo, pelo facebook e youtube. Mais in-
formações em focusbrasil.org Jana Nagase entevista o ator Wagner Moura e 

o  diretor Greg Barker

Happy Birthday para Jana 

Nascimento Nagase

E 
o HAPPY BIRHTDAY desta semana vai para a nossa 
querida colega e colunista de cinema do Gazeta Ne-
ws, Jana Nascimento Nagase, que faz aniversário no 

dia 23 de outubro. A jornalista vive em Los Angeles, é crí-
tica de cinema e uma profissional brasileira bem atuan-
te na área de entretenimento, entrevistando grandes es-
trelas de Hollywood. Tem um canal no youtube “Jana on 
Camera” e toda semana escreve a coluna de Cinema e TV 
do Gazeta News. Parabéns Jana, muita saúde e sucesso!!!!




