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Brasileira que salvou criança em
Orlando lança ONG contra abusos
“
A minha organização está saindo do papel”, celebra Flaviane Carvalho. A Flaviane Carvalho
Against Abuse Organization com certeza é a
maior realização da goianense desde que ela salvou

uma criança de 11 anos que sofria maus-tratos da família em Orlando e viu que era realmente isso que
sempre quis: poder ajudar mais pessoas que sofrem
violência.
Flórida | Pág. 6

Arquivo pessoal.

FIM DA MORATÓRIA

MAIS DE 400 MIL PESSOAS
VÃO ENFRENTAR RISCO
DE DESPEJO NA FL
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DOCUMENTÁRIO

BIÓLOGA CAMILA BOZZA
MOSTRA BIODIVERSIDADE
DO BR EM PROGRAMA
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“IF YOU SEE SOMETHING”

DHS EXPANDE CAMPANHA
CONTRA A VIOLÊNCIA EM
PORTUGUÊS
A Flaviane Carvalho Against Abuse Organization treinará grupos de combate à violência nos EUA, Brasil e outros países.
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DisneyFacebook.

Brasileiros divergem sobre a covid-19,
vacina e restrições de viagens
em a entrada direta liberada a turistas do Brasil desde 2020, a comunidade brasileira na Flórida se divide entre o que precisa ser feito no
Smomento:
ampliar a vacinação ou a acabar com a restrição da fronteira
Brasileiros aguardam para vir à Disney.

para que familiares possam se reencontrar e o turismo ser retomado
com segurança.
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Conversando com as crianças sobre racismo

P
Mineira,
formada em
Comunicação Social
- Jornalismo
pelo Centro
Universitário
do Leste de
Minas Gerais
(UNILESTEMG). Traz
em seu currículo experiências como
assessora de
comunicação,
escritora,
revisora e
organizadora
do livro Eta
Babilônia.
Atualmente
é editora e
repórter do
Gazeta News.

deixa dúvidas: quanto mais
cedo pais e mães começarem
a conversa com suas crianças, melhor.
Os bebês percebem diferenças físicas, incluindo a cor
da pele, a partir dos 6 meses.
Estudos demonstraram que,
aos 5 anos de idade, as crianças podem mostrar sinais de
viés racial, como tratar pessoas de um grupo racial de
maneira mais favorável que
de outro. Os meios de comunicação, as insAs questões que organizam tituições de ensino,
e toda a experiência
os valores sociais e
social nas quais as
hierarquizam determinados crianças estão inseridas encontram-se
grupos em detrimento de
imersas em um raoutros já estão presentes
cismo estrutural e,
desde cedo na experiência
por isso, elas vão rede todas as crianças.
ceber informações
sobre os lugares sociais e hierarquizam determi- ciais a que supostamente esnados grupos em detrimento tão “destinadas” as pessoas
de outros já estão presentes a partir da cor da pele. Ignodesde cedo na experiência de rar ou evitar o assunto não
todas as crianças. É preciso li- protege crianças, ao contrádar com essa realidade e en- rio deixa-as expostas a precontrar caminhos adequados conceitos que existem onde
quer que vivamos.
de diálogo.
Como falar com seus fiConversas sobre racismo
e discriminação serão dife- lhos e filhas sobre racismo
A maneira como as crianrentes para cada família. Embora não exista uma abor- ças entendem o mundo evodagem única, a ciência não lui à medida que crescem,
ode ser difícil conversar com seus filhos e
filhas sobre racismo.
Alguns pais e mães se preocupam em expor suas crianças a questões como racismo e discriminação em tenra
idade. Outros evitam falar sobre algo que eles próprios podem não entender completamente ou não se sentem à
vontade para discutir.
No entanto, as questões
que organizam os valores so-

TELEFONES DE EMERGÊNCIA
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

mas nunca é tarde para conversar com elas sobre igualdade, justiça e racismo. Aqui
estão algumas maneiras de
iniciar essa conversa de acordo com a idade da criança ou
do adolescente:
Crianças menores de 5
anos
Nessa idade, as crianças
podem começar a perceber
e apontar diferenças nas pessoas que veem ao seu redor.
Como mãe, pai ou responsável, você tem a oportunidade
de estabelecer delicadamente o fundamento de sua visão
de mundo. Use uma linguagem apropriada para a idade,
de fácil compreensão.
Reconheça e comemore
as diferenças – Se sua criança
perguntar sobre a cor da pele de alguém, você pode usar
essa oportunidade para reconhecer que as pessoas realmente são diferentes, mas
também para apontar coisas
que temos em comum. Você pode dizer, por exemplo:
“As diferenças são uma parte
essencial da experiência humana. Cada pessoa é única, e
não existe ninguém igual no
mundo, não é maravilhoso?”
Esteja aberto(a) – Deixe
explícito para a sua criança que você está sempre dis-

ponível para responder as
perguntas dela e encoraje-a a sempre perguntar tudo
o que quiser. Se ela apontar
pessoas diferentes – como
as crianças pequenas costumam fazer por curiosidade –,
evite calá-la ou ela vai acreditar que esse assunto é um tabu. Explore o que ela pensa
sobre a diferença e vá “corrigindo” até que ela entenda
que não é correto julgar ou
comparar diferenças. E, se
ao contrário, ela tiver sofrido
uma situação de discriminação, encoraje-a a conversar e
acolha seus sentimentos direcionando-os para um campo de valorização e positivação do tópico que tenha sido
motivo de depreciação (cabelo, cor da pele, outro característica fenotípica, etc.)
Fale sobre justiça – As
crianças, especialmente por
volta dos 5 anos de idade,
tendem a entender muito
bem o conceito de justiça. Fale que o racismo é injusto e
que devemos combatê-lo. Use
exemplos de atitudes certas
ou erradas, sobre acesso a direitos e deveres de cada um
ou uma, incluindo ela mesma. Fale sobre empatia.
Texto: UNICEF Brasil.

EMERGÊNCIA ligue 911 (Corpo de Bombeiros, Polícia ou Ambulância)
Palm Beach: (561) 471 7400
Orlando: (407) 825 2001

Palm Beach: (561) 746 1532 (North)
Orlando e Região: (407) 644 9300

AMERICAN RED CROSS
Miami Dade: (305) 644 1200
Broward : (954 797 3800
Palm Beach: (561) 833 7711 (South)

ANIMAL CARE AND REGULATION DIVISION
Miami Dade: (305) 6441200
Broward: (954) 359 1313
Palm Beach: (561) 233-1200 | Orlando: (407) 836 6311

Fundado em fevereiro de 1994

Gazeta Brazilian News
1100 S Federal Highway #200
Deerfield Beach, FL. 33441
Tel.: (954) 938-9292
www.gazetanews.com
info@gazetanews.com
EDITORIAL / STAFF
PUBLISHER
Zigomar Vuelma (vuelma@gazetanews.com)
EDITOR IN CHIEF
Fernanda Cirino (news@gazetanews.com)
EDITOR
Arlaine Castro (reporter@gazetanews.com)
JOURNALISTS
SOUTH FLORIDA
Arlaine Castro (reporter@gazetanews.com)
CENTRAL FLORIDA
Neise Cordeiro (Orlando)
PHOTOGRAPHERS
Bill Paparazzi e Nathalia Schumacker
ADVERTISEMENT
SOUTH FLORIDA
Eliane Gallotti
Gabriela Lara
Maurício Braz
sales@gazetanews.com
ORLANDO
Sandra Baptista
Daniel Galvão
CONTRIBUTORS
Adriana Tanese | VIVER BEM
Claudia Fehribach | SAÚDE FINANCEIRA
Connie Rocha | BASTIDORES
Gene de Souza | PLANETA MÚSICA
Ingrid Domingues | PERGUNTAS DE IMIGRAÇÃO
Emerson Duran | O TEMPO NA FLORIDA
Jana Nascimento Nagase | CINEMA
Lair Ribeiro | LAIR RIBEIRO

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.

Semana de 29 de julho a 04 de agosto

O TEMPO NA FLÓRIDA
Por EMERSON DURAN

@vivaweather
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

FLORIDA CENTRAL
Sol, calor e pancadas de
chuva para este período. Final de semana com a temperatura máxima de 40°C
(104°F).

SUL DA FLORIDA
Sol, calor e pancadas de
chuva para este período. Final de semana com a temperatura máxima de 38°C
(100°F).

| VERÃO até 22 de setembro
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Mais de 400 mil pessoas vão enfrentar risco
de despejo ou execução hipotecária na FL

Hackers acessam
dados de segurodesemprego de
órgão do governo
Pixabay.

Em vigor desde 2020, moratória nacional que proíbe despejos expira no dia 31 de julho.
Pixabay

D

e acordo com um estudo publicado esta
semana pela empresa Filterbuy, existem 424.629
adultos na Flórida que podem
estar em risco de despejo ou
execução hipotecária a partir
de agosto.
Isso porque a moratória
de despejo do Centro de Controle e Prevenção de Doenças
expira no próximo sábado,
dia 31 de julho. Para algumas
pessoas, isso pode significar

começar a pagar o aluguel
atrasado. Para outros, pode
significar a perda total da casa.
A moratória, que entrou
em vigor em 4 de setembro
de 2020 e foi prorrogada várias vezes desde então, tinha
o objetivo de proteger locatários que ganham $ 99.000 ou
menos por ano de serem despejados devido à perda de renda ou outras dificuldades relacionadas à COVID.
A ordem proíbe os locado-

Em agosto termina a moratória que protege locatários do despejo.

res de despejar inquilinos por
falta de pagamento do aluguel
se o inquilino atender a certas
qualificações.
Em Miami-Dade, cerca de
188.000 locatários ficarão particularmente vulneráveis ao
despejo, de acordo com o Dr.
Ned Murray, diretor associado
do Florida International University Metropolitan Center.
Nacionalmente, são mais
de 11 milhões de locatários
nessa situação.

Residentes de Broward processam DeSantis pelo corte de seguro-desemprego
NBC Chicago

Os residentes do condado de Broward com dificuldades financeiras por causa da
pandemia COVID-19 entraram
com um processo contestando
uma decisão do governo do
governador Ron DeSantis de
cortar o dinheiro do seguro-desemprego federal dos mo-

radores da Flórida.
O processo afirma que a
administração DeSantis violou
a lei estadual no mês passado quando parou de fornecer
US$ 300 por semana em assistência federal para desempregados.
O dinheiro, aprovado pe-

lo Congresso como parte dos
esforços de socorro da COVID-19, veio em cima dos benefícios de desemprego do
estado. O governo DeSantis
suspendeu a assistência federal em 26 de junho no intuito
de que as pessoas comecem a
procurar emprego.

Carinho e atendimento

Brasileiro.

Olá! Meu nome é Daniela Modesto, sou brasileira, cirurgiã-dentista,
mãe e esposa. Em mais de 20 anos de profissão aprendi que
serviços de alta qualidade, dedicação e atenção devem ser
prioridade para nossos pacientes.
Na Bella Smile você encontrará uma equipe altamente treinada,
que irá lhe proporcionar uma ótima experiência em um ambiente
extremamente seguro e acolhedor, com equipamentos de última
geração constantemente esterilizados para garantir sua segurança.
Além, é claro, do carinho e simpatia do atendimento brasileiro.
Marque a sua consulta e venha nos conhecer! Você é muito bem
vindo e será um enorme prazer cuidar de você e sua familia.

Doctor Daniela Modesto
(954) 990-6278
June 14 2020 6 PM
123 Anywhere St Any City ST 12345
,

|

www.bellasmilefl.com
RSVP KORINA AT 123 456 7890
.,

,

-

-

2626 E Commercial Blvd. - Fort Lauderdale, FL - 33308

A assistência federal de $300 terminou em 26 de junho.

Cadastros foram acessados.

Hackers atacaram o site de
seguro-desemprego da Flórida
e podem ter acessado informações pessoais confidenciais
que pertencem a quase 58.000
moradores que possuem contas no Departamento de Oportunidade Econômica do estado, reconheceu a agência.
O Departamento disse que
soube do incidente em 16 de
julho contra seu sistema CONNECT e tomou medidas para
proteger as contas dos clientes, incluindo o bloqueio dessas contas e a notificação das
vítimas.
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kia.com

2022 SPORTAGE LX

169

$

$3,525

PER MONTH
24-MONTH LEASE
FOR QUALIFIED LESSEES

DUE AT SIGNING

THE MODEL SHOWN IS PRICED HIGHER

OR

1,500

$

CUSTOMER CASH
ON PURCHASE OF 2022 SPORTAGE

10-YEAR
100,000-MILE

WARRANTY

Visit your South Florida Kia retailer today.
Call 800-333-4KIA for details. LEASE: New 2022 Sportage LX 2.4L GDI I-4 6 A/T FWD $25,265.00 MSRP. 2022 Sportage SX Turbo AWD shown — $36,820 MSRP. MSRP
excludes destination and handling, taxes, title, license fees, options, and retailer charges. Actual prices set by dealer and may vary. Lease from Kia Motors Finance (KMF)
on approved credit. Lessee is responsible for insurance, maintenance, repairs, $0.20 per mile over 10,000 miles/year, and excess wear. Subject to vehicle availability and
dealer participation. No security deposit required. CUSTOMER CASH: $1,500 Customer Cash for the purchase of a new 2022 Sportage cannot be combined with lease or
any finance offers from KMF. Subject to vehicle availability and dealer participation. Must take delivery by 8/2/21. Warranties include 10-year/100,000-mile powertrain
and 5-year/60,000-mile basic warranty. All warranties and roadside assistance are limited. See retailer for warranty details. Vehicles shown with options. Not all optional
features are available on all trims. Features may vary.
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Brasileira que salvou criança em Orlando lança
organização de combate ao abuso e violência
A Flaviane Carvalho Against Abuse Organization é uma organização sem fins lucrativos com atuação multinacional.
Arquivo pessoal.

Arlaine Castro

“Vou treinar pessoas
interessadas em
aprender a identificar
situações de abuso,
como denunciar e agir”,
explica Flaviane.

“

A minha organização está saindo do papel”, celebra Flaviane Carvalho,
que salvou uma criança de 11
anos que sofria maus-tratos da
família em Orlando (veja a história no site gazetanews.com)
e viu que era realmente isso
que sempre quis: ajudar mais
pessoas que sofrem violência.
Flaviane Carvalho
Against Abuse Organization
Após o fato, Flaviane, que
é natural de Goiânia e mora
nos EUA há 13 anos, viu que
era a hora de ajudar mais pessoas vítimas de violência.
Com a organização sem
fins lucrativos em vias de
aprovação, Flaviane é a líder
e conta com quatro conselheiros, que são agentes sociais
e empresários do Brasil e da
Flórida.
Em entrevista especial ao
Gazeta News, Flaviane expli-

A Flaviane Carvalho Against Abuse Organization treinará grupos de combate à violência nos EUA, Brasil e outros países.

cou com exclusividade sobre
a iniciativa.
GN - Como vai funcionar a organização?
Flaviane - “Vamos criar
grupos de pessoas interessadas em aprender a identificar

situações de abuso, como denunciar e agir diante de cada
uma delas porque existem várias situações diferentes. O objetivo é criar pequenos grupos
espalhados por diversos lugares. Vamos atuar com ações

sempre no combate a todo tipo de abuso: contra a mulher,
contra criança, contra idoso,
alienação parental, tráfico humano, tudo o que envolve situações de abuso”, destaca.
GN - Já tem grupos

criados, pessoas em treinamento?
“Já tem seis líderes espalhados pela Flórida, Washington, Irlanda, Bélgica e no
Brasil que estão recebendo
material e estudando para começar alguns grupos.
Vai funcionar assim: eu
vou passar um treinamento
mais aprofundado para uma
pessoa, com palestras tanto
on-line como presencial (vai
depender da situação e da localização), e a pessoa treinada, no caso a líder do grupo,
vai repassar esse treinamento
para seu grupo e também vai
acompanhar as ações dos par-

ticipantes.
Para esse treinamento, a
organização tem o apoio da
polícia, psicólogo, especialistas em linguagem corporal.
Seja no supermercado,
na escola, no parquinho. Em
qualquer lugar, essas pessoas vão aprender a olhar e a
identificar os sinais, prestando atenção no ambiente. Até
dentro de casa também porque muitos abusos acontecem
dentro da própria casa, mas
as pessoas que estão em volta
não enxergam.”
GN - Qual o diferencial
para outras que já existem?
“Vi que existem muitas
organizações que oferecem
apoio para vítimas de abuso, tentam trazer essa conscientização de que “se você
vir alguma coisa, faça alguma
coisa”. Mas essas informações
acabam não chegando na comunidade, nas pessoas que estão na rua.
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Facilitando sua Contabilidade

Contabilidade
Abertura de Empresa
Imposto de Renda
Pessoal e Empresarial
Assessoria Fiscal e Contábil
ITIN Number
1100 South Federal Hwy Deerfield Beach- FL- 33441
(954) 482 5000
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Beach Tennis Fest promete agitar
o sul da Flórida
Evento reunirá mais de 150 atletas de diferentes categorias e nacionalidades
nos dias 4 e 5 de setembro (feriado de Labor Day).

A

praia de Pompano Beach será palco do primeiro campeonato de
Beach Tennis integrando mais
de 150 atletas de diferentes categorias e nacionalidades nos
dias 4 e 5 de setembro, feriado de Labor Day.
O evento está sendo organizado pela Sea and Sugar e
pelo GazetaNews com a coordenação de Eliane Gallotti, jogadora e entusiasta do espor-

te.
Para Gallotti, o evento promete ser um dos mais animados e agitados da região devido a união de diversos grupos
e categorias de jogadores, que
a cada dia se apaixonam mais
pelo esporte e pelos encontros
regionais.
“Participo dos principais campeonatos regionais
e acompanho de perto a paixão e dedicação de cada joga-

dor ou duplas nos jogos. Sou
atleta e pratico diversos esportes, mas o Beach Tennis tem
se destacado pela evolução do
esporte que integra facilmente qualquer pessoa que queira praticar, mesmo sem nunca ter pego em uma raquete
antes.” destaca Gallotti.
De acordo com Bruno Rodrigues (Sea and Sugar), a
produção está montando um
grande espetáculo na praia pa-

ra diversão dos atletas e das
famílias.” A ideia é oferecer
esporte e entretenimento em
um final de semana agitado
na Flórida, em um ambiente
saudável e ao ar livre”, realça
Rodrigues.
Serão 10 quadras, mais de
150 atletas, barracas de alimentos e bebidas brasileiras,
expositores de marcas e produtos, música e muito esporte.
Serão 10 quadras com jogos simultâneos nas areias de Pompano Beach.

divulgação

De iniciante ao avançado, as inscrições estão abertas

Organizadores e jogadores do Beach Tennis Fest.

A expectativa dos organizadores é receber na área principal do evento uma média de
1.000 pessoas por dia e oferecer uma experiência incrível
aos visitantes e atletas.
As inscrições já estão abertas no EVENTBRITE.COM para
as seguintes categorias até o

dia 1° de setembro:
-Men Beginner
-Women Beginner
-Men intermediate
-Women intermediate
-Men advanced
-Women advanced
-Mix beginner
-Mix intermediate

-Mix advanced
-Men 50+
-Women 50+.
“Estamos investindo neste evento ao lado de grandes
marcas que acreditam que o
esporte é uma atividade indispensável na vida de qualquer
pessoa nos dias de hoje, disse

Fernanda Cirino, Editora do
Gazeta News.
Para apoiar ou patrocinar
o evento, entre em contato pelo Whatsapp - 954 802 6402.
Para se inscrever, acesse o site
EventBrite.com - BEACH TENNIS FEST POMPANO BEACH.
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Brasileiros da FL divergem sobre o aumento de casos
de covid-19, vacina e restrições de viagens
Estado registra maior número de casos diários de covid-19 do país; 48,5% da população está totalmente vacinada.
DisneyFacebook.

Arlaine Castro

A

Flórida se tornou nos
últimos dias o estado
do país com o maior
número de casos diários de
covid-19.
O estado registrou 10.454
casos diários de média nos últimos sete dias – 22% do total do
país– contra os 1.839 que apresentava em 1º de julho, segundo dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças
(CDC). A Flórida está com pouco mais de 10 milhões de habitantes vacinados com as duas
doses (48,5% da população).
Na última semana, houve
um aumento de 65% das hospitalizações por covid-19 na
Flórida, segundo a Associação
de Hospitais estadual. Do total
de pessoas afetadas, 95% não
estavam vacinadas.
58,3% dos maiores de 18
anos estão totalmente vacinados contra a doença, pouco abaixo do conjunto do país

(60%), segundo o CDC.
Brasileiros que moram na
Flórida têm diferentes opiniões sobre a imunização, as
restrições de viagens e o novo
aumento de casos.
Vacina e aumento de
casos
Ricardo Feijó - “Esse negacionismo está nos levando
ao caos novamente. Moro em
Orlando e trabalho para uma
distribuidora de carros com
sede em Deerfield Beach, a
distribuição fica em Jacksonville e Geórgia. No meu trabalho agora só quem tem vacina pode voltar, há aumento
de casos 90% nos terminais
de Jacksonville e Geórgia, onde se negam a usar máscara e
vacinar. Todos apoiadores de
Trump declarados. Acredito
que o motivo foi a politização
da pandemia.”
Selma Teixeira - “Se toda
a população entender e conscientizar que o melhor é se va-

cinar. Dessa forma a vida vai
retornar ao normal. Então não
reclame com as restrições.”
Magda - “Não vai voltar ao
normal. Não tomei a vacina
e têm pessoas que tomaram
e estão com covid e também
hospitalizados. Estou confusa com tudo isso. A vacina foi
feita muito rápido. E agora fica aparecendo efeitos colaterais no coração. Uma pressão
pra todo mundo tomar sendo
que a vacina não previne contra a covid totalmente. E todos
nós sabemos que é uma vacina emergencial.”
Restrição de viagens
Ricardo Feijó - “Onde trabalho é obrigatório quarentena depois que chega do Brasil.
Quando eu tomei a segunda
dose cheguei a comprar passagem para o Brasil pois eu achava que não precisaria mais
desta quarentena e tive que
cancelar. Eu sei que é difícil,
principalmente para o turis-

Os parques temáticos, como Disney World em Orlando, estão entre os locais mais buscados para as viagens.

mo, mas qual seria a outra solução? Não querem tomar vacina nem usar máscara. Meus
familiares mesmo no Brasil,
foi difícil convencê-los a tomarem a vacina, e olha que perdemos vários amigos lá.

Rosanna Wandermuren “Por um lado é o certo, ainda mais que está subindo os
casos. Por outro lado, queria
muito que liberassem a entrada de turistas. Não vejo a hora de reencontrar meus pais e

eles conhecerem o neto que
acabou de nascer”.
Magda - “Sinto muito pela
minha família que não pode
vir. Mas se for pra nossa segurança do país eu concordo. Tá
muito cedo pra turismo.”

FALAMOS PORTUGUES- E ESPANHOL

5130 N US 1- FORT PIERS- FL- 34946 -

PHONE: 772 467 0199 WWW.TRUCKTOWNFLORIDA.COM
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Bióloga Camila Bozza vai mostrar biodiversidade do
Brasil e do mundo em documentário
Conhecida como “Snake Girl”, a brasileira mora em Orlando, onde trabalha com remoção de cobras e outros répteis.
Arquivo pessoal

Arlaine Castro

“Não vai ser só cobra.
Preparem-se para ver
todo tipo de bicho de
todas as regiões do
planeta”, diz Camila, que
gravou primeiro no BR.

A

bióloga Camila Bozza,
conhecida como “Snake Girl”, vai mostrar a
biodiversidade do Brasil e do
mundo em um documentário.
“Será um programa para toda
a família com diversos tipos
de animais”, conta.
A primeira parte da gravação já foi feita no Brasil e
numa entrevista exclusiva ao
Gazeta News, a bióloga falou
sobre as gravações na Amazônia e no Mato Grosso do Sul.
Durante praticamente um
mês, ela passeou pelo norte e
centro-oeste brasileiro gravando o programa para um dos
maiores canais de documentários do mundo que, por enquanto, diz não poder revelar
qual e nem como será chamado o programa.
Vida dos índios
Questionada sobre o que
mais a impressionou durante
as gravações no Brasil, Cami-

Camila Bozza (no destaque e atrás, de azul) em visita a tribo indígena perto de Manaus (AM).

la diz que, sem dúvida, o jeito
que os índios vivem. Ela ficou
encantada com a aldeia e o jeito simples que levam a vida,
além da necessidade da caça e
da pesca para a sobrevivência.
“Numa tribo que chega-

mos, um menininho estava
com arco e flecha para se defender. As crianças ficaram
com medo da minha mochila
porque era cor de rosa e nunca
tinham visto. E também ficavam passando a mão no meu

braço por causa das tatuagens
coloridas que nunca tinham
visto também”, relata.
Biodiversidade mundial
Como bióloga e especialista
em animais selvagens, Camila

conta que vai gravar também
em outras partes do mundo, como na África e Austrália. “Não
vai ser só cobra, se preparem
para ver todo tipo de bicho de
todas as regiões do planeta. Vou
fazer de tudo até mergulhar
com tubarão, mostrar a migração dos gnus na África, gravar
com gorila no Congo, filmar na
Nova Zelândia, fazer passeio de
caiaque com orca, mostrar o urso polar no Canadá”.
Nos EUA, as filmagens serão em Atlanta, onde irá mostrar bastidores do aquário, no
deserto do Arizona e no Alasca. Na programação estão a aurora boreal e a pesca no gelo.

Com previsão de ser transmitido no final deste ano, o
objetivo do programa é levar
diversão e conhecimento para
a família. “Um jeito de aprender mais divertido e engraçado”, afirma.
Mudando o estereótipo
Camila faz questão de pontuar o orgulho de ser mulher e
de estar fazendo algo que vai
ajudar a acabar com estereótipo de que só homem faz.”
Sou mulher e fui pro meio da
mata, da floresta, dos índios,
fiquei coberta de lama, enfim,
aventuras que muitos acham
ser só para homens”, destaca.
Há quase 20 anos morando
fora do Brasil, Camila é apaixonada por serpentes. Em Orlando, onde mora, trabalha
em um serpentário e tem uma
empresa de remoção de cobras, outros répteis e mamíferos. Leia a entrevista completa
no gazetanews.com.
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Biden divulga plano de
reforma da imigração
aP Photo/m. rourke

13% dos indocumentados
liberados nos EUA
compareceram ao ICE
CBP

De março a julho,
cerca de 55.000
imigrantes foram
liberados na
fronteira.
Em 21 pontos, Biden quer imigração mais “justa e humana”.

O governo Biden divulgou
um esboço de sua estratégia
completa sobre imigração na
terça-feira, 27, com 21 pontos
em destaque.
A Casa Branca está sendo
criticada de ambos os lados
do corredor: dos democratas,
com o pedido de deportações
rápidas, e dos republicanos,
com o aumento de migrantes
na fronteira sul.
“Os Estados Unidos podem
ter uma fronteira ordenada,

segura e bem administrada,
ao mesmo tempo que tratam
as pessoas de maneira justa e
humana”, diz o plano.
No documento, Biden incentiva o Congresso a aprovar
a Lei de Cidadania dos EUA e
a Lei do Sonho e da Promessa.
O plano realça o pedido de
orçamento fiscal para 2022 e
pede ao Congresso US$ 861
milhões para impulsionar as
oportunidades econômicas para a América Central.

A

penas 13% dos cerca de
50.000 imigrantes indocumentados libertados na fronteira para dentro
dos EUA sem uma data de julgamento - mas obrigados a se
apresentar ao Departamento
de Imigração e Alfândega - se
deram ao trabalho de aparecer, disse um novo relatório
informado pelo portal Axios.
Antes de serem liberados
em solo americano, os imigrantes receberam uma lista
de endereços e contatos para
escritórios do ICE em todo o
país e foram orientados a se
reportar a um deles ao chegar

apenas 6.700 compareceram aos escritórios do ICE até 26 de julho.

ao seu destino para buscar autorizações de trabalho.
55.000 imigrantes foram
liberados nos EUA de março a
julho, mas apenas 6.700 compareceram aos escritórios do

ICE até a segunda-feira, 26,
disse o relatório, citando dados do Departamento de Segurança Interna.
Dos que não compareceram, 16.000 estão além do pe-

ríodo de 60 dias que receberam como permissão quando
foram presos. Cerca de 27.000
imigrantes que cruzaram a
fronteira e foram libertados
durante o mesmo período
também não compareceram,
mas ainda estão dentro da janela de 60 dias.
De acordo com a Alfândega e Proteção de Fronteiras,
houve 1.078.226 encontros no
ano fiscal de 2021, que vai de
1º de outubro de 2020 a 30
de setembro de 2021 - um aumento de 102% em relação ao
ano fiscal de 2020.
Os imigrantes continuam
sendo libertados na fronteira
e vão para seus destinos dentro do país. Até segunda-feira,
7.300 migrantes na região do
Vale do Rio Grande foram libertados na semana passada
sem receber uma data de julgamento.
O número de encontros
tem sido especialmente alto
no setor do Vale do Rio Grande. Brian Hastings, o chefe
de patrulha da área, disse em
uma postagem no Twitter que
20.000 imigrantes indocumentados foram presos em uma
semana.
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DHS expande campanha contra a
violência em português

13

Casal de SP desaparece após
tentar travessia ilegal
Divulgação/redes sociais

A “If You See Something, Say Something®” é uma campanha nacional que
busca conscientizar a população sobre casos de violência.
DHS

E

sta semana, o Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS, na
sigla em inglês) expandiu os
materiais da campanha “If
You See Something, Say Something®” em português e
outras nove línguas.
A campanha tem o compromisso de educar o público
sobre como reconhecer e denunciar os sinais de atividades suspeitas, que podem envolver terrorismo, violência
doméstica ou qualquer outro
tipo de violência.
“Acreditamos que todos
têm um papel a desempenhar
para manter nossas comunidades seguras e para cumprir
essa missão de forma eficaz, a
campanha deve ser acessível a
todas as comunidades que servimos. Essas expansão ajudará
a fornecer acesso mais equitativo às informações de segu-

material em português da “If You See Something, Say Something®”.

rança pública e a promover
um público americano alerta e informado”, diz o órgão.
Agora, os novos materiais
estão disponíveis em portu-

guês, árabe, chinês (simplificado), francês, haitiano, coreano, russo, espanhol, tailandês
e vietnamita e podem ser baixados pelo público na página

de materiais de divulgação traduzidos. Tem três conjuntos
de pôsteres, dois gráficos para uso em sites ou publicidade
e três gráficos de mídia social.
O DHS incentiva indivíduos, organizações, governo
local e agências de segurança
pública a compartilhar o material em suas comunidades e
nas redes sociais.
“Acho ótimo, pois as pessoas precisam se conscientizar
da importância de não se omitir, e quanto mais informações receberem, maior o encorajamento”, ressalta Flaviane
Carvalho, brasileira que mora em Orlando e que ajudou a
salvar um menino de 11 anos
que sofria abuso físico e psicológico em casa. Ela está montando uma organização para
capacitar pessoas a identificar
sinais de violência.

raiane Samira dos Santos, 23, viajou com o marido Daniel almeida.

Um casal de Ribeirão Preto
desapareceu após tentar fazer
uma travessia ilegal pelo mar
entre os estados de Baja, no
México e a Califórnia.
Segundo relato da amiga
Beatriz Isabela ao Gazeta News, a amiga Raiane Samira dos
Santos de 23 anos viajou com
o marido Daniel San Mourão
Almeida, para o México no dia
10 de fevereiro e a travessia
foi feita no dia 12 de março.
Desde então, eles não se co-

municam mais com as famílias e elas estão desesperadas
por notícias.
A mãe de Raiane, Sabrina dos Santos, disse ao jornal
A Cidade, de Ribeirão Preto,
que os dois embarcaram nesta aventura em busca de uma
vida melhor e venderam tudo
que tinham no Brasil.
A família já está com contato com autoridades brasileiras em Los Angeles, que está
buscando informações.
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Planejamento previdenciário - como transferir
automaticamente a aposentadoria para os EUA?
Com o acordo previdenciário, saiba como somar o tempo de contribuição nos EUA e no Brasil e receber no exterior.

P

lanejamento Previdenciário Internacional, revisão de aposentadoria,
cessação do desconto de 25%
para quem mora no exterior,
transferir automaticamente a
aposentadoria para uma conta nos EUA, possibilidade de
somar o tempo de contribuição nos 2 países e a prova
de vida digital - estas são as
maiores dúvidas dos brasileiros que moram no exterior.
A Dra. Rita Riff - Advogada Especialista em Direito
Previdenciário Internacional,
Fundadora e Proprietária da
BrazilianPrev, explica sobre a
importância do planejamento
da aposentadoria.
“Planejar é sempre importante quando queremos alcançar objetivos rentáveis no
futuro e com a aposentadoria
isso não é diferente”, analisa
a advogada.
Ela explica ao brasileiro
que está no exterior que há

DOUGLAS LUCCENA

“Planejar é sempre
importante e com a
aposentadoria não é
diferente”, analisa Rita
Riff, advogada de Direito
Previdenciário.
várias possibilidades de se
aposentar, como por exemplo:
a) Aposentadoria pelas regras do INSS no Brasil;
b) Aposentadoria pelas regras do país que reside no exterior;
c) Aposentadoria nos dois
Países (no Brasil e no país
de residência), utilizando os
Acordos Internacionais de
Previdência.
Há a possibilidade de SOMAR o tempo contribuído no
Brasil com o tempo pago à
previdência dos EUA, portanto, há a possibilidade de obter 2 aposentadorias.

Segundo Riff, não é incomum se deparar com brasileiros que se aposentaram com
erros, sem planejamento e o
resultado é um benefício com
um valor baixo e que poderia ter sido muito maior se
houvesse um planejamento
prévio antes de efetivamente
dar entrada na aposentadoria.
“É crescente a procura
por Revisões de Aposentadoria afim de corrigir e majorar a renda mensal, podendo
muitas vezes dobrar ou triplicar o valor do beneficio previdenciário”, ressalta.

Rita Riff é advogada, especialista em Direito Previdenciário Internacional, Fundadora da BrazilianPrev.

E quais são as vantagens de se planejar?
Planejando sua aposentadoria o brasileiro deixa de
improvisar e passa a estar
preparado para conquistar a
aposentadoria que sempre sonhou em ambos os países.
Dentre as vantagens estão:

-Possibilidade de SOMAR
o tempo de contribuição
no Brasil e nos EUA de forma concomitante, podendo
APROVEITAR em ambos os
países;
-Saber o tempo de contri-

buição que verteu no país de
origem;
-Poder escolher o melhor
benefício previdenciário pós
reforma da Previdência;
-Saber o que pode ser feito para aumentar o tempo de

contribuição;
-Projeção futura do benefício em vários cenários;
-Possibilidade de pagar os
atrasados;
-Saber qual a renda mensal mais vantajosa.
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CDC recomenda que vacinados usem
máscaras em áreas com baixa vacinação
Pessoas totalmente vacinadas estão contraindo Covid-19 e também podem infectar outras.
CDC

O

s Centros de Controle
e Prevenção de Doenças emitiram uma nova orientação na terça-feira,
27, recomendando o uso de
máscara em áreas fechadas e
com altas taxas de transmissão, depois que novos dados
sugeriram que indivíduos totalmente vacinados não estão
apenas contraindo Covid-19,
mas podem potencialmente
infectar outros.
Segundo o órgão, a preo-

cupação maior é com relação
à variante Delta, que é mais
transmissível, mesmo com as
vacinas. A recomendação é para que as pessoas totalmente
vacinadas usem uma máscara
em ambientes internos públicos em áreas de transmissão
substancial ou alta.
A diretora do CDC, Rochelle Walensky, disse que estudos recentes mostraram que
os indivíduos vacinados que
foram infectados com Covid

Segundo o órgão, a preocupação é com a variante Delta, mais transmissível.

têm tanta carga viral quanto os não vacinados, tornando possível a disseminação
do vírus para outras pessoas.
Com base nessa descoberta,
Walensky disse que o CDC
também recomenda que todas as crianças em idade escolar usem máscaras no outono.
Em todo o país, o CDC rastreou mais de 4.000 casos de
pessoas totalmente vacinadas
hospitalizadas com sintomas
de Covid.

Dezessete estados promulgaram 28 novas leis que dificultam a votação
Os legisladores estaduais
promulgaram quase 30 leis
desde a eleição de 2020 que
restringem o acesso às cédulas, de acordo com uma nova
contagem de 21 de junho do
Brennan Center for Justice da
New York University School
of Law.

O total de 28 leis em 17
estados, incluindo a Flórida,
marca um novo recorde para
leis de voto restritivo desde
2011, quando o Centro Brennan registrou 19 leis promulgadas em 14 legislaturas estaduais.
Entre 1º de janeiro e 14 de

julho de 2021, pelo menos 18
estados promulgaram 30 leis
que restringem o acesso ao voto, informa o centro.
Essas leis tornam a votação por correspondência e a
votação antecipada mais difícil, impõem requisitos mais
severos de identificação do

eleitor e tornam mais provável a eliminação de eleitores
com falha, entre outras coisas. Mais de 400 projetos de
lei com disposições que restringem o acesso ao voto foram apresentados em 49 estados nas sessões legislativas
de 2021.

Voto pelo correio terá mudanças.
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Mais famílias
optam pelo
‘homeschooling’
Por diferentes motivos e
impulsionado pela pandemia,
o ‘homeschooling’, ou, ensino em casa, aumentou nas famílias que vivem nos Estados
Unidos.
O aumento foi confirmado
pelo U.S. Census Bureau, que
relatou em março que a taxa
de famílias que educam seus
filhos em casa aumentou para 11% em setembro de 2020,
mais do que o dobro de 5,4%
de seis meses.
As famílias negras viram o
maior salto; sua taxa de escolarização em casa aumentou
de 3,3% na primavera de 2020
para 16,1% no outono.
Muitas das novas famílias
enfrentaram dificuldades, incluindo a falta de acesso à Internet, que limitou a capacidade de seus filhos de se
beneficiarem do aprendizado
virtual durante a pandemia.
Os motivos específicos variam amplamente, como necessidade de educação especial ou ensino fraco na escola.
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EUA não revogarão restrições de
viagens pela covid-19 por enquanto
A medida afeta não cidadãos norte-americanos oriundos do Reino Unido,
Europa, Irlanda, China, Índia, África do Sul, Irã e Brasil.

O

s Estados Unidos não
revogarão nenhuma
restrição de viagem
atualmente em vigor “neste
momento” devido a preocupações com a altamente contagiosa variante Delta do coronavírus e ao aumento do
número de casos de Covid-19
no país, disse uma autoridade da Casa Branca à Reuters.
A decisão, tomada após
uma reunião de alto escalão

da Casa Branca, significa que
as restrições a viagens que vigoram há tempos no país e
que barraram a maior parte da
população mundial de entrar
nos EUA desde 2020 não serão revogadas no curto prazo.
“Dado que estamos hoje
com a variante Delta, os Estados Unidos manterão as restrições de viagens existentes
neste momento”, disse a autoridade à Reuters.
CDC

Funcionários terão que comprovar vacina ou realizar testes.

“Impulsionados pela variante Delta, os casos estão
aumentando aqui, particularmente entre aqueles não vacinados e parece que continuarão a crescer nas próximas
semanas.”
Também na semana passada, o governo disse que continuará a revisar as restrições de
viagens e que o farão “orientado por especialistas em saúde
pública e médicos” quando se

trata de tomar a decisão de fazer o mesmo e não por meio
de uma “intenção recíproca”.
Os EUA atualmente proíbem a entrada direta de não
cidadãos norte-americanos
oriundos do Reino Unido, dos
26 países europeus que compõem o espaço Schengen,
além de Irlanda, China, Índia, África do Sul, Irã e Brasil.
Restrições de entrada nos EUA estão em vigor desde 2020.

Biden analisa exigir vacina ou teste em órgãos federais
O presidente Joe Biden deve anunciar esta semana que
seu governo exigirá que os
funcionários federais sejam
vacinados contra o coronavírus ou se submetam a testes
rigorosos, informou a NBC News na quarta-feira, 28.
Biden deve revelar as no-

vas regras, que se seguiram a
uma revisão da política interna da Casa Branca, durante
um discurso na quinta-feira,
disseram dois funcionários do
governo à NBC. Não está claro
quando as alterações entrarão
em vigor.
Biden também deve anun-

ciar novos passos que seu governo está tomando para
tentar aumentar a taxa de vacinação dos EUA, que diminuiu significativamente nos
últimos meses e caiu abaixo
das metas anteriores da Casa
Branca, informou a NBC.
As novas medidas são de-

correntes da variante delta, altamente transmissível que se
espalha pelo mundo, inclusive nos EUA, onde representa uma grande proporção de
novas infecções. O país pode
enfrentar outro aumento de
casos no outono, alertam as
autoridades de saúde.

Horário de funcionamento
Segunda á sextas dás 9:30am ás 5:30pm

567 E. Sample Road Pompano Beach- FL - 33064
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Inglaterra retira
quarentena para cidadãos
dos EUA e UE vacinados
Coladaweb.com

EUA ainda
mantêm
restrições para
não americanos
da Grã-Bretanha.

V

iajantes dos EUA e da
UE que foram totalmente vacinados contra o coronavírus em breve
terão permissão para visitar
a Inglaterra sem ter que ficar
em quarentena, anunciou o
governo do Reino Unido na
quarta-feira, 28.
A medida ocorre depois
que o governo britânico, em
19 de julho, também removeu os requisitos de quarentena para residentes ingleses
totalmente vacinados, caso
eles tivessem visitado os países da chamada lista âmbar
com situações menos graves

O Reino Unido está aliviando restrições de viagens a turistas vacinados.

de Covid-19.
Ambos os anúncios proporcionam um novo alívio às
companhias aéreas e ao setor de turismo em geral, que
foi severamente atingido pelas restrições da Covid. O setor europeu de viagens e lazer

negociou em alta na quarta-feira, apoiado pelas decisões recentes. A EasyJet e a
empresa-mãe da British Airways subiram mais de 4% durante os negócios da tarde em
Londres.
O Ministro dos Transpor-

tes do Reino Unido, Grant
Shapps, disse via Twitter que
a isenção de quarentena seria introduzida a partir de
segunda-feira. Chega em um
momento em que os Estados
Unidos estão revertendo algumas de suas restrições sociais.
Shapps disse que as mudanças se aplicariam a pessoas totalmente vacinadas
com uma vacina aprovada
nos EUA ou na Europa. Aqueles que viajam ainda precisam fazer o teste normal
antes da partida antes da chegada e fazer um teste PCR no
segundo dia de retorno à Inglaterra.
Nos EUA, o governo Biden disse esta semana que
manterá as restrições de viagens, incluindo a proibição
de a maioria dos cidadãos
não americanos entrarem
nos EUA vindos da Grã-Bretanha, devido à rápida disseminação da variante delta.
Na semana passada, o CDC
e o Departamento de Estado
elevaram suas advertências
sobre viagens ao Reino Unido ao mais alto nível, dizendo aos cidadãos para evitar
viagens para lá.
Com informações da CNBC.
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Castilho assume presidência
do Peru
Com o compromisso de
uma nova Constituição para
o país, o socialista Pedro Castilho, de 51 anos, assumiu na
quarta-feira, 28, a presidência
do Peru. Castilho prestou juramento diante do plenário do
Congresso unicameral, usando seu chapéu de palha de
aba larga, uma marca de toda
a sua campanha eleitoral. O

acessório é típico de sua terra andina e natal Cajamarca.
“Juro pela população do Peru,
por um país sem corrupção e
por uma nova Constituição”,
disse o novo presidente.
A posse, marcada no dia
do bicentenário da Independência do Peru, contou com a
presença de alguns presidentes da América do Sul.

Brasil: reformas e PEC do Voto
Impresso serão prioridade
Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara
dos Deputados, Arthur Lira
(PP-AL), disse que a análise das
propostas de reforma tributária e administrativa, a privatização dos Correios e a reforma
do sistema eleitoral estão entre as prioridades de votação
da Casa após o recesso parlamentar. O retomada dos trabalhos no Congresso Nacional
está marcada para 2 de agosto.
Em mensagem em uma rede social, Lira informou que,
na primeira semana de traba-

Presidente da Câmara, Arthur Lira.

lho, colocará na pauta o Projeto de Lei (PL) 2.337/21. O parecer preliminar da segunda
fase da proposta foi apresentado pelo relator, Celso Sabino
(PSDB-BA), no último dia 13.
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O DR LUCIANO PARK É UM DOS ADVOGADOS MAIS 0
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VIVER BEM
Por ADRIANA TANESE NOGUEIRA

adriana@gazetanews.com
Adriana Tanese Nogueira - Psicanalista, filósofa, life coach, terapeuta transpessoal, intérprete de sonhos, terapeuta Florais de Bach, autora, educadora perinatal, fundadora da ONG
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FELICIDADE É CONSEQUÊNCIA
m animal é feliz quando pode expressar a sua natureza.
Uma ave precisa voar, uma
onça caçar, um golfinho nadar em espaços amplos. Um cão para
ser feliz necessita de movimento, disciplina e amor, além de um vínculo de
confiança com o seu dono. Um gato
quer se deixado em paz, quer ter respeitada sua independência, receber carinho quando lhe der na telha e comida quando sentir fome. A natureza de
cada ser vivo ao se expressar livremente produz como efeito colateral felicidade.
Qual é a natureza do ser humano?
Diferentemente daquela animal, a natureza humana está em movimento,
um contínuo “work in progress” que
precisa ser mantido em andamento para não estancar e sufocar. Ou seja: o ser
humano precisa descobrir novos horizontes, aprender e crescer emocional e
intelectualmente. Esta é a natureza do
ser humano. Independentemente de
suas escolhas, gostos e história, todos
possuem internamente o movimen-

U

to rumo ao crescimento; cada num no
seu ritmo, mas o processo é infinito.
Seres humanos tendem a se entediar (quem mais rápido, quem menos)
se permanecerem fazendo sempre as
mesmas coisas. Sua natureza é a do explorador curioso. Ao mesmo tempo em
que precisam de segurança e aconchego, seja material que emocional, seres
humanos gostam de ir além, superar
limites e avançar. Quando o ser humano pode ir para frente sem perder seu
lar, quando sua necessidade inata de
liberdade, mental e física, é satisfeita
sem prejudicar sua pertença a um grupo (casal, família, coletividade), ele está
nas condições de ser feliz.

Esse movimento não é caótico ou
casual. É por este motivo que tantas vezes não basta mudar de casa, namorado
ou país para ser feliz. A mudança que
faz sentido na vida individual e social se
chama evolução. Ela não é simplesmente física, porque não se trata do corpo
crescer, apesar de isso ser necessário no
começo da nossa vida e não é simplesmente intelectual, apesar de ser uma
peça importante no desenvolvimento
de uma pessoa. É mais, é também emocional e espiritual. É uma progressão
global do ser humano que se sintetiza
no ampliação de sua consciência.
Evoluir no nível da consciência significa crescer como pessoas a partir do
que se vivencia a cada dia, se dar conta,
perceber mais, se enxergar com mais
detalhes, entender melhor quem somos e quem são os outros. Nosso horizonte então se amplia, conseguimos
focar com maior nitedez o contexto e
reconhecer as nuanças. Por consequência, as decisões são mais pertinentes,
as escolhas mais positivas, o caminho
mais seguro. Se vive mais em paz.

Evolução, portanto, é um movimento numa direção. E para segui-lo é
preciso saber o que é que precisa evoluir, porque o progresso não é uma
ideia abstrata, mas um acontecimento real na vida individual. Quando João
não está feliz, ele precisa descobrir o
que tem que mudar nele para que possa ser feliz. Quando Maria está deprimida, a pergunta é: qual etapa de sua
vida precisa conquistar? O sofrimento
vem do que não se deixa vir à tona, das
palavras não ditas, dos gestos não realizados, das atitudes não assumidas, dos
sentimentos calados, das necessidades
ignoradas.
Evolução tem sentido. Esta é uma
palavra muito interessante porque significa ao mesmo tempo
ter direção e ter significado. Assim
é com tudo na nossa vida. A diferença
entre algo com sentido e algo sem é a
mesma que existe entre um emaranhado confuso de linhas e um desenho claro e compreensível. Às vezes se enxerga o emaranhado porque falta a lente
certa para entender o que está aconte-

cendo. É aí que precisa procurar ajuda
profissional. O profissional oferece lentes para ver e vendo tem-se como entender o que acontece e entendendo
tem-se como tomar decisões e agir sem
nos prejudicar.
A &quot;natureza humana&quot;
está inextricavelmente vinculada ao
sentido. Se uma experiência não faz
sentido não será boa. O sentido de uma
vida se manifesta na soma dos sentidos
de cada momento. Cada escolha de vida concorre para criar o sentido maior
se a pessoa que escolhe estiver engajada numa vida consciente. Se há contradições talvez elas dependam mais da
forma como se olha para as coisas do
que das coisas em si. Por isso, reavaliar
o modo de pensarmos e interpretarmos a vida e a nós mesmos é essencial.
Se a felicidade é consequência de
João e Maria expressarem quem são,
ou melhor, o que são, buscar a felicidade equivale a se conhecer e assim entender o ambiente no qual estamos.
Em nossa vida há limites que precisam ser respeitados, mas há outros que
estão aí para serem derrubados para
que possamos dar à luz quem somos.
E, então, sim, sermos felizes.
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Resgatando a feminilidade

C

ada vez mais as mulheres estão abandonando os afazeres
domésticos para assumir postos no mercado de trabalho.
De acordo com pesquisa realizada
em 2005 pelo Grupo Catho, nos últimos dez anos, a participação feminina no mercado de trabalho brasileiro
dobrou, revelando os seguintes percentuais de “ocupação” feminina nas
empresas:
presidência: 17,5%
diretoria: 23%
gerência: 26%
chefia e coordenação: 49 O avanço das mulheres no mercado de trabalho é marcado, principalmente, pela
onda de mudança que o mundo está
atravessando, onde habilidades mais
femininas que masculinas têm sido
fator determinante para a permanência de muitas empresas no mercado.
Hoje, a agressividade e a objetividade
– características notadamente masculinas – estão cedendo terreno para a
intuição e a capacidade de adaptação,
traços marcantes no perfil feminino.

As mulheres estão descobrindo
seus. Não precisam mais se espelhar
na atuação masculina para provar
sua competência. Agora, são os homens que estão buscando adquirir as
qualidades femininas tão procuradas
pelo mundo corporativo, como a habilidade de cultivar bons e produtivos relacionamentos, por exemplo.
Além disso, as mulheres são mais fle-

xíveis que os homens e se adaptam
com mais facilidade e mais rapidamente que eles, o que é fundamental
para um mundo em constante mudança.
O estilo feminino, aliado ao esforço, força de vontade e determinação das mulheres em colocar em
prática sua competência, tem sido
reconhecido e recompensado pelas

empresas, que apostam nessa nova
força de trabalho.
Um importante ponto positivo
do estilo feminino é a capacidade de
trabalhar com o lado direito do cérebro, mais emotivo, intuitivo, criativo. E como, durante muito tempo,
tiveram de agir à semelhança dos
homens para conquistar seu espaço,
as mulheres acabaram desenvolvendo também a utilização do hemisfério cerebral esquerdo. Com isso, saíram ganhando! Agora, é a vez dos
homens correrem atrás do prejuízo
e buscar meios para desenvolver o
hemisfério direito. Recursos para isso não faltam. Vários de meus cursos
têm essa abordagem.
Entretanto, ainda restam alguns
pontos importantes a serem conquistados pelas mulheres com relação ao
universo corporativo. O principal é
que ainda existe um preconceito não-declarado em relação às mulheres.
Prova disso é que elas ganham cerca de 10% menos que os homens nas
mesmas funções. O mercado tem al-

gumas justificativas
para isso, mas as principais são: 1)
a mulher é uma mão-de-obra nova e
ainda é preciso
descobrir seu potencial; 2) semanalmente, elas trabalham cerca de
três horas menos que os
homens.
Um importante aspecto negativo
em relação à participação das mulheres no mercado de trabalho, levantado pela pesquisa do Grupo Catho, é
que a porcentagem de mulheres nas
empresas diminui conforme o tamanho da empresa aumenta. Mas, mesmo assim, o panorama da participação feminina no mercado de trabalho
é promissor. Estima-se que daqui a 20
anos, quase 50% dos cargos de presidência nas empresas serão ocupados
por mulheres!
Como tudo na vida tende a encontrar um ponto de equilíbrio, também
o mundo corporativo encontrará o
seu, equilibrando homens e mulheres
em cargos e rendimentos.
Afinal, nada mais produtivo que
dispor harmonicamente de duas frentes de trabalho tão distintas e, ao mesmo tempo, tão complementares.
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Davi Moraes lança álbum-tributo a Moraes Moreira

“

Moraes Para Sempre
Moreira” é uma websérie documental produzida pela Odoya Gestão
&amp; Arte, em parceria com
a Savalla Records, sobre o músico, poeta e compositor brasileiro Moraes Moreira, que nos
deixou em abril de 2020 aos
72 anos.
Em quatro episódios, Davi
Moraes, filho do cantor, convida o público a recordar as
memórias e histórias contadas
por seu pai.
Além de relatos e fatos,
contados por meio de referências e lembranças de Davi, alguns clássicos musicais que

compõem a história de Moraes Moreira e dos Novos Baianos, são tocados por Davi na
websérie, como “Pombo Correio”, “Lá Vem o Brasil Descendo a Ladeira”, “Vagabundo
Não é Fácil” e “Festa do Interior”.
Tais gravações chegaram
às plataformas digitais pela
Savalla Records, em formato de álbum, com distribuição
da ONErpm. São 10 músicas
de Moraes Moreira em versão
acústica (voz e violão), interpretadas por Davi Moraes e
produzidas e mixadas por Carlos Savalla.
“Eu achei que seria uma

coisa tranquila de fazer. Nem
pensei muito quando fui gravar, mas a música é um canal de comunicação tão forte
que, no decorrer do processo,
a cada música que eu ia fazen-

do, parecia que eu ia sentindo
mais forte a presença do meu
pai ali comigo e foi uma carga
emocional muito forte e muito boa”, conta Davi Moraes sobre as gravações da série.

Capital Inicial lança música com Mariana Volker

O

Capital Inicial acaba
de lançar uma versão
inédita de “Pensando
em Você”, canção de
Paulinho Moska, com a participação de Mariana Volker. A faixa, com produção musical de
Dudu Marote, sai pelo selo do
Capital Inicial.
“A escolha dessa canção foi
muito pela simplicidade dela,
com poucos acordes e uma letra também quase elementar,
mas que passa muita emoção.
Com poucas pinceladas ela
transmite muito sentimento e
isso pra mim é muito sedutor.
E o que me vem à cabeça é irresistível. O Paulinho Moska
acertou em cheio nessa canção, é demais o que ele faz. Eu
gosto muito da obra do Pauli-

nho, um querido, muito gentil
e muito generoso. Então, ainda
tem esse aspecto pessoal, de estar prestando um tributo a um
grande artista. Eu vejo uma sequência de motivos e razões
que justificam a gravação da
música, mas principalmente
porque é uma grande canção”,
conta Dinho Ouro Preto.
O vocalista também comentou a parceria com Mariana Volker: “Se deu através de
amigos em comum. Na verdade, eu não a conhecia, embora depois descobri quantas vezes nossos caminhos quase se
cruzaram. Quando a gente fez
a música eu tava pensando em
uma voz feminina, e alguém
me mostrou o trabalho dela. E
eu fiquei surpreso, porque era

a voz com a calibragem exata, atitude correta. Ela sabe ao
mesmo tempo ser incisiva e
suave, um equilíbrio perfeito”.
Mariana retribui a gentileza:
“O Capital é uma banda
que faz parte da minha vida,
é uma referência, uma grande banda de rock. Foi maravilhoso trabalhar com eles, eu já
admirava muito a banda e conhecendo os músicos pessoalmente, só admirei mais ainda
toda a simplicidade, toda generosidade deles. O Dinho é uma
pessoa super astral e me deixou confortável o tempo todo.
Eu me senti em casa, me senti
tranquila o tempo todo e apaixonada pelo resultado da canção que é linda”.
Para acompanhar a canção,

um clipe que mostra a história
da banda, representando o poder e a importância do show ao
vivo. O clipe é sobre memória e
saudade, mas também é sobre
desejo e futuro. A direção é de
Cauã Csik e a produção da MangoLab. “Pensando em Você” é
o primeiro de uma série de singles que serão lançados até chegar ao álbum completo, que
antecederá uma turnê comemorativa no próximo ano.
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Por JANA NASCIMENTO NAGASE
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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 nas telonas e nas telinhas
Jungle Cruise
Disney

Nine Days
Sony Pictures
Classics
O drama
“Nine Days”
do diretor
brasileiro
Edson Oda
estreia nas
cidades de Los Angeles e Nova

Focus Features

Sony Pictures Classics

Estreias nas
salas de cinema de todo o
país na sexta-feira, dia
30 de julho,
a aventura
“Jungle Cruise”. O longa acompanha o malandro e brincalhão
Frank Wolff, capitão do barco
La Guilla. Ele é contratado pela
Dra. Lily Houghton e seu irmão
McGregor para levá-los em uma
missão pela densa floresta Amazônica, rumo a cachoeira Lágrimas de Cristal, com a intenção
de encontrar uma misteriosa
árvore com poderes de cura que
poderá mudar para sempre o futuro da medicina. No caminho,
eles viverão inúmeros perigos,
enfrentando animais selvagens
e até mesmo forças sobrenaturais. No elenco estão Dwayne

York na sexta-feira, dia 30 de
julho, e expande para o circuito nacional no dia 6 agosto. O
longa acompanha o recluso Will
que conduz entrevistas com potenciais candidatos, ou melhor,
personificações de almas humanas, para o maior privilégio
que um dia ele já teve: nascer.
No elenco estão Winston Duke,
Zazie Beetz, Benedict Wong,
Bill Skarsgard, David Rysdahl,
Arianna Ortiz, Tony Hale, entre
outros. “Nine Days” foi selecionado no Festival de Cinema de
Sundance em 2020.

‘The Rock’ Johnson, Emily
Blunt, Jack Whitehall, Edgar
Ramirez, entre outros. A direção
ficou por conta de Gaume Collet-Serra. O roteiro foi escrito por
Michael Green, Glenn Ficarra e
John Requaa. Você também poderá assistir ao “Jungle Cruise”
através do “Premier Access” da
plataforma e para você acessar
o filme, você precisará de não
só assinar a plataforma digital,
como também pagar um adicional de $30 dólares para assistir
ao filme.

Stillwater
Focus
Features
O novo filme
“Stillwater”,
com o ator
Matt Damon,
entra em cartaz nas salas

de cinema na sexta-feira, dia 30
de julho. O longa acompanha
Bill Baker, um funcionário de
uma plataforma de petróleo em
Oklahoma, que viaja para Marseille, na França, para visitar
sua filha com quem não fala há
muito tempo. Ela está presa por
um homicídio que diz não ter
cometido. Mesmo com as dificuldades culturais e sem falar
a língua local, Bill decide ficar
permanentemente na França e
lutar para provar a inocência da
filha. Também estão no elenco
Abigail Breslin, Camille Cottin,
Deanna Dunagan e Lilou Siauvaud. A direção é de Tom McCarthy, que também co-escreveu
o roteiro com Thomas Bidegain,
Noé Debré e Marcus Hinchey.

Resort to Love
Netflix
A comédia romântica produzida por
Alicia Keys para a Netflix, “Resort

Netflix

Disney

to Love”, fica disponível na plataforma digital na sexta-feira, dia 30 de
julho. O longa é sobre uma garota
chamada Erica que sonha em ser
uma estrela do pop. Porém, após
desastre na carreira, acaba num
luxuoso resort numa ilha aceitando
cantar no casamento do ex-noivo,
Jason. Ao tentar esconder esse
relacionamento da noiva atual de
Jason, ela percebe seus verdadeiros
sentimentos pelo ex, apesar das tentativas desesperadas do irmão dele
de mantê-los separados. Com toda
a confusão sobre essa história de
amores e família, a grande pergunta
é quem será a noiva na festa de casamento, Erica
ou Beverly? No
elenco estão Christina Milian,
Jay Pharoah,
Sinqua Walls,
Christiani Pitts,
entre outros. A
direção é de Steven K. Tsuchida.
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de comunciação e integra as pessoas através de eventos sociais. Iniciou sua coluna social no GazetaNews em 2004

Maris Raﬀa
Experience

N
Mari com equipe no SeaSpice em Miami

Erika de Sá, Fernanda Cirino e Connie
Rocha

a última terça-feira, dia 27
de julho, aconteceu o “Maris
Raffa Experience”. O evento teve como objetivo compartilhar
conteúdos de aplicação a negócios.
Com presença de empreendedores
renomados e influenciadores, Maris anunciou uma novidade: o MarisRaffa Art Basel Experience que será
realizado em novembro e terá a presença do artista Eduardo Kobra. Veja a cobertura do evento!

Xanddy agitou Fort Lauderdale

Anitta foi a sensação no palco

Xanddy Samba & Summer

N

o dia 25 de julho, o cantor Xanddy
se apresentou em Fort Lauderdale.
O show foi realizado em uma área
aberta e contou com a participação da cantora Anitta, que levou o público ao delírio!
Veja as fotos!

Aniversário de
Nicolas Bianchi

N
Nicolas Bianchi e a Professora Miss Kristin
Theimer

Nicolas Bianchi com amigos curtindo passeio e mágicas

o dia 26 de julho, Nicolas Bianchi completou 10 anos em uma
festa na limusine. Os convidados assistiram a um show do Mágico
Bryan Boyd num passeio incrível de
Boca Raton a Palm Beach. A festa foi
um sucesso!

Adriana da AG MEDSPA, Xanddy, Amanda Etzeler
e Carla Perez

Baile dos anos 80 no Feijão
com Arroz

N

o dia 17, sábado, a volta das baladas no
Feijão com Arroz trouxe a nostalgia dos
anos 80 em grande estilo. A banda com
novos integrantes e o repertório diferenciado, tocando músicas de pop e rock, animaram quem
compareceu. Todos cantavam e dançavam juntos,
relembrando aquela década!

Patricia Britto (Feijão com
Arroz) e Lucas Bebe (ex NBA)
que curtiu a festa

Brazilian Networking em
Boca Raton

Nosso negócio é seguro!

N

o dia 15 de julho, quinta-feira, o Gazeta News
e The Berman Law Group organizaram o primeiro networking de 2020. Quem participou
pôde comemorar a volta dos eventos de negócios.
O cocktail foi seguido de sorteios, muita conversa e
troca de cartões. Que tenhamos mais momentos de
sucesso como este!
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