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Flórida tem a sexta maior
população hispânica dos EUA
A
Flórida tem a sexta maior população hispânica
entre os estados americanos. Dos residentes do
Sunshine State, 26,5% são hispânicos. O estado
também tem a nona população mais diversa do país,

empatando com a Geórgia, com 64% se declarando
de etnias diferentes, segundo o censo 2020. Saiba
também quais condados têm mais hispânicos, asiáticos e nativos americanos.
Flórida | Pág. 10

Florida Diversity Council.

COVID-19

FLÓRIDA SE PREPARA
PARA APLICAR TERCEIRA
DOSE DA VACINA
Flórida | Pág. 4

BOCA RATON

BRASILEIRO MORRE
E ESPOSA FICA
GRAVEMENTE FERIDA
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CONTRA O GOVERNO

USO OBRIGATÓRIO DE
MÁSCARAS NAS ESCOLAS
VIRA BATALHA JUDICIAL
O censo de 2020 revelou as mudanças pelas quais a Flórida passou na última década, com destaque para índice de diversidade.
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Arquivo pessoal.

Brasileiro do exército americano
conta sua experiência no Afeganistão
Vi crianças brigando por água e mulheres sendo maltratadas”, conta
Antônio Caiado, 38 anos, Especialista em Armas de Destruição em
“Massa
e Sargento reservista de 1ª Classe do US ARMY em entrevista
especial.
Antônio Caiado, 38, no Afeganistão.
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AULAS E PRODUTOS

BRASILEIRA SE DESTACA
COMO EMPREENDEDORA
NA ÁREA DE ESTÉTICA E
LINHA DE COSMÉTICOS
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O que o Afeganistão e o mundo perdem com o Talibã
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Minas Gerais
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do livro Eta
Babilônia.
Atualmente
é repórter do
Gazeta News.

gão ter se rendido tão rápido
ao Talibã não deveria ter surpreendido o governo Biden.
Se algum padrão consistente persistiu nas últimas duas
décadas, é este: os líderes
políticos dos Estados Unidos
elogiavam a crescente capacidade das forças armadas
afegãs, apenas para não divulgar uma data precisa para a saída das tropas norte-americanas do país. A árdua
busca por um exército afegão autossuficiente sempre foi preA árdua busca por
judicada por uma
um exército afegão
realidade básica: os
autossuficiente sempre
treinadores militares ocidentais não
foi prejudicada por
moram lá. Os soldauma realidade básica:
dos afegãos e o Taos treinadores militares
libã sim. Ouvi isso
ocidentais não moram lá.
várias vezes durante minhas viagens,
Além disso, o repentino res- de fazendeiros, de imãs e do
surgimento do Talibã — de Talibã: o tempo estava do laalguma forma subjugando do do grupo extremista. Os
os 300 mil militares afegãos, militantes se esconderiam
apesar de ter um quarto dos enquanto fosse necessário,
combatentes — prenuncia até que um presidente norum desfecho que pode mui- te-americano finalmente deto bem ser menos afortunado cidisse que a ótica de estar
do que o de nosso intérprete preso em uma guerra eterna
ao ser abandonado pelos mi- era politicamente insustentálitares dos Estados Unidos 11 vel. Contudo o Talibã não responde a nenhum eleitorado.
anos antes.
Na direção oposta à deO fato de o exército afeuase todos no Afeganistão sabiam que
chegaria o dia em que
os Estados Unidos deixariam
o povo afegão encontrar seu
próprio caminho. Mesmo assim, a decisão do presidente Joseph Biden de honrar a
promessa de seu antecessor,
Donald Trump, e retirar os
2,5 mil soldados remanescentes designados no país, veio
repentinamente, com pouca
explicação para o momento.

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

cisão da retirada do exército
dos Estados Unidos do Afeganistão estão os muitos avanços que o país teve durante
os 20 anos em que o Talibã foi mantido, de certa forma, afastado. Eleições democráticas foram realizadas em
todas as províncias, um feito
emocionante apesar da resistência considerável — como quando uma mulher da
província de Paktika, que estava concorrendo ao Parlamento, me disse que duvidava de suas chances, visto que
um grupo de homens estava
indo de porta em porta confiscar os títulos eleitorais de
mulheres. (“Olhe”, disse Karzai quando levantei o assunto para ele em 2005, “se uma
mulher de Paktika pode concorrer ao Parlamento, você
não sabe o que isso significa! É um grande progresso!”.)
Escolas para meninas foram
abertas, pois o Talibã proibia
a educação para o sexo feminino. A eliminação dos campos de papoula que serviam
para financiar o Talibã estava progredindo lentamente,
pelo menos em algumas províncias.
Em tudo isso, a generosidade norte-americana teve um papel grandioso. Em

Fundado em fevereiro de 1994

2010, descobri uma variedade impressionante de projetos econômicos subsidiados
pelo Ocidente. Somente na
província de Nangarhar, havia uma fábrica têxtil movida a energia hidrelétrica,
novas pontes, canais de irrigação e represas, uma cooperativa de tecelagem feminina, uma fábrica de batatas
fritas, uma fábrica de processamento de mel, uma outra
de doces e um vasto mercado de produtos na cidade de
Jalalabad. Mesmo assim, foi
perturbador ouvir o vice-diretor do mercado me dizer:
“este país ainda está em guerra. Não podemos lutar com
nossos próprios recursos. Se
um país está em guerra há 30
anos, pode levar 80 anos para
ser reconstruído”.
Investimentos dessa escala nunca foram feitos em
comunidades de baixa renda e que haviam sido assoladas pela violência nos Estados Unidos, pensei. Os
contribuintes norte-americanos poderiam tolerar isso
no Afeganistão? Por até 80
anos? As perguntas respondem a si mesmas.
Texto: ROBERT DRAPER,
da National Geographic.

EMERGÊNCIA ligue 911 (Corpo de Bombeiros, Polícia ou Ambulância)
Palm Beach: (561) 471 7400
Orlando: (407) 825 2001
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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
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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
Poucas chuvas e muito calor, com temperaturas elevadas nesse período. Máxima de 40°C (104°F), no
sábado.

SUL DA FLORIDA
Poucas chuvas e muita nebulosidade, com temperaturas elevadas nesse período. Máxima de 39°C (102°F),
na terça - feira.

VERÃO até 22 de setembro
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Governador expande tratamento de anticorpos monoclonais
O governador Ron DeSantis anunciou a abertura de mais
centros de tratamento com anticorpos monoclonais contra a
covid-19 na Flórida.
No dia 20 foram iniciados no Bay County Fairgrounds em
Panama City e no Northwest Florida Fairgrounds em Fort Walton Beach. Ambos os locais têm capacidade para atender mais

de 300 pacientes por dia e estarão abertos das 9h00 às 17h00.
Por orientação do governador, existe uma ordem permanente na Flórida assinada pelo Cirurgião Geral do Estado que
permite que os pacientes recebam este tratamento sem receita ou encaminhamento, se administrado por um provedor de
saúde elegível.

Flórida se prepara para aplicar
terceira dose da vacina covid-19
Asilos e idosos voltariam a ser os primeiros a receber as doses de reforços. A
data de início prevista seria 20 de setembro.

Ilustração de anticorpos da Covid-19 (em vermelho e azul).

“Temos um enorme
excedente de vacina em
todo o país. Mesmo se
muitos quiserem, acho
que não será problema”,
disse DeSantis.

FDO

C

om as vacinas de reforço
contra a COVID-19 agora aprovadas para pessoas com sistema imunológico enfraquecido, a Flórida se
prepara para iniciar a aplicação da terceira dose também
para toda a população.
De acordo com a Food and
Drug Administration, as terceiras doses só podem ser administradas pelo menos quatro semanas depois de receber
uma segunda dose e devem
ser da mesma marca das inje-

A recomendação de reforço para o público geral ainda precisa da aprovação do FDA e de um painel do CDC.

ções anteriores.
Por enquanto, as doses de

reforço devem ser administradas apenas a grupos de al-

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

to risco, não ao público em
geral. As pessoas que dese-

jarem a injeção de reforço
deverão confirmar que estão
imunocomprometidas durante o agendamento e mostrar
seus cartões de vacinação COVID-19 na consulta.
As farmácias CVS e Walgreens já estão marcando
consultas para aqueles que
são imunocomprometidos. A
CVS diz que as pessoas podem
agendar as consultas de vacinação em seu site.
Terceira dose para todos

A terceira dose para toda
a população ainda está sendo
analisada pelas autoridades federais de saúde, que disseram
que asilos e idosos voltariam a
ser os primeiros a receber reforços. A data de início prevista seria 20 de setembro.
O governador Ron DeSantis disse que as doses de reforços provavelmente estarão
amplamente disponíveis em
todo o estado assim que obtiverem a aprovação final.
“Temos um enorme excedente de vacina em todo o
país. Eu não sei quantos vão
querer doses de reforço, mas
mesmo se muitos quiserem,
eu acho que não será problema”, afirmou o governador.
A recomendação de reforço ainda precisa da aprovação do FDA e de um painel
do CDC.
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Martha/Mary Yamaha Concerts
2021 • 2022

Clarice & sergio Assad
com a participação especial de

Sammy Figueroa & brian potts

S U N DAY | S E P T E M B E R 1 2 | 4 P M
Jazz brasileiro, samba, chôro, bossa nova e clássicos
Clarice Assad deslumbra o público como uma compositora, pianista e cantora
multilingue, explorando a voz como um instrumento. Seu pai Sérgio Assad, um dos
mais importantes violonistas clássicos da época, toca com plenitude de som e
sensibilidade lírica. Sammy Figueroa, indicado a vários Grammies Latinos, é reconhecido
como o principal percussionista de jazz latino da atualidade. Mestres internacionais
criando música acessível ao coração.

Tickets $15 & $25 • marthamaryconcerts.org
CORPUS CHRISTI CHURCH • 3220 NW 7 AVE • MIAMI, FLORIDA 33179
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Brasileiro morre e esposa fica
gravemente ferida após acidente

Família de brasileiro da FL
pede ajuda para traslado
Gofundme

Segundo a polícia de Boca Raton, o casal foi atingido por um sedan cujo
motorista não parou para prestar socorro e está sendo procurado.
GofundMe.

U

m brasileiro morreu e
sua esposa ficou gravemente ferida após a
moto em que estavam ser atingida por um veículo em Boca
Raton. O acidente aconteceu
na semana passada e o motorista fugiu sem prestar socorro. A polícia pede ajuda da comunidade com informações
que levem ao responsável.
Marco Veiga, de 55 anos,
estava com a esposa Carla Veiga em uma motocicleta Harley-Davidson 2018 quando foram atropelados por um sedan
cujo motorista não parou, de
acordo com a polícia de Boca Raton.
O acidente aconteceu na
quarta-feira, 18, por volta das
23h no bloco 1700 da West
Palmetto Park Road, não muito longe da saída da Interstate
95 North.
O brasileiro não resistiu e

Marco Veiga, de 55 anos, estava com a esposa Carla Veiga em uma moto.

morreu no local, enquanto a
esposa foi levada gravemente ferida para o Delray Medical Center.
A polícia disse que o se-

dan, que se acredita ser de cor
clara e possivelmente prata,
cruzou a pista da moto quando ambos saíam da via expressa e seguiam para oeste

na West Palmetto Park Road.
Com o impacto, o casal foi lançado fortemente ao chão.
Segundo informação de familiares e amigos, eles estavam voltando para casa após
um jantar. Recentemente celebraram suas bodas de 25 anos
de casados e eram motociclistas experientes.
A esposa teve hemorragia
interna e fratura na coluna
vertebral e fará cirurgias, segundo a amiga Tricia Spinelli
Gomes, que abriu uma campanha no GofundMe (veja no site) para ajudar a família.
“Com essa perda inimaginável de Marco, a falta de
renda e sustento que provinha e as contas do hospital e
da reabilitação que o futuro
trará, qualquer valor de doação eles agradecem”, explica.
O casal tem dois filhos, Philipe e Sophia.

rodrigo Semcheschen, 36 anos, foi vítima de um ataque cardíaco.

Uma família brasileira que
mora em Port Saint Lucie (FL)
está em campanha para conseguir levar o corpo de Rodrigo Semcheschen, 36 anos, para o Brasil.
Rodrigo foi vítima de um
ataque cardíaco na manhã do
dia 21, e segundo Ana Silva,
amiga da família e criadora da
campanha no GoFundMe, a esposa Marcia Elblink, está em
tratamento de quimioterapia
por causa de um câncer agres-

sivo. O marido estava sendo o
suporte da família.
“Para a nossa grande tristeza ele faleceu nessa manhã
de sábado, vítima de um ataque cardíaco. A Márcia nesse
momento está impossibilitada de trabalhar porque infelizmente está fazendo tratamento de quimioterapia para um
câncer extremamente agressivo que vêm enfrentando desde de janeiro”. Veja a campanha no gazetanews.com.
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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

PUBLICIDADE

7

8

FLÓRIDA

Gazeta Brazilian News · Semana de 26 de Agosto a 1 de Setembro de 2021

Brazilian Festival comemora dez anos e traz
estrelas da música a Fort Lauderdale (FL)
South Florida Brazilian Festival será realizado na praia de Fort Lauderdale nos dias 18 e 19 de setembro.

Montanhasrussas serão
inauguradas em
Tampa e Orlando
Divulgação

Divulgação

O

décimo aniversário do
South Florida Brazilian
Festival será realizado
na beira da praia de Fort Lauderdale nos dias 18 e 19 de setembro com uma programação diversificada para toda a
família. Entre as atrações musicais está o ícone do pop-rock
Smash Mouth, que será a grande estrela da noite de sábado.
O DJ Bruno Martini, conhecido internacionalmente, fecha
o evento na noite de domingo.

Ao longo do fim de semana, artistas brasileiros e internacionais vão se revezar
no palco para levar entretenimento e diversão para os
presentes. São eles: a banda
Onze:20, James McWhinney
do Big Mountain e Vibes Up
Strong, o cantor e compositor Vitor Kley, a sambista Paula Lima, o Cantor Latino Isra,
e muito mais.
Serão dois dias de festival, que será realizado ao

Artistas brasileiros e internacionais vão se apresentar no Festival.

sul do Fort Lauderdale Beach
Park (1005 Seabreeze Blvd.),
de 11am às 10pm.
Há dez anos, o South Florida Brazilian Festival promove
uma mensagem de união entre os povos. O festival multicultural reúne milhares de
pessoas e conta com uma variedade de opções culinárias
de diversos restaurantes, dezenas de expositores, brincadeiras para as crianças, torneio de futevôlei, etc.

Broward Health registra aumento de grávidas com COVID
Pixabay

Os casos de COVID-19 continuam aumentando entre
mulheres grávidas, inclusive
com internações.
Os médicos do Broward
Health Medical Center disseram ao canal WSVN que a situação que está acontecendo
agora com mulheres grávidas

é a mesma de jovens há alguns meses.
Nas últimas seis a oito semanas, o número de mulheres
grávidas que contraíram o vírus disparou. E os casos têm ficado mais graves, segundo as
autoridades.
Muitas delas hesitaram em

tomar a vacina por medo sobre como afetaria sua gravidez. Grávidas têm 15 vezes
mais probabilidade de morrer
de COVID-19, 14 vezes mais
probabilidade de serem intubadas e 20 vezes mais probabilidade de ter seu bebê prematuro, diz o CDC.

Número de grávidas internadas com covid aumentou em Broward.

A Iron Gwazi no Busch Gardens.

Duas novas montanhas-russas serão oficialmente
abertas ao público em 2022
em Tampa e Orlando.
A Ice Breaker, do SeaWorld Orlando, será aberta
em fevereiro e contará com
quatro lançamentos, tanto para trás quanto para frente, em
93 pés de altura.
A segunda é a Iron Gwazi, no Busch Gardens Tampa
Bay Park, que será aberta em
março e possui 206 pés de altura e uma queda de 91 graus,
atingindo velocidade máxima
de 76 mph.
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Flórida tem a sexta maior população hispânica e a
nona população mais diversa dos Estados Unidos
Dos residentes do Sunshine State, 26,5% são hispânicos e 64% se declaram de etnias diferentes, segundo o censo.
Florida Diversity Council.

Arlaine Castro

O

censo de 2020 revelou as mudanças pelas
quais a Flórida passou
na última década. O estado
cresceu 14,6%, indo para 21,5
milhões de habitantes nos 10
anos.
Atualmente, a Flórida é
lar da sexta maior população
hispânica dos EUA e tem a nona população mais diversa do
país, empatando com a Geórgia, segundo análise dos dados do censo feita pelo Florida Politics.
A Flórida tem a sexta
maior população hispânica
entre os estados, respondendo por 26,5% dos residentes do
Sunshine State. O Novo México é o estado mais hispânico,
com 47,7%, seguido pela Califórnia, Texas, Arizona e Nevada. West Virginia tem a menor
população hispânica do país,
respondendo por apenas 1,9%
dos residentes.

Os novos dados incluem
o “índice de diversidade” do
Census Bureau, que mede as
chances de duas pessoas selecionadas aleatoriamente serem de etnias diferentes. A
Flórida está empatada com
a Geórgia como tendo a nona população mais diversa do
país, com um índice de diversidade de 64,1%. O índice
de diversidade do Havaí foi
o mais alto, 76%. Maine foi o
mais baixo, com 18,5%.
Classificação por condado
- Broward County tem a
população mais diversa da
Flórida, com uma classificação de índice de diversidade
de 71,8%, seguida por Orange
County, 71,3%; Condado de
Hillsborough, 67,8%; Condado
de Duval, 65,6%; e Condado de
Palm Beach, 64,1%.
A população menos diversa da Flórida é encontrada
no condado de Franklin, com

A Flórida tem um índice de diversidade populacional de 64,1%, diz o censo.

Utilize o cupom
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um índice de diversidade de
36,4%, seguido pelos condados de Santa Rosa, St. Johns,
Washington e Wakulla.
- O condado de Miami-Dade é o condado mais hispânico
da Flórida, com 68,7% de todos
os residentes se identificando
como hispânicos ou latinos. O
condado de Hendry (55,8%) e
o condado de Osceola (54,3%)
também vieram com a maioria das populações hispânicas
no censo de 2020. Eles foram
seguidos por Orange, 33,1%;
Broward, 31,3%; Hillsborough,
29,3%; Collier County, 27,2%;
e Palm Beach, 23,5%.
- Miami-Dade também tem
a menor porcentagem da população da Flórida que identificou sua raça como “apenas branca”, com 29,5%. Em
quatro outros condados, menos da metade dos residentes
se identificou como “apenas
brancos”: Condado de Gadsden, com 34,1%; Broward,

39,9%; Osceola, 40,6%; Laranja, 44%; e Hendry, 46,6%.
O condado onde a maior
parte da população se identificou como “só branco” é Citrus
County, com 87,5%. Os próximos quatro foram os condados de Holmes, Sumter, Nassau e Gilchrist.
- Gadsden tem a maior porcentagem de população negra
da Flórida. Lá, 54,4% dos residentes se identificaram como
“Negros sozinhos” ou “Negros
em combinação” com alguma
outra etnia. Em seguida, os
mais altos foram o Condado
de Madison, 36,5%; Condado
de Hamilton, 33,4%; Condado de Jefferson, 32,9%; e Leon
County, 32,4%.
A menor porcentagem de
residentes negros da Flórida
é encontrada em Citrus, onde
representam 3,8% da população, seguida pelos condados
de Sarasota, Gilchrist, Walton
e Martin.

Saiba quais condados da Flórida têm mais
asiáticos e nativos americanos
Lauren Witte/WUFT News

A população asiática mais
proeminente da Flórida é encontrada no condado de Alachua, onde 7,9% dos residentes se identificaram como
“apenas asiáticos” ou “asiáticos combinados”. Em seguida
vieram os condados de Seminole e Orange, com 6,8%; Duval, 6,3%; e Hillsborough, 6,1%.
Já as populações asiáticas menos proeminentes
da Flórida são encontradas
nos condados de Lafayette e
Franklin, onde 0,5% da população é identificada como asiática. Eles foram seguidos pelos
condados de Union, Gadsden,
Madison e Dixie.
Nativos americanos
A maior parte da população nativa americana da Flórida é encontrada no condado de Calhoun, onde 4,4% da
população é identificada como indígena sozinha ou nativa americana em combinação.
Nos condados de Washington
e Santa Rosa, 3,6% das populações são indígenas americanas; Condado de Okaloosa,
3,4%; e Walton County, 3,3%.
O condado menos nativo
americano é Miami-Dade, com
menos de 1% da população
se identificando como nativo

O condado de Alachua tem a maior população asiática da FL.

americano, seguido pelos condados de Broward, Sumter, Lafayette e Collier.
Miami-Dade, Broward
e Palm Beach
Os três grandes condados
do sul da Flórida, Miami-Dade,
Broward e Palm Beach, continuaram crescendo ao longo
de 10 anos, atingindo um total de 6.138.333 - um aumento
de 10,3% desde o Censo 2010.
Mas o crescimento fica atrás
do restante do estado, que
cresceu 14,6%, para 21,5 milhões, nos 10 anos. A população total dos EUA cresceu 7,4%

para 331,4 milhões.
Miami-Dade é de longe o
condado mais populoso do estado, com 2,7 milhões de habitantes. Isso é um aumento de
8,2% desde o Censo de 2010.
Broward está firmemente em segundo lugar, com 1,9
milhão de residentes, um aumento de 11,2% desde 2010.
O Condado de Palm Beach
está, oficialmente, em terceiro
lugar, com 1,5 milhão de habitantes, um aumento de 13%
em 10 anos.
Leia a matéria completa
no gazetanews.com.
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Quatro das melhores praias
dos EUA estão na Flórida
Pinterest.

Uso obrigatório de
máscaras nas escolas vira
batalha judicial
Broward Public Schools

Pelo menos
10 distritos
escolares da
Flórida desafiam
governador.
Praia no Caladesi Island State Park, Dunedin, no condado de Pinellas.

O verão termina oficialmente em 22 de setembro,
mas para os habitantes da Flórida não existe “o fim do verão” - o clima no Estado do Sol
dura o ano todo. E uma nova
pesquisa indica que quatro das
melhores praias do país estão
localizadas em solo da Flórida.
De acordo com um novo
guia da Condé Nast Traveller,
quatro das 19 melhores praias
dos Estados Unidos estão na
Flórida. “Não deve ser surpre-

sa que algumas das melhores
praias dos EUA possam ser
encontradas na Flórida”, disse Caitlin Morton, da Condé
Nast Traveller.
Então, quais praias foram
escolhidas? Eles são Grayton
Beach State Park, Caladesi Island State Park, Bowman’s
Beach e, por último, mas não
menos importante, South Beach.
Confira os detalhes sobre
cada uma no gazetanews.com.

M

ais distritos escolares
da Flórida estão desafiando a proibição do
governador com o uso obrigatório de máscaras nas escolas
e os casos estão virando uma
batalha judicial. Pelo menos
10 distritos escolares da Flórida desafiam a proibição do
governador, que prefere deixar com os pais a decisão dos
alunos usarem ou não a cobertura facial.
Os condados de Broward
e Alachua foram os primeiros
a adotar a obrigatoriedade, levando o Conselho de Educação do Estado da Flórida a apli-

As escolas públicas mantêm a exigência de máscara aos alunos.

car sanção a esses distritos em
17 de agosto. O Departamento
de Educação da Flórida reterá
“um montante igual a 1/12 da
remuneração anual total dos
membros do conselho escolar.

O Departamento ameaça
punir também os distritos de
Palm Beach, Orange, Duval,
Hillsborough, Leon, Miami-Dade, Sarasota e Indian River, caso não eliminem os mandatos
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de máscara, devem enfrentar
penalidades financeiras.
Processos contra o governador
A Constituição da Flórida
e a lei estadual dão aos conselhos escolares autoridade para decidir sobre questões de
saúde e segurança que afetem
seus alunos. Com base nessa
prerrogativa, pais de alunos
entraram com processo pedindo ao juiz que bloqueasse
a ordem de DeSantis.
Um julgamento está em
andamento para decidir o destino da ordem executiva do
governador Ron DeSantis.
Uma análise do Washington Post na quarta-feira, 25, revelou que mais da metade dos
estudantes na Flórida - 52% estão agora sob um mandato
estrito, já que os mandatos cobrem a maioria das principais
cidades da Flórida, incluindo
Miami, Palm Beach, Tampa,
Jacksonville, Tallahassee, Orlando e Sarasota.
Todavia, nem todos os condados da Flórida estão dispostos a desrespeitar as diretrizes estaduais. Os condados de
Pinellas, Polk e Manatee votaram a favor de seguir a ordem
estadual.
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CDC exige vacinação completa contra covid-19 a
imigrantes e refugiados solicitantes de Green Card
A partir de 1º de outubro, os candidatos a residente permanente devem estar totalmente vacinados contra a doença.

O

s EUA exigirão vacinas
COVID-19 para imigrantes e refugiados. A
partir de 1º de outubro, os candidatos a imigrantes para o
status de residente permanente nos EUA devem ser vacinados contra a doença, anunciou
o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).
“A vacinação COVID-19
agora atende aos critérios de
vacinação para requerentes
de status de refugiado ou imi-

Flickr

grante. Todos os candidatos
que receberem o exame médico de um Cirurgião Civil ou
Médico do Painel em ou após
1º de outubro de 2021 estarão sujeitos a este requisito e
são encorajados a completar
a série de vacinas o mais rápido possível. As doses devem
ser documentadas”, informa
a agência.
Segundo o CDC, uma triagem negativa para COVID-19
no momento da avaliação mé-

dica não garante que o requerente não terá a doença no
momento em que se tornar
um Residente Permanente Legal, por isso a exigência.
Estão isentos crianças para
as quais as vacinas COVID-19
não são recomendadas devido à sua idade, pessoas que
não podem obter a vacina por
motivos de saúde e requerentes de países onde as vacinas
COVID-19 não são acessíveis.
As isenções serão analisadas

“Todos os candidatos
devem completar a série
de vacinas o mais rápido
possível. As doses devem
ser documentadas”, diz
o órgão.

Medida vale para imigrantes em processo para a residência permanente.

individualmente pelo USCIS.
Leia mais detalhes na matéria completa no gazetanews.com.

ICE vai evitar prisão e deportação de indocumentados vítimas de crime
Arquivo

Agentes ajudarão vítimas de crimes independente do status imigratório.

A agência Immigration
and Customs Enforcement
(ICE) irá evitar a prisão ou deportação de imigrantes sem
documentos que sejam vítimas de crime, exceto em circunstâncias excepcionais, de
acordo com uma nova diretriz.
A mudança vem após um

memorando de 30 de julho
pedindo uma revisão das políticas da agência para garantir que o ICE se concentre em
uma “abordagem centrada na
vítima”.
“Esta nova política foi projetada para melhorar a capacidade das vítimas de buscar

justiça contra os perpetradores do crime, incluindo em casos de tráfico de pessoas. Uma
abordagem centrada na vítima incentiva a cooperação da
vítima com a aplicação da lei,
gera confiança nos agentes e
oficiais do ICE e aumenta a fé
em todos os sistemas de justi-

ça criminal e de imigração civil”, diz o comunicado.
“É compromisso do ICE
ajudar as vítimas de crimes
independentemente de seu
status de imigração”, disse o
Diretor Interino do ICE, Tae
Johnson.

ImIgração
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EUA registram
novo aumento na
fronteira sul

Juiz bloqueia ordem de Biden que reduz
prisões e deportações do ICE
Para o atual governo, agentes devem se concentrar em imigrantes considerados uma ameaça nacional.
ICE

U

m juiz federal bloqueou um conjunto de
regras que limitavam
quem os agentes de deportação deveriam deter e deportar do país.
Na quinta-feira, 19, o juiz
do Tribunal Distrital dos EUA,
Drew Tipton, proibiu os funcionários federais de fazer
cumprir duas diretivas que
instruíam os agentes de Imigração e Fiscalização Alfandegária (ICE) a se concentrarem

na prisão de recém-cruzadores da fronteira, bem como
imigrantes considerados como uma ameaça à segurança
pública ou nacional.
De acordo com as novas
“prioridades de fiscalização”,
os agentes do ICE são obrigados a obter a aprovação do supervisor antes de prender os
imigrantes que vivem nos EUA
sem permissão legal que não
se enquadrem nas categorias
especificadas.

Mas para o juiz, que foi nomeado para a bancada federal
pelo ex-presidente Trump, as
prioridades do governo Biden
podem levar os oficiais do ICE
a violarem as leis que regem a
detenção de imigrantes que o
governo busca deportar. Além
disso, o juiz argumenta que
houve violação da lei administrativa federal, uma vez que a
ordem deveria ter sido aberta a comentários do público.
os agentes devem obter aprovação do supervisor para prisão de imigrantes.

Congresso aprova resolução de orçamento que inclui caminho para a cidadania
Pixabay

O Congresso aprovou na
terça-feira, 24, uma resolução orçamentária que inclui
um caminho para a residência permanente legal para os
imigrantes elegíveis. O Senado
aprovou o plano de orçamento no início de agosto, tornando a votação a etapa final para

permitir que os comitês avancem com um pacote de reconciliação de US$ 3,5 trilhões.
O projeto de lei aprovado é
um modelo de como a legislação poderia parecer e o pacote
inclui um caminho para o status legal de crianças indocumentadas, aquelas com Status

de Proteção Temporária e trabalhadores rurais. Também inclui subsídios adicionais para
creches, incentivos para energia limpa, um novo programa
de licença familiar remunerada e muito mais.
A resolução aloca US$ 107
bilhões para fornecer status
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legal permanente para imigrantes sem documentos, bem
como melhorar a segurança
das fronteiras.
O projeto de lei não diz
quantas pessoas ou quem exatamente seriam elegíveis para um caminho de cidadania.
o pacote é de US$ 3,5 trilhões.

O governo Biden enfrenta
um “sério desafio” na fronteira sul dos EUA, disse o secretário de Segurança Interna,
Alejandro Mayorkas, ao informar que os EUA encontraram
um número “sem precedentes” de migrantes cruzando
ilegalmente a fronteira.
Durante uma coletiva de
imprensa em Brownsville,
Texas, Mayorkas enfatizou o
aumento acentuado de imigrantes que chegam à fronteira dos Estados Unidos com
o México, muitos dos quais
estão fugindo das péssimas
condições em seus países de
origem.
Em julho, a Alfândega e
Proteção de Fronteiras dos
EUA apreendeu 212.672 pessoas, desde junho e em meio
a algumas das semanas mais
quentes do verão - quando as
prisões geralmente diminuem
- e dessas, 95.788 pessoas foram expulsas. 27% já haviam
tentado cruzar a fronteira, disse Mayorkas.
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Brasileiro do exército americano
conta sua experiência no Afeganistão
Especialista em Armas de Destruição em Massa, o goiano Antônio Caiado, 38
anos, é Sargento reservista de 1ª Classe do US ARMY.
Arquivo pessoal.

Arlaine Castro

“

Vi crianças brigando por
uma garrafa de água e
mulheres sendo maltratadas. É uma realidade muito caótica e diferente da que
vemos na TV”, conta o goiano Antônio Caiado, 38 anos,
Sargento de 1ª Classe do US
ARMY reservista e atualmente examinador de patentes
do Governo Federal Americano, é um dos únicos brasileiros com atuação direta pelos EUA no Afeganistão. Em
2010, foi enviado ao país, onde serviu por 9 meses.
Mestre em Engenharia de
Segurança, sua função em
solo afegão era a de Especialista em Armas de Destruição em Massa pela Operation Enduring Freedom. Em
entrevista ao Gazeta News,
Caiado fala sobre fazer parte do exército americano e

ENTREVISTA

GN- Como foi atuar no Afeganistão?
“Eu atuava dentro dos campos de concentração, com a logística de entrada e saída de mantimentos e equipamentos de
soldados, verificando as entregas. Durante o tempo em que fiquei lá, tive contato com uma realidade que você não vê em
filme, como ver crianças brigando por água e mulheres sendo
maltratadas. A situação no Afeganistão era, e continua sendo,
bem caótica. O contato com os nativos através das patrulhas
me mostrou uma realidade que você não vê em filme algum.
Embora fosse uma situação caótica, aquilo me incentivou a trabalhar mais para melhorar aquele país.”

GN - Como você define a situação EUA x Talibã?
No geral, a intervenção dos EUA no Afeganistão tinha o intuito de tirar o Talibã do poder, uma vez que o grupo dava suporte à Al-Qaeda, liderada por Bin Laden. E além disso, lutar
contra o terrorismo e implementar um governo democrático.
Nos últimos 20 anos, o governo americano investiu na reconstrução do país. Porém, o povo afegão não abraçou a oportunidade de reestruturação. Divisões tribais e ideológicas motivaram a desordem, o que favoreceu também a corrupção. Não
possuíamos condições de lutar por um país que não estava empenhado em mudar. Havia um conflito cultural muito grande.

Antônio Caiado, 38, durante atuação no Afeganistão em 2010 como Especialista em Armas de Destruição em Massa.

GN - O que te fez escolher servir ao exército americano?

também como foi lutar no
país que voltou ao controle
do regime Talibã depois de
20 anos.
“Muitos detalhes das mis-

Logo após me formar no curso de Ciência da Computação
(2005), vim para melhorar o inglês em Massachusetts. Trabalhei no McDonalds e também percorri boa parte do país como
caminhoneiro. Cinco dias depois de conseguir meu green card
em 2009, eu me alistei. O país estava em guerra declarada e resolvi me voluntariar.

sões não posso revelar, mas
como especialista em armas
de destruição em massa - ou
CBRN-E (acrônimo para Explosivos Químicos,Biológi-

cos, Radiológicos, Nucleares
e de Alto rendimento) - minha principal função é inspecionar os materiais para proteger os soldados”, esclarece.

EUA
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Brasileira se destaca como empreendedora na área
de estética e linha de cosméticos nos EUA
Instrutora de micropigmentação, Daniele Demiquili criou cursos on-line, linha de cosméticos e loja física.
Divulgação.

Arlaine Castro

“Empreender na América
me trouxe muitas
oportunidades e ideias
de crescimento futuro”,
destaca a empresária de
Connecticut.

T

rabalhando no mercado
da beleza há 17 anos, a
paulista Dany Demiquili
vem se destacando como empreendedora na área de estética nos Estados Unidos.
Instrutora de micropigmentação especialista em fios
e empreendedora com experiência, ela comandava o negócio em São Paulo capital e
veio há dois anos para os EUA
decidida a melhorar a fluência
na língua inglesa. “Eu cheguei
aqui (EUA) como estudante
buscando melhorar o meu inglês porque eu já dava cursos
nas áreas há um tempo e buscava expandir isso”, explica.
“EFFECT BROW”
Daniele desenvolveu seu
próprio efeito exclusivo de micropigmentação - o “EFFECT
BROW” - onde explica que
“são mescladas as duas principais técnicas do mercado com
duas cores, resultando em um

Instrutora de micropigmentação especialista em fios, Daniele Demiquili vem expandindo seus negócios nos EUA.

efeito único, exclusivo e incrível”.
Dany Demiquili Academy
A empresária viu na gravidez inesperada e no período de isolamento pela pande-

mia a oportunidade de crescer
e criou a Dany Demiquili Academy, uma escola on-line com
mais de 80 aulas envolvendo
o mercado de beleza voltada
à sobrancelha, micropigmentação e marketing da área. O

curso oferece certificado internacional e já formou alunos que estão se destacando
na carreira como micropigmentadores.
“Me tornei mãe logo no
primeiro ano e meus planos de

retorno mudaram um pouco,
veio pandemia e fechei o meu
negócio do Brasil, que se manteve por alguns meses sem a
minha presença física. Resolvi
então empreender de alguma
forma, porém com todo isolamento da época, nasceu então
a Dany Demiquili academy (escola digital de beleza)”, conta.
Dany Demiquili
Beauty LLC
Neste ano de 2021, ela
abriu também a empresa física Dany Demiquili Beauty
LLC em Connecticut, onde
mora. “Tem sido um sucesso.
Empreender na América me
trouxe muitas oportunidades

e ideias de crescimento futuro”, destaca.
O diferencial do meu trabalho hoje, dentro da área da
beleza, acredito ser a experiência, porque vemos muitos
profissionais nesse ramo também, porém, nem todos têm
bagagem, são experientes. E
o outro diferencial é que amo
a minha profissão, sou apaixonada pelo que faço”, salienta.
Reconstrução estética
Daniele faz também o trabalho voluntário de reconstrução estética e paramédica para pessoas que passaram por
determinadas cirurgias, como
retirada da mama.” Sobrancelhas e lábios podem ser reconstruídos e realçados, além
da reconstrução da auréola
para mulheres que passaram
por mastectomia, lábios leporinos, mulheres que perderam
os pelos do corpo por algum
tratamento ou doença, camuflagem de cicatriz, etc.
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EUA ampliam restrições nas
fronteiras terrestres
Os Estados Unidos estenderam o fechamento de suas
fronteiras terrestres com Canadá e México para viagens
não essenciais, como turismo,
até 21 de setembro, citando esforços para minimizar a propagação da variante delta.
A proibição limita as travessias de fronteira por terra
ou balsa, embora os voos entre
os EUA e o Canadá e o México continuem sem restrições.
O Departamento de Segurança Interna estendeu as restrições de viagem mensalmente desde que a pandemia do
coronavírus começou no ano
passado. As restrições estavam

definidas para terminar em 21
de agosto.
“Em coordenação com especialistas em saúde pública
e médicos, o DHS continua
trabalhando em estreita colaboração com seus parceiros
nos Estados Unidos e internacionalmente para determinar
como retomar as viagens normais de forma segura e sustentável”, disse o departamento
no Twitter.
As restrições de viagens
não essenciais não se aplicam
a cidadãos dos EUA ou residentes permanentes legais. Com
informações da AFP.
CBP

A proibição limita as travessias de fronteira por terra ou balsa.

Escassez de água deve afetar 40
milhões de pessoas nos EUA e México
O Lago Mead, que foi criado perto de Las Vegas após a construção da Represa
Hoover, fornece água para o Arizona, Nevada, Califórnia e México.
Central Arizona Project

P

ela primeira vez, o governo dos Estados Unidos
declarou falta de água
no rio Colorado, uma fonte
de vida para milhões no sudoeste. Cerca de 40 milhões
de pessoas nos EUA e no México dependem do rio para obter água.
Os cortes no fornecimento foram ordenados por uma
agência federal de água e ocorrem no momento em que o
Lago Mead, o principal reservatório do rio e o maior dos Estados Unidos, está operando a
uma taxa alarmante.
Autoridades relacionaram
a seca histórica à mudança climática ao anunciarem as reduções no fornecimento de água
na segunda-feira, 16.
O Lago Mead, que foi criado perto de Las Vegas após a
construção da Represa Hoover, fornece água para o Ari-

zona, Nevada, Califórnia e México. O lago está agora em seu
nível mais baixo desde que foi
formado na década de 1930.
As autoridades federais de recursos hídricos prevêem que
até o final de 2021, o reservatório estará com 34% da capacidade.
A primeira rodada de cortes no fornecimento de água
desencadeada pela escassez
vai afetar principalmente os
agricultores do Arizona a partir de janeiro de 2022. Nevada
também deve reduzir seu uso
de água a partir do próximo
ano, mas as autoridades estaduais dizem que já reduziram
o fornecimento de água.
Relatório climático é ‘código vermelho para a humanidade’
A maior parte do oeste dos
Estados Unidos está passando
por uma seca histórica de vá-

O governo dos Estados Unidos declarou falta de água no rio Colorado.

rios anos e com o mundo todo não está sendo diferente.
Um relatório da ONU divulgado na semana passada
alertou que as secas estão se
tornando mais frequentes e
intensas à medida que o planeta esquenta.
As secas que normalmente
ocorriam a cada 10 anos agora
acontecem com 70% mais fre-

quência, descobriram os autores do relatório.
O mundo já aqueceu cerca
de 1,2 ° C desde o início da era
industrial e as temperaturas
continuarão subindo, a menos que os governos ao redor
do mundo façam cortes drásticos nas emissões. Com informações da BBC News.

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

567 E. Sample Road Pompano Beach- FL - 33064
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Países ocidentais aceleram retirada de
cidadãos do Afeganistão

Brasil analisa
aplicação de dose
extra de vacina
em setembro
Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Os Estados Unidos e seus aliados já retiraram mais de 70 mil pessoas, incluindo cidadãos

N

ações ocidentais se
apressam para retirar
pessoas do Afeganistão
devido à aproximação do prazo final de 31 de agosto, e crescem os temores de que muitos
poderiam ficar à mercê de um
destino incerto sob os novos
governantes do Talibã.
Em uma das maiores pontes aéreas do tipo, os Estados
Unidos e seus aliados já retiraram mais de 70 mil pessoas,
incluindo seus cidadãos, fun-

cionários da Organização do
Tratado do Atlântico Norte
(Otan) e afegãos em perigo,
desde 14 de agosto, um dia
antes de o Talibã chegar à capital Cabul para encerrar 20
anos de presença militar estrangeira.
O presidente Joe Biden disse que as tropas norte-americanas no Afeganistão enfrentam um perigo crescente, e
agências de auxílio alertaram
para uma crise humanitária

Países ocidentais aceleram retirada afegã ao ver prazo chegar ao fim

iminente para a população
que fica para trás.
Biden refuta apelos dos
aliados para prorrogar o prazo, acertado por meio de um
acordo firmado pelo ex-presidente Donald Trump com o
grupo islâmico no ano passado, mas na terça-feira (24) disse que o prazo pode ser cumprido.
“Quanto mais cedo conseguirmos finalizar, melhor”,
disse Biden na terça-feira, 24.

Variante delta tem carga viral 300 vezes maior, aponta pesquisa
rappler

Pessoas infectadas com a
variante delta, ao apresentarem os primeiros sintomas da
covid-19, têm uma carga viral
300 vezes maior do que aquelas que adoeceram com a versão original do vírus, segundo
um estudo da Coreia do Sul
divulgado na terça-feira (24).

O valor diminuiu gradualmente com o tempo, caindo
para 30 vezes depois de quatro dias, mais de dez vezes em
nove dias, e alcançando os níveis vistos em outras variantes
depois de dez dias, informou
o KDCA (Centro de Controle
e Prevenção de Doenças da

Coreia).
A carga mais elevada significa que o vírus se dissemina muito mais facilmente de
pessoa para pessoa, aumentando as infecções e hospitalizações, disse Lee Sang-won,
autoridade do Ministério da
Saúde sul-coreano.
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A variante delta é responsável por mais de 6% das infecções nos EuA.

Governo vai dar terceira dose.

Na quarta-feira, 25, o Ministério da Saúde informou
que iniciará, na segunda quinzena de setembro, a aplicação
da dose de reforço da vacina
contra a covid-19 a “todos os
indivíduos imunossuprimidos
após 28 dias da segunda dose
e para as pessoas acima de 70
anos vacinados há 6 meses”.
O ministro Marcelo Queiroga disse que a aplicação da
terceira dose de vacinas contra a covid-19 deverá começar
por idosos e profissionais de
saúde, ao explicar a metodologia de distribuição.
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LAIR RIBEIRO
lair.ribeiro@gazetanews.com
Médico, com mestrado em cardiologia, e palestrante internacional, tendo se apresentado
em mais de 20 países. É autor de vários livros que se tornaram best sellers.

É de pequeno que se aprende
á faz bastante tempo que, para compensar o pouco tempo que têm para seus filhos,
muitos pais passaram a trocar
abraços e beijos por doces, refrigerantes, lanches... E o que era para
ser um gesto de amor, acaba por gerar um ciclo vicioso que se mantém
durante a infância, a adolescência
e a fase adulta da vida. A criança
que cresce nesse ciclo, passa a relacionar afeto a barras de chocolate, abraço apertado a copos de refrigerante, beijo carinhoso a sacos de
salgadinhos... E sempre que se sentir carente, irá atacar a geladeira, a
despensa ou alguma loja de conveniências.
Comida e afetividade andam
juntas, mas a primeira não pode
ser usada para substituir a segunda.
A criança cuja afetividade é suprida
com alimentos cresce carente e desconectada de seus sentimentos. Fisicamente, ela começa a engordar,
podendo desenvolver obesidade,
com todos os graves problemas fí-

J

sicos associados a esse quadro, que,
por sua vez, provoca reações sociais, que passam a constituir outro
grave problema na vida da criança,
este, de natureza emocional.

Com o passar dos anos, a criança começa a ficar “gordinha”. Suas
formas vão se avolumando, os apelidos começam a fazer parte da sua
vida e, sentindo-se excluída de seu

meio social, ela se refugia em doces e se afunda em calorias diante
da TV que a hipnotiza e a faz viajar
sem sair do lugar.
Ao primeiro sinal de que algo
dessa natureza está ocorrendo, os
pais devem mudar imediatamente sua conduta e começar um programa para recuperar a auto-estima
da criança e eliminar todos os excessos, principalmente o de peso. É
crucial adotar um programa de reeducação alimentar.
Pesquisas recentes revelam que
cerca de 15% das crianças brasileiras são obesas e outras 40% estão
acima do peso. Outros números
mostram que aqueles que chegam
obesos à adolescência têm 60% a
80% de chances de se tornarem
adultos obesos. Além disso, assim
como os adultos, crianças obesas
também estão sujeitas a desenvolver diabetes, colesterol alto, hipertensão e outras doenças associadas
ao excesso de peso.
A hora é essa! Aproveite para

mudar os hábitos de toda a família.
Adote uma alimentação saudável e
equilibrada. Um cardápio variado e
nutritivo irá contribuir para que os
pequenos entrem em contato com
diferentes sabores e enriqueçam
seu apetite. Não podem faltar na
mesa proteínas, carboidratos, fibras
e vitaminas. Informe-se a respeito
do valor nutricional dos alimentos
e, com a ajuda de um nutricionista, elabore um cardápio que atenda às necessidades dos adultos e
das crianças da casa (as necessidades de adultos e de crianças são diferentes). E estimule o hábito de tomar água. Muita água! Água é vital
para o organismo e deve ser ingerida com freqüência durante o dia. E
aproveite o embalo para incluir alguma atividade física na rotina semanal da criança e da família. O ser
humano foi programado para o movimento. Não se esqueça: pequenas
mudanças, quando feitas repetidas
vezes, tornam-se novos hábitos. Em
pouco tempo, trocar as gordurosas
batatas fritas por suculentas cenouras deixará de ser um sacrifício. Pode apostar que sim!

ENTRETENIMENTO

Gazeta Brazilian News · Semana de 26 de Agosto a 1 de Setembro de 2021

19

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
Amigas do Parto (www.asmigasdoparto.org), do AELLA - Instituto Internacional de Educação Psicológica e Espiritual (www.aellaedu.com). Oﬃce: Boca Raton, FL-USA. +1-561-3055321

EGO: O QUE FAZER COM ELE?
Ego é o Eu, a nossa identidade consciente.
Hoje em dia, o vemos
como inútil ou como vilão,
como superfície deslumbrante e vazia
ou como o guerreiro espiritual que irá
se elevar acima na direção da luz.
Esta palavrinha surgiu com Freud:
ele o nomeia pela primeira vez, transforma o Eu em EGO, colocando-o lado
a lado com duas outras partes de nós:
o ID e o SUPEREGO. Estas são duas
grandes forças que espremem o ego
sob sua influência, cada uma o querendo dominar.
O pobre do Ego não tem como tomar nenhuma atitude precipitada,
porque iria perder, ou seja, iria cair
numa neurose braba. Ele precisa é
aprender a se equilibrar em meio aos
dois superpoderes: por um lado as coisas estranhas que sente dentro de si,
as emoções que assustam, as pressões
que incomodam, os medos que bloqueiam: ou seja, o Inconsciente; por
outro lado, o “certo”, o “correto”, o
que vai render dinheiro, ou amiza-
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des, ou namorado/a, ou “sucesso”, como se tem que ser, como os outros te
mostram que é certo, como a pessoa
famosa exibe que é sucesso, como você quer ser porque acha que assim finalmente será feliz:
ou seja, o Superego.
É importante aprender sobre as
duas forças que te espremem te deixando sem saber o que fazer ou te
vendo fracassando o tempo todo no
que está tentando realizar. Só assim
poderá entender o que é de fato “auto-sabotagem” e como desconstruí-

-la e aprender também o que significa ter “ego fraco” e “ego forte” nesta
perspectiva e como obter então um
ego saudável.
A de Freud é uma visão que podemos enxergar bem hoje em dia: a mídia e os lugares de trabalho são laboratórios fáceis de pesquisa. As famílias
e o grupo de amigos oferecem também inúmeros exemplos: vamos descobri-los juntos para abrir espaço para
respirar e ser com mais autenticidade!
Freud foi o começo dessa reflexão
sobre o que é o ego e “para o que serve”. Jung o seguiu e aprofundou um
tanto mais o tema. Ele percebeu que o
ego existe sempre e somente por conta
de uma relação: a com o inconsciente.
O ego emerge do inconsciente! O ego é
aquele pedaço de inconsciente que se
tornou consciente de si e se desenvolveu numa personalidade. Podemos observar algo assim nas crianças pequenas que vão adquirindo consciência de
si aos poucos. No início da vida, não
dizemos “eu” porque esse “eu” ainda
não existe. A relação com o

inconsciente, assim, define o ego,
ou seja, define nossa identidade. Dependendo de como for sua relação assim será sua forma de ser: a tua relação é de escuta e troca, ou de censura
e rigidez? Quanto você está aberto ao
que sente dentro? Quanto se reprime?
Quanto se ouve?
Você se dá o tempo para ouvir
o que sente? Observar o que sonha?
Aprender com o que vem de dentro de
si? Ou você acha que já sabe tudo, que
o que você sente é irrelevante, que há
pessoas mais importantes que podem
te explicar tudo e que afinal só é verdadeiro o que os outros dizem que é?
Nessa perspectiva, ego forte e ego fraco poderiam significar exatamente o
oposto do que você pensa... É possível
que você se surpreenda ao descobrir o
que é para Jung um “ego saudável”.
Colocando-se entre o mundo externo com suas demandas e aquele
interno com outras demandas, o ego
precisa em primeiro lugar aprender a
ouvir. Ouvir para se transformar.
Seguindo a visão junguiana, Mon-

tefoschi percebe que na prática precisamos desenvolver duas dimensões
bem claras e precisas para desabrochar em nosso potencial: por um lado, a capacidade de enxergar essa
dinâmica entre a consciência e o inconsciente, de forma refletida e livre
de preconceitos; por outro, a capacidade de processar os conteúdos internos que nos conectam às profundezas de nosso ser e do Todo ao mesmo
tempo (portanto, dos outros também).
Em Montefoschi, o ego ganha uma
nova e inesperada liberdade: liberdade das autoridades externas e de pressões internas que o moldam com base
no passado (crenças e traumas) para
encontrar uma nova “autoridade” interna, mas não tanto... Um ego que
ao mesmo tempo em que define sua
individualidade se percebe vivencialmente como parte da história e do
destino do Todo.
Afinal, cada um busca nada menos do que isso. No silêncio de sua alma, uma pessoa almeja poder ser si
mesma, plena e livremente, e estar
com os outros, plena e livremente.
Estarmos finalmente juntos sem nos
oprimirmos reciprocamente.

Nosso negócio é seguro!
Automóveis Pessoais | Automóveis Comerciais | Emplacamento | Propriedades |
Empresas | Moto/ Barco | Notary Public

Toll Free: 1 (800) 675.5147
(954) 420.5998 | info@ancorainsurance.com
605 SE 10th Street | Deereld Beach, FL 33441 | www.ancorainsurance.com
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NOVO ESCRITÓRIO
EM MIAMI
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ATENDIMENTO PORTUGUES

UM CASO DE IMIGRAÇÃO NÃO
SE GANHA NO GRITO, E SIM NA

(617) 433-9444
ATENDIMENTO GERAL:

INTELIGÊNCIA!

(305) 317-5584

O DR LUCIANO PARK É UM DOS ADVOGADOS MAIS 0
PREPARADOS E QUALIFICADOS DA COMUNIDADE
IMIGRANTE
ELE FALA QUATRO IDIOMAS TEM TRÊS DIPLOMAS
DE PÓS GRADUAÇÃO E DUAS LICENÇAS DE
ADVOGADO
ELE É O ADVOGADO MAIS INTELIGENTE PARA
RESOLVER SEUS PROBLEMAS DE IMIGRAÇÃO
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LUCIANO PARK, ESQ.

THE CHASE BUILDING 150 SE 2ND AVENUE, SUITE 1410 MIAMI, FL 33131
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PLANETA MÚSICA
Por GENE DE SOUZA

planetamusica@gazetanews.com
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.

gistro de estúdio da banda em
seis anos. Registrado na
capital francesa, seu anúncio de estreia aconteceu em 15
de junho último, com o lançamento do clipe de animação
do primeiro single, “The Writing On The Wall”, feito pelo
estúdio de animação londrino
BlinkInk, baseado em um conceito de Bruce Dickinson com
dois ex-executivos da Pixar.
O líder da banda, Bruce Dickinson declarou: “Estamos realmente muito empolgados com
esse álbum. Ele foi gravado no
início de 2019, durante uma
pausa na turnê ‘Legacy’, então
pudemos maximizar nossa tur-

G

tanejo Rodolffo em duetos
improvisados e trechos de
canções que cantava a capela, sozinha, que chamaram
atenção do mercado fonográﬁco. Ainda quando estava na
casa do “BBB”, na fase ﬁnal
do programa, ao menos três
gravadoras ﬁzeram contato com seus representantes
oferecendo contratos para a
gravação de projetos musicais. Juliette saiu, participou
de algumas live-shows como
convidada (com Gilberto Gil,
Alceu Valença, Xand Avião,
Israel e Rodolffo e Wesley Safadão) e acabou aceitando o
convite para cantar proﬁssionalmente.

T

HT

E
E N NIS F

S

POMPANO BEACH

nê, porque ainda tínhamos um
grande período para a preparação de arte para a capa e de vídeos especiais. Claro que a pandemia postergou mais as coisas
– mais até do que planejamos.
As músicas são muito variadas, e algumas delas são extensas. Há ainda uma ou duas canções que soam bem diferentes

do nosso estilo usual, e eu acho
que os fãs do Maiden vão se surpreender”.
Além do novo álbum a
banda também anuncia que será a atração principal da noite de metal do Rock in Rio, dia
2 de setembro de 2022, junto
com Dream Theater, Megadeth
e Sepultura.

Juliette prepara primeiro EP da carreira de cantora
rande vitoriosa da
edição deste ano do
reality “Big Brother
Brasil”, a paraibana
Juliette Freire — graças à sua
autenticidade e graça durante o período de conﬁnamento — virou uma das principais “inﬂuencers” do Brasil
(só no Instagram são mais de
32 milhões de seguidores),
fechou contrato como garota
propaganda de várias marcas
importantes e deu vida ao sonho de adolescente de se tornar cantora, algo que dentro
da casa nem estava mais no
seu radar.
Sim, foram situações em
que ela acompanhava o ser-

AC

A paraibana que arrebatou o Brasil prepara um EP
com seis canções inéditas,
que chegarão às plataformas
de música ainda neste semestre. Tal projeto vem sendo
desenvolvido, quase que em
segredo, por um time que
une na produção e composição músicos paraibanos e nomes já conhecidos por hits
no cenário nacional. Esse será o primeiro lançamento da
artista recém-contratada pela Rodamoinho Records (selo
da cantora Anitta), em parceria com a Virgin Music Brasil.
“Eu sempre gostei de música e de cantar. A arte tem
um espaço especial no meu

04 e 05 de
setembro

“

Stratego”, a segunda
faixa do aguardado álbum “Senjutsu”, da banda Iron Maiden, já está
disponível em todas as plataformas digitais. O disco completo será lançado no dia 3 de
setembro. Ao todo são 10 faixas, totalizando 82 minutos
de muito heavy metal. “Stratego” foi escrita pelo guitarrista Janick Gers e pelo baixista e membro- fundador Steve
Harriss. Gravada no Guillaume Tell Studios (Paris), a música foi produzida por Kevin “Caveman” Shirley e co-produzida
por Steve Harris.
“Senjutsu” é o primeiro re-

BE

Iron Maiden anuncia novo álbum e volta ao
Rock in Rio

coração. É uma emoção gigante criar esse projeto, meu
primeiro, ao lado de pessoas
tão importantes e talentosas.
Construir todo esse meu universo é um sonho. Estou contando as horas para poder dividir isso com todo mundo”,
diz Juliette.
A rádio que toca você!
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CINEMA
Por JANA NASCIMENTO NAGASE

cinema@gazetanews.com
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

As estreias no cinema e canais de streaming

va, Charlie Bushnell, Gina Rodriguez,
Michael Weaver, entre outros. A série
foi criada por Ilana Peña e a segunda
temporada tem 10 episódios. Vale a
pena assistir!

Hulu/ 20th Century Fox

Na sexta-feira, dia 27 de
agosto, estreia
nos cinemas
o filme de
terror “Candyman”. O longa se passa em um
bairro pobre de Chicago, onde
a lenda de um espírito assassino conhecido como Candyman
assolou a população anos atrás,
aterrorizando os moradores do
complexo habitacional de Cabini
Green. Agora, o local foi renovado e é lar de cidadãos de alta
classe. O artista visual Anthony
McCoy e sua namorada, diretora
da galeria, Brianna Cartwright,
se mudam para Cabrini, onde
Anthony encontra uma nova
fonte de inspiração. Mas quando

o espírito retorna, os novos habitantes também serão obrigados
a enfrentar a ira de Candyman.
No elenco estão Tony Todd,
Yahya Abdul-Mateen III, Teyona
Parris, Nathan Stewart-Jarrett,
Colman Domingo, entre outros.
A direção ficou por conta de Nia
DaCosta, que também escreveu o
roteiro ao lado de Jordan Peele e
Win Rosenfeld. “Candyman” não
é tão efetivo quanto o primeiro.

Vacation
Friends
Hulu/ 20th
Century Fox
Estreia
também na
sexta-feira, 27
de agosto, na
plataforma
de ‘streaming’ Hulu, a comédia
“Vacation Friends”, com os atores

John Cena e Lil Rel Howery. Nesta
comédia atrevida, Marcus e Emily
fazem amizade com os festeiros
Ron e Kyla durante suas férias em
um resort no México. Vivendo o
momento, o casal, que é sempre
muito equilibrado, se liberta
para desfrutar de uma semana de
diversão desinibida e libertinagem com seus novos “amigos de
férias”. Meses depois, Marcus e
Emily ficam horrorizados quando
Ron e Kyla aparecem sem serem
convidados em seu casamento,
criando o caos e provando que
o que acontece nas férias, não
necessariamente permanece
nas férias. Também estão no
elenco Yvonne Orji, Meredith
Hagner, Carlos Santos, Anna
Maria Horsford, Robert Wisdom,
entre outros. A direção é de Clay
Tarver, que também co-escreveu
o roteiro com Tom e Tim Mullen.
A diversão garantida!

JOB OPPORTUNITY
SOFTWARE DEVELOPER, PBACO
HOLDING, LLC., PALM SPRINGS, FL.

-

MASTERS IN COMPUTER SCIENCE +
2YRS EXP IN COMP SCI RELATED FIELD.
ASST IN DEVELOPMENT & DESIGN OF
SOFTWARE APPS.
RESUME:
MREESE@PBACO.ORG

JOB OPPORTUNITY
PRE-CONSTRUCTION MANAGE, GRIFFIN
& WILSON ENTERPRISES, INC., WEST
PALM BEACH, FL.

MUST HAVE MASTERS IN CONSTRUCTION
MGMT + 2YR EXP IN CONSTRUCTION
RELATED FIELD.
PERFORM QUANTITY TAKEOFF ON
CONSTRUCTION DRAWINGS PROVIDED BY
GEN CONTRACTORS FOR BIDDING.
RESUME:
HOAG@GRIFFINSTUCCO.COM

Diary of
a Future
President
Disney+
A segunda
temporada da
série “Diary of a
Future President” já está
disponível na plataforma digital
Disney+ (Disney Plus). A série acompanha o dia a dia de Elena Cañero-Reed,
uma menina cubano-americana que,
aos 12 anos, sonha em se tornar a
primeira presidente mulher dos EUA.
Mas, enquanto isso não acontece, ela
precisa lidar com as pressões normais
da adolescência, dividindo sua rotina
com a mãe Gabi e o irmão mais velho
Bobby. Por meio de seu diário, Elena
fala sobre os problemas que enfrenta
na escola e na vida – os mesmos que
vão fazer dela uma exímia líder. No
elenco estão Tess Romero, Selenis Ley-

Bleecker Street

Candyman
Universal
Pictures

Disney+

Universal Pictures

Together
Bleecker Street
O novo drama
“Together”, com
o ator James
McAvoy e Sharon
Horgan, também
entra em cartaz
nos cinemas na sexta-feira, dia 27
de agosto. O longa conta a história
de uma família, como tantas outras, que encontrou uma maneira
de sobreviver – juntos – durante a
pandemia. Uma história hilária e
comovente que mostra intimamente um casal forçado a reavaliar a si
mesmos e seu relacionamento através da realidade do lockdown. A
direção ficou por conta do indicado
ao Oscar Stephen Daldry. O roteiro
foi escrito por Dennis Kelly.
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INSIGHT
Por CHRIS BIANCHI

insight@gazetanews.com
Chris Bianchi é gaúcha, advogada, formada em Direito no Brasil, especialista em Direito Digital .Desde 2004 atua na area
de comunciação e integra as pessoas através de eventos sociais. Iniciou sua coluna social no GazetaNews em 2004

Thay
Oliveira
inaugura
espaço em
Deerfield
Beach
Vanessa Vargas (Wonderful Girl) e Nelson Arcêncio (NExperience)
Friedland e Associates com parceiros e advogados
Mirelly e Lee Friedland

Happy Hour da Friedland e Associates

A

equipe do escritório de advogados Friedland and Associates, realizou um coquetel para parceiros e advogados no The Wharf, no dia 19 de agosto. Os anfitriões Mirelly e Lee Friedland receberam os convidados em um clima de comemoração pelo sucesso do escritório, que já completou 35 anos de atuação na Florida.
O escritório é especializado em acidentes de carros, de trabalho e todos os tipos de
processos jurídicos na Flórida. No comando, a brasileira Mirelly Friedland, que há
mais de 20 anos atende a comunidade brasileira com excelência!

A “Hair Design” e
influenciadora digital
Thay Oliveira, inaugurou um espaço novo e
estiloso, em Deerfield
Beach. A festa de inauguração, realizada no
dia 12 de agosto, reuniu parceiros brasileiros da região, amigos
e familiares. Confira os flashes incríveis
dos convidados e da
“mom-to-be” Thay no
GazetaNews.com .

Thay Oliveira e Fernanda Cirino (Editora GN)

Naldo Benny lança DVD em Boca Raton
No dia 23 de agosto, Naldo Benny lançou seu DVD acústico Voz e Violão, no
Treehouse46, em Boca Raton. O cocktail de lançamento contou com quitutes da Sweet
Candy, Temaki House, A Nordestina e Be Healthy. Veja as fotos deste delicioso evento!

Aniversariantes comemoraram durante a noite

Naldo Benny com Flavia e Ricardo Mendonça (Temaki)

Marcela (Estilo Bem Brasileiro) e Vanessa (Wonderful Girl)

Fernanda, Clair, Junior e convidados

Primeiro Luau da Rádio Gazeta News

N
Larissa Paula, Liliane Horta, Nelson Arcêncio (organiador), Ana Cavalieri e Flavia Mendonça

o dia 21 de agosto, o Treehouse46 foi palco para o primeiro Luau da Rádio Gazeta
News. A noite de lua cheia teve início com show do grupo de forró Cravo e Canela, seguido de Johnny com reggae e pop e fechando com Gutto Mazza e os sucessos sertanejos. Na área interna quem comandou foi o DJ Flechinha. Confira mais fotos
no GazetaNews.com . Fotos: Eliane Gallotti!

