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O
s Estados Unidos 
anunciaram a 
reabertura das 

fronteiras para viajan-
tes estrangeiros vacina-
dos contra a covid-19 
na segunda-feira, 20. 
Seja para turismo, ne-
gócios, família ou ou-
tro motivo, brasileiros 
comemoram o fim das 
restrições. Miami e 
Orlando seguem entre 
dos destinos mais bus-
cados pelos brasileiros. 
Após o anúncio, as co-
tações de passagens 
aéreas do Brasil para os 
EUA dispararam, mas 
comprar passagens 
agora pode sair mais 
caro do que aguardar 
um pouco, analisam 
brasileiros que traba-
lham com turismo na 
Flórida. EUA | Pág. 15 Andreza Trivillin (vermelho) já tem clientes querendo antecipar a viagem para Orlando.
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O 
avanço da vacinação 
permite esboçar pla-
nos para uma vida 

pós-covid. Nessa retomada, 
os centros de inovação, co-
nhecidos pelos espaços fí-
sicos que reúnem startups 
e empreendedores em ban-
cadas de trabalho coletivas 
(além de oferecer café e água 
saborizada, mesas de pingue-
-pongue e pufes para descan-
so), apostam que o futuro 
não será como antes - e nem 

como é hoje, com tudo feito 
à distância. Centros como o 
Habitat, do Bradesco, o Cubo, 
do Itaú, e o Google for Star-
tups enxergam um futuro hí-
brido para os seus espaços.

Até 2020, esses locais re-
gistravam fluxo intenso de 
pessoas - no Google for Star-
tups, em São Paulo, 4 mil 
“startupeiros” circulavam 
mensalmente pelo espaço. 
Isso porque, além de sentar 

à mesa para disparar e-mails 
e fazer telefonemas, realizar 
encontros com desconheci-
dos pelos corredores fazia 
parte da rotina de negócios. 
O cenário, é claro, mudou 
com a chegada da covid.

Desde então, os centros 
de inovação precisaram to-
mar um caminho diferen-
te, apostando tudo no digi-
tal. A criação de bancos de 
dados internos, com nome e 
área de atuação das startups, 

tentaram facilitar a 
conexão entre em-
preendedores des-
conhecidos. Além 
disso, eventos pas-
saram a ser transmi-
tidos online, permi-
tindo que centenas 
de participantes de 
novas regiões do 
Brasil assistissem.

Com um campus na capi-
tal paulista (ainda totalmen-
te fechado para visitantes), o 
Google for Startups, progra-
ma de aceleração de compa-
nhias de tecnologia impulsio-
nado pela gigante de buscas, 
também percebeu que o ca-
minho digital trazia audiên-
cia de todo o País. Além dis-
so, a empresa percebeu que 
a nova modalidade tornou 
mais fácil reunir startups 

(virtualmente, é claro) com 
figurões do mundo tecnoló-
gico de fora do Brasil.

“Com o digital, consegui-
mos acessar especialistas do 
Google de qualquer parte do 
mundo. Antes, ao colocar em 
vídeo um especialista de ou-
tro país em uma sala cheia de 
empreendedores, isso talvez 
fosse percebido como uma 
experiência menos valiosa”, 
conta André Barrence, dire-
tor do Google for Startups 
para a América Latina. “Ho-
je, tornou-se algo absoluta-
mente normal.”

Além de o digital tornar-
-se o “novo normal” nestes 
tempos, a ferramenta provou 
que pode trazer mais eficiên-
cia. “O trabalho no digital 
tem sido eficiente e propor-
ciona, mais diversidade, por-
que consegue realizar maior 
inclusão de pessoas distan-
tes em uma mesma equipe, o 
que traz uma colheita maior 
de opiniões. E isso atrai mais 
inovação ao ecossistema”, ex-
plica Eduardo Jotta, profes-
sor de inovação do Insper.

Para Gilberto Sarfati, pro-
fessor de inovação da Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV), a 
diversidade de startups pro-
porcionada pelo modelo hí-
brido é positiva para o ce-

nário brasileiro de inovação 
— ainda que, para ele, o con-
tato físico e os encontros de 
corredor se mantenham co-
mo o horizonte preferido.

O futuro aponta para um 
cenário phygital (junção das 
palavras em inglês physical 
com digital), mas ninguém 
sabe qual será a proporção.

Parte da trilha do cami-
nho híbrido acontece por-
que os protocolos sanitários 
devem continuar. Nada de 
eventos lotados e somente 
parte dos convidados pode-
rão comparecer presencial-
mente. 

Assim, o espaço físico ga-
nhará um significado adicio-
nal que antes não existia, ex-
plica Barrence. “Ter o espaço 
físico como um ponto de en-
contro vai ter muito valor e 
vai ser maior do que no pe-
ríodo pré-pandemia”, obser-
va. “As pessoas vão ter a in-
tenção de estarem presentes 
e vai haver muito mais quali-
dade nessas interações.”

Fonte: Texto “Centros de 
inovação apostam em mo-
delo híbrido para retomada 
pós-pandemia”, publicado 
pelo Estadão via portal Terra. 

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
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Palm Beach: (561) 471 7400

Orlando: (407) 825 2001

AMERICAN RED CROSS
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Palm Beach: (561) 833 7711 (South) 

Palm Beach: (561) 746 1532 (North) 

Orlando e Região: (407) 644 9300
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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
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 OUTONO até 21 de dezembro

FLORIDA CENTRAL

Chegamos no outono, já 

podemos sentir tempera-

turas mais amenas. Máxima 

de 36°C (97°F), no domingo.

SUL DA FLORIDA

Chegamos no outono, já 

podemos sentir tempera-

turas mais amenas. Máxima 

de 37°C (99°F), no domingo.
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A nova instituição fica em West Miami-Dade e visa oferecer mais apoio e recursos às famílias. 

Miami-Dade inaugura primeira escola 

charter para crianças e jovens com autismo 

A 
South Florida Autism 
Charter Schools (SFA-
CS) realizou oficial-

mente sua cerimônia de inau-
guração com funcionários da 
escola, alunos e  autoridades 
do condado de Miami-Dade 
da nova instituição em West 
Miami-Dade.

O superintendente de Mia-
mi-Dade Alberto Carvalho e a 
prefeita do condado de Mia-
mi-Dade Daniella Levine Ca-
va, junto com diretores e fun-

cionários do SFACS e alunos, 
participaram da cerimônia de 
inauguração da nova escola 
no dia 17.

A nova instalação é a prin-
cipal de última geração pa-
ra crianças e jovens adultos 
com transtorno do espectro 
autista.

A escola é parte de um pro-
jeto de longo prazo para ofere-
cer mais recursos às famílias 
com autismo na comunidade, 
incluindo um futuro centro 

que terá terapia da fala, ocupa-
cional e fi sioterapia, além de 
aulas de natação, academia e 
descanso para pais com fi lhos 
o espectro.

Outros planos preveem 
uma instalação residencial on-
de os ex-alunos possam apren-
der a viver de forma indepen-
dente, em vez de viver com 
seus pais pelo resto de suas vi-
das, o que geralmente é o ca-
so de crianças e adultos nesse 
espectro.A escola é a mais recente para crianças e jovens adultos com autismo.

Facebook-SFACS

Distrito escolar de Broward registra queda de 12.000 alunos 

Cerca de 12.000 alunos 
deixaram o sistema escolar 
do Condado de Broward nos 
últimos 18 meses, mudando-
-se para outros distritos, esco-
las particulares, aprendendo 
em casa - ou simplesmente 
deixando de comparecer.

A queda surpreendeu os 

funcionários da escola, que 
esperavam um aumento no 
número de matrículas à me-
dida que os alunos voltavam 
aos prédios após meses de 
aprendizagem remota duran-
te a pandemia da COVID-19. E 
contrastou com o condado de 
Palm Beach, que perdeu um 

número relativamente peque-
no de alunos.

Um total de 256.021 alu-
nos estão frequentando esco-
las públicas em Broward este 
ano, uma queda de 4.694 em 
relação ao ano passado. Essa é 
a segunda maior queda dos úl-
timos 15 anos, superada ape-

nas pelo ano passado, quan-
do as matrículas despencaram 
para 7.255.

A tendência pode levar a 
discussões sobre o fechamen-
to de escolas e a demissão 
de professores. Leia a matéria 
completa no gazetanews.com. 

É a segunda maior queda em 15 anos.

Broward SchoolFacebook 

Um homem do sul da Fló-
rida é acusado de fraude em 
um programa escolar para 
crianças imigrantes. Ele teria 
usado mais de $160.000 do 
programa em gastos pessoais.

Segundo a jurisdição do 
Departamento de Justiça no 
Distrito Sul da Flórida, Ramon 
Caridad Rodriguez, 28, resi-
dente de Miami, teria frauda-
do uma organização religio-
sa de caridade que oferece 
programas após as aulas para 
crianças imigrantes carentes.

De acordo com a acusa-
ção, Rodriguez trabalhava pa-
ra a organização, mas abusou 
da confi ança ao usar um car-
tão de crédito da empresa pa-
ra fazer compras pessoais de 
mais de $ 160.000e, em segui-
da, tentou ocultar essas com-
pras por meio de mentiras e 
extratos bancários alterados.

Ele vai responder por no-
ve acusações de fraude eletrô-
nica. Se condenado, Rodriguez 
pode pegar até 20 anos de pri-
são federal por cada acusação. 

Homem é acusado 

de fraudar 

programa escolar 

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.

June 14, 2020 | 6 PM

123 Anywhere St., Any City, ST 12345

RSVP KORINA AT 123-456-7890

(954) 990-6278

www.bellasmilefl.com

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

Doctor Daniela Modesto

Carinho e atendimento
Brasileiro.
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Empatada com a University of North Carolina Chapel Hill e a UC Santa 

Barbara, um dos critérios foi a redução do total de dívidas estudantis.

Universidade da Flórida é eleita 

uma das cinco melhores dos EUA

P
ela primeira vez na his-
tória, a Universidade da 
Flórida (University of 

Florida) foi classificada como 
uma das cinco melhores uni-
versidades públicas na lista 
das melhores escolas públicas 
do US News and World Report.

A UF está empatada em 
quinto lugar com a University 
of North Carolina Chapel Hill 
e a UC Santa Barbara. Ela ficou 
classificada entre os dez pri-

meiros desde 2017, saindo do 
sétimo lugar no ano passado.

Nove fatores são levados 
em consideração ao determi-
nar as classificações, incluin-
do recursos financeiros, taxas 
de graduação e retenção, mo-
bilidade social, opinião de es-
pecialistas, recursos do corpo 
docente.

Entre outras realizações 
para a classificação, a UF, loca-
lizada em Gainesville, no con-

dado de Alachua, região cen-
tro-norte da Flórida, apresenta 
uma taxa de retenção de 97% e 
uma taxa de graduação de seis 
anos de 89%.

Ela também se provou 
com um notável retorno so-
bre o investimento. De acor-
do com a universidade, mais 
de dois terços dos alunos in-
gressam no mercado de tra-
balho sem dívidas.

Além disso, a universida-

de reduziu o total de dívidas 
estudantis em 15% em qua-
tro anos.

Entre as melhores univer-
sidades públicas de 2021 estão 
a Universidade da Califórnia - 
Los Angeles; Universidade da 
Califórnia - Berkeley;  Univer-
sidade de Michigan - Ann Ar-
bor;  Universidade da Virgínia;  
Universidade da Flórida.  Veja 
o ranking completo no gaze-
tanews.com. A University of Florida fica em Gainesville, no condado de Alachua.

Francis Dzikowski

DeSantis vai implantar novo exame nas escolas públicas 
Este ano letivo pode mar-

car o fim das Florida Stan-
dards Assessments (FSA) - exa-
mes padronizados que medem 
o conhecimento dos alunos de 
escolas públicas da 3ª à 10ª sé-
rie em algumas áreas.

Isso porque o governador 
Ron DeSantis disse que será 

uma prioridade na próxima 
sessão legislativa substituir o 
sistema de teste padronizado 
“desatualizado” por um outro 
- o Florida Assessment of Stu-
dent Thinking (F.A.S.T.).

O anúncio feito no dia 14, 
e recebido com o apoio de lí-
deres escolares e professores. 

Superintendentes do sul da 
Flórida também aplaudiram a 
mudança, que afetará mais de 
2,6 milhões de alunos de esco-
las públicas K-12.

Falando da Doral Academy 
Preparatory School, DeSantis 
disse que o teste da FSA “não 
fornece informações oportu-

nas aos pais”, encontrando os 
pontos fracos dos alunos no fi-
nal do ano, em vez de durante 
a instrução.

“Precisamos medir os re-
sultados e continuaremos a 
fazê-lo. Continuaremos a de-
finir padrões elevados “, dis-
se DeSantis. Ron DeSantis quer implantar o Florida Assessment of Student Thinking.

RonDeSantisFacebook 
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Broward dará US$ 500 para 

funcionários vacinados

O prefeito do condado de 
Broward, Steve Geller, anun-
ciou no dia 15 que não imple-
mentará uma ordem de vacina 
COVID-19 aos seus funcioná-
rios públicos. Em vez disso, 
haverá um bônus de US$ 500 
para quem fornecer compro-
vante de vacinação.

Já funcionários não vacina-
dos, tanto aqueles que são sin-
dicalizados ou não, terão que 
pagar uma sobretaxa quinze-
nal de US$ 20 para pagar o cus-

to adicional do seguro saúde 
e se submeter ao teste COVID 
semanal.

“Não sabemos a porcenta-
gem de funcionários que são 
vacinados”, disse Geller, acres-
centando que o programa en-
volverá cerca de 6.800 funcio-
nários, excluindo o Broward 
Sheriff’s Office, o Property 
Appraiser’s Office, o Supervi-
sor de Eleições, o Escriturário 
de tribunais e outros oficiais 
constitucionais do condado. 

Verba é para incentivar a vacinação dos funcionários públicos. 

FdO

Pembroke Pines, no condado de Broward, foi classificada em 8° lugar. 

felixmizioznikov-istockphoto

V
iver em Pembroke Pi-
nes, cidade vizinha a 
Miami no condado de 

Broward, está entre os desejos 
de muitas famílias. Isso por-
que ela combina fatores que 
hoje estão em relevância para 
os pais com filhos pequenos: 
casas maiores e melhores sis-
temas escolares sem  necessa-
riamente abrir mão das van-
tagens de uma cidade grande.

Os dados são da pesquisa 
“Best Family-Friendly Suburbs 
of 2021”, feita pelo portal 
Realtor.com®, que a classifi-
cou em 8° lugar entre os me-
lhores áreas fora das maiores 

Pembroke Pines está 

entre as cidades mais 

desejadas para famílias 
Pesquisa aponta 

casas maiores 

e melhores 

sistemas 

escolares. 

cidades do país que oferecem 
um estilo de vida gratificante 
para os pais e também para 
as crianças.

Com seu clima tropical e 
dias de sol intermináveis, os 

residentes de Pembroke Pines 
podem aproveitar os campos 
de golfe da área e restauran-
tes, ou dar um passeio rápi-
do até a praia. Sua proximida-
de com as principais rodovias 

e fácil acesso ao aeroporto é 
outra razão dessa cidade ser 
tão atraente.

Mais importante para os 
pais, porém, Pembroke Pines 
é mais conhecida por suas ex-
celentes escolas. De opções 
públicas a privadas, há para 
todos. Talvez o mais impres-
sionante seja o sistema de es-
colas charter da cidade, que 
começou na década de 1990.

O campus de 75 acres, pla-
nejado, inclui quatro escolas 
de ensino fundamental, três 
escolas de ensino médio e 
uma escola de ensino médio. 
Também inclui uma biblio-
teca regional e o Pembroke 
Pines Theatre of the Perfor-
ming Arts. Uma advertência: 
por causa de suas ótimas ofer-
tas, a Pembroke Pines Charter 
School System tem uma lis-
ta de espera de mais de 5.000 
candidatos, de acordo com seu 
site. 

As 10 cidades listadas no 
ranking são, por ordem de 
classificação: Denville (NJ), El 
Monte (CA), Libertyville (IL), 
Coppell (TX), Tomball  (TX), 
Exton (PA), Olney (MD), Pem-
broke Pines (FL), Peachtree 
City (GA) e Burlington (MA). 
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UM CASO DE IMIGRAÇÃO NÃO

SE GANHA NO GRITO, E SIM NA

INTELIGÊNCIA!

NOVO ESCRITÓRIO

EM MIAMI

W W W . B R O O K S L A W F I R M . C O M

O DR LUCIANO PARK É UM DOS ADVOGADOS MAIS

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 .

ATENDIMENTO PORTUGUES

(617) 433-9444

ATENDIMENTO GERAL:

(305) 317-5584

0

LUCIANO PARK, ESQ.

THE CHASE BUILDING 150 SE 2ND AVENUE, SUITE 1410 MIAMI, FL 33131
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O tratamento, feito tanto nos EUA quanto no Brasil, consiste na reprodução assistida por meio do óvulo de uma doadora.

Ovodoação: brasileira da FL monta rede de apoio 

para mulheres com problemas de infertilidade 

Muitas mulheres so-
frem com a infertili-
dade e um dos méto-

dos de fertilização in vitro é a 
doação de óvulos de outra mu-
lher: a chamada Ovodoação. 

Mãe das gêmeas Gabriella 
e Isabella de três anos, aos 45 
anos a brasileira Luciana Cor-
reia recorreu ao procedimen-
to para engravidar. Não foi um 
processo fácil e por isso, resol-
veu montar uma rede de apoio 
para outras mulheres e expli-
cou com exclusividade ao Ga-
zeta News. “Meu sonho é que 
todos tenham acesso a fertili-
zação”, salienta. 

“Eu sempre me dediquei 
a minha vida profissional, co-
mecei a trabalhar desde 13, e 
aos 40, conheci meu marido e 
me mudei para os Estados Uni-
dos. As 42 anos a chave virou e 
veio a vontade de ser mãe, jun-
to com o diagnóstico de baixa 
reserva ovariana, onde para 

gerar um filho eu precisaria 
recorrer à Ovodoação”, conta. 

Ela então começou as ten-
tativas nos Estados Unidos, 
mas acabou fazendo o trata-
mento no Brasil por vários 
motivos. “O amor pelo Brasil 

e a facilidade em ter minha fa-
mília por perto, além de pro-
fissionais espetaculares e o 
custo mais baixo, decidi fa-
zer meu tratamento em São 
Paulo. Não foi um processo 
fácil de aceitação, é um tra-

tamento muito solitário e de 
difícil aceitação no primeiro 
momento. Você só pensa em: 
Não vai ter minha genética, da 
minha família e vários outros 
sentimentos que passam pela 
nossa cabeça”, explica. 

Mãe das gêmeas Gabriella e Isabella, a brasileira Luciana Correia recorreu ao procedimento para engravidar. 

Arquivo pessoal.

Mas aos 45 anos ela con-
seguiu engravidar e realizar 
o sonho de ser mãe. “Hoje te-
nho meus laços de fita graças 
à Ovodoação”, analisa. 

Rede de apoio 
Com tudo o que passou, 

Luciana decidiu montar uma 
rede de apoio no Instagram, 
para apoiar e acolher mulhe-
res que passam por qualquer 
problema de infertilidade e 
explicar melhor sobre a ovoa-
doação. “Faço lives com espe-
cialistas da área, com pacien-
tes, casais homoafetivos que 
também estão buscando o so-
nho da maternidade e da pa-
ternidade”, destaca.  

“É um processo de fertili-
zação in vitro em que é pos-
sível gerar um filho até 50 
anos, mais comum nos casos 
de baixa reserva ovariana em 
mulheres acima dos 40 anos, 
mas também usado nos ca-
sos de menopausa precoce, 
casais homoafetivos, materni-
dade independente, entre ou-
tros”, ressalta. 

ONG Gestar
Luciana apoia uma Organi-

zação não Governamental - a 
ONG Gestar. Segundo ela, idea-
lizada pela Vanessa Jost, uma 
ex-tentante que sentiu na pele 
as dificuldades da Fertilização 
in Vitro. Ela ela abraça a causa, 
principalmente visando que a 
FIV seja acessível para todos, 
além de Associações que são 
criadas com este propósito”. 

Para contatos e mais infor-
mações, acesse as redes sociais

@ovodoacao_ovorecepcao
GESTAR ONG 
@gestarong

“As 42 anos, veio a 
vontade de ser mãe, 

mas junto veio também 
o diagnóstico de baixa 

reserva ovariana”, conta 
Luciana Correia.

Arlaine Castro
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Empresa 

oferece $1.300 

para assistir 

filmes de 

terror

Uma empresa financeira 
da Flórida vai pagar US$ 1.300 
para o candidato que assistir 
a 13 filmes de terror em outu-
bro. A iniciativa faz parte de 
uma análise sobre filmes do 
gênero produzidos com alto e 
baixo orçamento.

Conforme o anúncio, a Fi-

nanceBuzz, empresa sediada 
em Delray Beach, vai contra-
tar a pessoa para ser um Ana-
lista de Frequência Cardíaca 
de Filmes de Terror. A pessoa 
assistirá 13 dos filmes mais as-
sustadores já feitos enquanto 
tem sua frequência cardíaca 
monitorada usando o Fitbit, 

disse a empresa em um comu-
nicado à imprensa.

Para se candidatar, os in-
teressados devem preencher 
um formulário e informar a 
empresa por que são a melhor 
pessoa para a função.

As inscrições devem ser 
feitas até 26 de setembro, e 

o FinanceBuzz escolherá um 
vencedor até 1º de outubro.

O participante escolhido 
deve assistir aos seguintes fil-
mes entre 9 e 18 de outubro:

Saw (Jogos Mortais)
Amityville
Um lugar Silencioso 1 e 2
Candyman

Sobrenatural
A Bruxa de Blair 
A Entidade
Corra
Uma Noite de Crime (The 

Purge) 
Halloween (2018)
Atividade Paranormal
Annabelle.

A gigante dos videogames vem  conquistando o mercado de comércio eletrônico e vai construir 

um novo call center e hub de operações em Pembroke Pines, sul da Flórida. 

GameStop abrirá cerca de 500 novas vagas 

de emprego no Condado de Broward

Ryan Cohen, nativo do sul da 
Flórida. O executivo buscou 
melhorar os negócios online 
da empresa, aprimorando o 
atendimento ao cliente com 
mais instalações de distribui-
ção para acelerar as entregas, 
de acordo com Wall Street 
Journal.

Cohen foi cofundador de 
outra empresa de comércio 
eletrônico, a varejista de ani-
mais de estimação Chewy, que 
recentemente mudou sua sede 
no condado de Broward. Ele Loja da GameStop no Queens, em Nova York.

Reuters.

A 
gigante dos videoga-
mes GameStop anun-
ciou esta semana que 

está construindo um novo call 
center e hub de operações em 
Pembroke Pines, sul da Flóri-
da, onde deverá abrir cerca de 
500 novas vagas de emprego 
até o fim deste ano. 

A rede de lojas que vende 
videogames novos e usados, 
consoles, controles e outros 
itens de jogo vem crescen-
do no mercado e busca for-
talecer suas operações de co-
mércio eletrônico expandindo 
entre os consumidores da Fló-
rida. O objetivo é transformar 
a GameStop na principal fon-
te de comércio eletrônico pa-
ra jogadores. 

A instalação de Pembroke 
Pines faz parte da transforma-
ção digital da GameStop lide-
rada por seu novo presidente, 

deixou a empresa em 2018.
Desde que entrou, Cohen 

contratou vários especialistas 
em comércio eletrônico da 
Chewy, bem como da Ama-
zon e da Wayfair.

As ações da GameStop ti-
veram um aumento de mais 
de 2.000%, indo para mais de 
US $ 200, desde que Cohen 
enviou uma carta aos acionis-
tas da GameStop em novem-
bro passado, informando que 
a empresa precisava de uma 
reforma significativa; ele foi 

nomeado presidente em abril.
A empresa com sede em 

Grapevine, Texas, tem 4.816 
lojas físicas em todo o mundo, 
incluindo 3.192 nos EUA até 
janeiro deste ano. Desde agos-
to de 2020, a  varejista fechou 
permanentemente 480 locais 
e vem agora  se recuperando.

Informações sobre a loca-
lização da nova unidade, bem 
como cargos e salários e ou-
tros detalhes ainda não esta-
vam disponíveis. 
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EUA estendem restrições nas fronteiras terrestres
FroNTEIraS CaNaDÁ E mÉXICo

Os Estados Unidos estenderam as restrições não essenciais 
a viagens em travessias terrestres com o Canadá e o México 
até 21 de outubro, ao mesmo tempo em que fazem planos pa-
ra permitir que visitantes estrangeiros totalmente vacinados 
venham aos Estados Unidos ainda este ano.

“O Título 19 está sendo estendido por mais um mês, já que 

é feito em uma base mensal, até 21 de outubro e, como eu dis-
se, não há mais atualizações sobre essa política em neste pon-
to “, anunciou o coordenador de resposta da Covid-19 da Casa 
Branca, Jeff Zients, na segunda-feira.

A notícia foi dada pela Casa Branca junto com a da suspen-
são das restrições nas viagens aéreas internacionais. Postos de fronteira terrestre entre EUa e Canadá seguem restritos. 

Christinne muschi -reuters

Os green cards estão disponíveis para a administração distribuir aos 

imigrantes elegíveis, mas expirarão em 30 de setembro. 

80.000 green cards baseados no 

emprego  podem expirar

C
erca de 80.000 green 
cards, ou permissões de 
residência permanente, 

podem expirar daqui a alguns 
dias para aqueles com vistos 
de trabalho temporários (H1B) 
e que buscam ficar legalmente 
nos EUA como residente per-
manente. 

Os green cards estão dis-
poníveis para a administra-
ção distribuir aos imigrantes 
elegíveis, mas expirarão em 
30 de setembro. 

Cerca de 1,2 milhão de 
imigrantes que esperavam por 
autorização para viver e traba-

lhar nos EUA receberam o que 
parecia ser uma boa notícia no 

início deste ano fiscal, quando 
os Serviços de Cidadania e Imi-

gração dos EUA se viram com 
120.000 green cards baseados 
em empregos a mais, mais do 
que os 140.000 normalmente 
emitidos.

Quase 90% dos imigrantes 
que seriam elegíveis são ci-
dadãos indianos atualmente 
com vistos de trabalho tem-
porários. Eles enfrentam tem-
pos de espera de décadas para 
receber a residência perma-
nente.

Esses tempos de espera 
são essencialmente embuti-

dos no sistema de imigração, 
à medida que limites de paí-
ses estabelecidos em estatuto 
se combinaram com a alta de-
manda por green cards de ci-
dadãos indianos, muitos dos 
quais já estão nos Estados Uni-
dos com vistos de trabalho, co-
mo o H-1B.

Os defensores estão ca-
da vez mais frustrados com o 
ritmo lento da adjudicação e 
querem que os Serviços de Ci-
dadania e Imigração dos Esta-
dos Unidos (USCIS) - a agência 
que concede vistos, autoriza-
ções de residência permanen-
te e naturalizações - acelerem 
os pedidos, fazendo uso de 
green cards que não foram 
reclamados por causa da pan-
demia e das políticas de admi-
nistração de Trump. Com in-
formações do The Hill. 

os Serviços de Cidadania e Imigração dos EUa anunciaram no início do ano 120.000 green cards a mais.

arquivo  gN

Quase 90% dos 
imigrantes que seriam 

elegíveis são cidadãos 
indianos atualmente 

com vistos de trabalho 
temporários.
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Solicitantes de visto F, M e J 

serão isentos de entrevistas 

O Departamento de Estado 
dos EUA anunciou que funcio-
nários consulares ‘podem’ op-
tar por dispensar a entrevista 
de visto vistos F, M e J para es-
tudantes. A medida visa agili-
zar os processos nos consula-
dos americanos no exterior. 

Segundo o comunicado, o 
Departamento de Estado afir-
ma que até o final de 2021 au-
torizou os funcionários con-
sulares a permitir que certos 
candidatos a vistos F, M e J (es-
tudantes, professores, pesqui-
sadores, bolsistas de curto pra-
zo ou especialistas) recebam o 
visto sem uma entrevista pes-
soal em seu distrito consular 

de residência. 
No entanto, a regra vale 

para solicitantes que já têm 
qualquer outro tipo de visto 
e que nunca tiveram um vis-
to recusado.

“Os funcionários consula-
res podem, se assim escolhe-
rem, e de acordo com as condi-
ções locais, dispensar agora a 
exigência de entrevista de vis-
to para os requerentes de visto 
F, M e J que já receberam qual-
quer tipo de visto e que nun-
ca tiveram o visto recusado, a 
menos que tal recusa tenha 
sido superada ou dispensada, 
e que não têm inelegibilidade 
aparente”, diz o órgão.

Estudantes não precisarão comparecer a entrevistas nos consulados.

pixabay

Elizabeth MacDonough, parlamentar do Senado desde 2012, concluiu que a 

proposta “não era apropriada para inclusão na reconciliação”. 

Senado rejeita proposta de reforma 

da imigração dos democratas

O 
Senado rejeitou a ten-
tativa dos democratas 
de incluir mudanças na 

imigração em uma ampla me-
dida de reconciliação do orça-
mento de US$3,5 trilhões, um 
golpe nos esforços para criar 
um caminho para cidadania 
para milhões de imigrantes 
pela primeira vez em décadas.

Elizabeth MacDonough, 
parlamentar do Senado des-
de 2012, apartidária das re-
gras da Câmara e comumente 
chamada de “árbitro do Sena-
do”, concluiu que as disposi-
ções propostas, que poderiam 
ter colocado milhões de imi-
grantes indocumentados, in-
cluindo aqueles trazidos pa-
ra os EUA quando crianças, 
em um caminho para a resi-
dência permanente, não cum-
priam as regras processuais do 
Senado que regem o processo 
de reconciliação.

A parlamentar argumen-
tou que as mudanças propos-
tas na lei de imigração são 
“mudanças de política” e que 
o impacto no orçamento foi 
apenas incidental, dizendo 
que “não era apropriado pa-
ra inclusão na reconciliação”.

“As mudanças de política 
desta proposta superam em 
muito o impacto orçamentá-
rio atribuído a ela e não é 
apropriado para inclusão na 
reconciliação”, disse MacDon-
ough em uma cópia da deci-
são obtida pela Lista de Cha-
madas CQ.

Incluir a política de imi-
gração no pacote de US $ 3,5 
trilhões sempre foi um tiro no 
escuro. Esforços anteriores pa-
ra reformar as leis de imigra-
ção falharam - mesmo as dis-
posições que são populares, 
como fornecer um caminho 
para a cidadania para os cha-

As disposições para a reforma imigratória não cumpriam as regras.

Reuters.

mados Sonhadores que foram 
trazidos para os EUA quando 
crianças.

O líder da maioria no Se-
nado, Chuck Schumer, D-N.Y., 
prometeu tentar novamente, 
dizendo que os democratas 
apelariam à parlamentar, que 
decide quais disposições são 
permitidas no projeto de lei 
de gastos.

“Estamos profundamente 
decepcionados com esta deci-
são, mas a luta para conceder 
status legal aos imigrantes na 
reconciliação do orçamento 
continua. Os democratas do 
Senado prepararam propostas 
alternativas e farão reuniões 
adicionais com o parlamen-
tar do Senado nos próximos 
dias”, disse.
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Só em agosto, 9.098 tentaram a travessia, a maior marca desde o início do ano fiscal de 2021.

2021: 46.410 brasileiros detidos na fronteira

D
e outubro de 2020 a 
agosto deste ano, 
46.410 brasileiros fo-

ram detidos na fronteira sul— 
seis vezes mais do que um pe-
ríodo semelhante anterior, de 
acordo com dados do órgão de 
Alfândega e Proteção de Fron-
teiras dos EUA. 

Só em agosto, 9.098 tenta-
ram a travessia, a maior mar-
ca desde o início do ano fiscal 
de 2021 (que vai de 1º de ou-
tubro de 2020 a 30 de setem-
bro de 2021).

No mais recente caso, um 
grupo de 140 brasileiros foi 

detido na manhã de quinta-fei-
ra, 16 de setembro, ao cruzar 
ilegalmente a fronteira do Mé-
xico com os Estados Unidos. 

O grupo foi flagrado por 
operadores de câmeras de se-
gurança. Em seguida, eles se 
entregaram a agentes da Pa-
trulha de Fronteira do Setor 
Yuma.

Até então, o auge da mi-
gração ilegal de brasileiros ha-
via ocorrido em 2019, quan-
do cerca de 18 mil tentaram 
entrar nos EUA ilegalmente 
pela fronteira terrestre com 
o México. o número total de brasileiros nesse ano fiscal já supera em mais de seis vezes o total do ano fiscal de 2020.  

CBP

Brasileira morre durante travessia ilegal pela fronteira México - EUA
Vítima mais recente da 

travessia ilegal, a brasileira Le-
nilda dos Santos, de 49 anos, 
de Rondônia, foi encontrada 
morta na quinta-feira, 16, em 
uma área desértica no estado 
do Novo México, próximo à 
fronteira.

De acordo com a polícia lo-
cal, seu corpo foi encontrado 

ao sul de Deming, no Conda-
do de Luna. Agentes da fron-
teira disseram ao jornal local 
Headlight que ela portava um 
passaporte brasileiro, o que 
tornou mais fácil sua identi-
ficação.

“Esta é uma das situações 
mais tristes que já vi”, disse o 
capitão do gabinete do xerife 

do condado de Luna, Michael 
Brown, após a descoberta do 
corpo na quarta-feira. “Ela es-
tava a cerca de 400 metros de 
uma residência”, completou.

Lenilda tinha familiares 
em Massachusetts e seguia 
com um grupo de amigos pa-
ra Phio, mas passou mal e fi-
cou para trás na travessia. Lenilda dos Santos tinha 49 anos e era de rondônia.

gofundmE

Imagens de um agente 
da fronteira dos EUA a cava-
lo aparentando chicotear um 
imigrante haitiano são “horrí-
veis de assistir” e inaceitáveis, 
disse a secretária de imprensa 
da Casa Branca, Jen Psaki, na 
segunda-feira, 20.

Um vídeo mostra um agen-
te da Patrulha de Fronteira 
usando um laço para açoitar 
um imigrante haitiano que 
tentava entrar nos Estados 
Unidos vindo do México.

As imagens geraram uma 
onda de críticas nas redes so-
ciais e a Casa Branca pediu in-
vestigação das autoridades na 
fronteira.

DHS vai analisar 

ação violenta 

de agentes da 

fronteira

agentes serão investigados.

Paul ratje-aFP
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Todos os estrangeiros vacinados poderão entrar diretamente no país a partir de novembro, anunciou a Casa Branca.

Turismo, negócios, família: brasileiros comemoram 

fim das restrições de viagens aos Estados Unidos

Os Estados Unidos anun-
ciaram a reabertura 
das fronteiras para via-

jantes estrangeiros vacinados 
contra a covid-19 na segunda-
-feira, 20. Seja para turismo, 
negócios, família ou outro 
motivo, brasileiros comemo-
ram o fi m das restrições. 

De acordo com o anún-
cio, feito pelo coordenador de 
resposta da COVID-19 da Casa 
Branca, Jeff Zients, todos os es-
trangeiros vacinados poderão 
entrar diretamente no país a 
partir de novembro. Além do 
Brasil, outros 32 países tam-
bém tinham viajantes barrados.

“Este requisito de vacina-
ção implanta a melhor fer-
ramenta que temos em nos-
so arsenal para manter as 
pessoas seguras e prevenir 
a propagação do vírus”, dis-
se Zients. 

Sem muitos detalhes ain-
da sobre como irá funcionar 

a liberação, o que se sabe é 
que os viajantes precisarão 
apresentar comprovante de 
vacinação completa (duas do-
ses ou dose única da Janssen) 
no momento do embarque. 
Além do teste negativo de 
COVID-19 que continuará a 
ser exigido. 

O uso de máscara também 
continua necessário, mas não 
haverá obrigatoriedade de 
quarentena em outro país.

Quais vacinas? 
Ainda não foram divulga-

das quais vacinas serão acei-
tas. Por enquanto, segundo o 
CDC, a preferência é por va-
cinas produzidas e aplicadas 
nos EUA, como a Pfi zer, Ox-
ford/AstraZeneca e Jansenn. A 
principal dúvida recai sobre a 
Coronavac, que não foi apro-
vada pela agência reguladora 
americana.

Cotações de passagens 
em alta 

Após o anúncio, as cota-

ções de passagens aéreas do 
Brasil para os EUA dispara-
ram. Companhias começam 
a rever as operações de voos 
e já veem aumento na venda 
de passagens.  

Mas Manoel Suhet, CEO 
da Business Traveler Deals, 
alerta que comprar passagens 
agora pode sair mais caro do 
que aguardar um pouco, uma 
vez que as companhias aéreas 
vão colocar mais voos para 
operar até o fi nal do ano. 

“Muita gente me ligou 
afl ita para comprar passagens 
ontem e pagaram caro, pois 
as companhias ainda estão co-
locando voos adicionais para 
dezembro, então vale a pena 
esperar uns dias e monitorar 
online”, afi rma. 

Na plataforma Kayak, há 
aumento nas buscas por pas-
sagens a Orlando (62%), Mia-
mi (61%) e Nova York (47%), 
na comparação semanal. Os 
índices, no entanto, são me-

nores do que os registrados 
há um ano. Na terça-feira, o 
preço médio das viagens a Or-
lando era R$ 3.449; a Miami, 
R$ 3.561; e a Nova York, R$ 
4.120, segundo o Kayak. 

Consulados no BR
A Embaixada dos Estados 

Unidos no Brasil e os seus 
consulados ainda aguardam 
mais detalhes sobre procedi-
mentos e cronograma para 
implementação da retomada 
dos serviços de vistos a turis-
tas brasileiros.

“Estamos cientes do anún-
cio da Casa Branca sobre a li-
beração das viagens para os 
brasileiros aos EUA. Aguarda-
mos mais detalhes sobre pro-
cedimentos e cronogramas 
para implementação. À me-
dida que forem disponibili-
zados, vamos comunicar aos 
cidadãos brasileiros e norte-a-
mericanos”, informou o Con-
sulado dos EUA no Rio de Ja-
neiro.Andreza Trivillin (vermelho) já tem clientes querendo antecipar a viagem.  

Arquivo pessoal.

Retorno do turismo: Miami e Orlando 

seguem na liderança de destinos
Miami e Orlando seguem 

entre os destinos mais busca-
dos pelos brasileiros.  Miami 
foi o destino mais procura-
do na segunda-feira do anún-
cio, segundo o jornal O Globo 
em verifi cação com a empre-
sa Decolar, seguido por Nova 
York, Orlando, Boston e  Los 
Angeles.

“Depois do anúncio virou 
um ‘tsunami’. As pessoas vol-
taram a cotar serviços e re-
marcar viagens que estavam 
em aberto. Bate com a valida-
de de alguns ingressos com-
prados em 2019 e 2020 e a va-
lidade das passagens”, conta a 
carioca Jaqueline Gois de Sou-
za, que opera a Planeje Orlan-
do, uma agência de turismo 
no Rio de Janeiro voltada para 
passeios em Orlando, especial-
mente nos parques temáticos. 

Segundo ela, as próximas 
semanas provavelmente serão 
de bastante trabalho de novas 
remarcações.

“Existe uma demanda 
muito reprimida das viagens 
por conta desses quase dois 
anos fechado. Muita gente que 
está no limite por conta da va-
lidade das passagens aéreas. 
Então o que se está esperan-
do é que o fl uxo de viagens 

Jaqueline Gois de Souza opera a Planeje Orlando no Rio de Janeiro.

Arquivo pessoal

seja muito grande no perío-
do de férias de dezembro e ja-
neiro. Tenho uma família pra 
fi nal de novembro e uma pra 
maio”, detalha. 

Antecipar a viagem 
Diretamente de uma feira 

de turismo em Las Vegas on-
de foi verifi car o retorno do se-
tor, a paulista Andreza Trivil-
lin, que trabalha com turistas 
brasileiros em Orlando, confi r-
ma esse aumento na procura, 
inclusive de clientes que que-
rem antecipar a viagem para 
o fi nal deste ano.  

“Desde o anúncio, houve 

um movimento muito gran-
de de pessoas cotando conosco 
os passeios. Algumas inclusive 
já querem antecipar a viagem 
que estava planejada para ju-
lho do ano que vem para acon-
tecer esse fi nal de ano. Mas 
enquanto as regras e a data 
exata não sair, não temos no-
ção do número de pessoas que 
virão. Os destinos turísticos es-
tão muito contentes com essa 
reabertura porque vai retomar 
o turismo internacional nos 
EUA de brasileiros e também 
turistas da Europa que vemos 
muito”, ressalta. 

Arlaine Castro

Lethicia Gomes
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Um documento para o governo foi assinado durante o IPW 2021, evento de turismo em Las Vegas.

Organizações dos EUA se unem para 

acelerar emissão de vistos no exterior

M
ais de 400 organiza-
ções e associações 
dos Estados Unidos 

se uniram para pressionar o 
governo americano a acelerar 
a emissão de vistos para os via-
jantes internacionais. 

Segundo informações do 
portal BrasilTuris, um docu-
mento foi assinado durante o 
IPW 2021, evento de turismo 
que reuniu a mídia internacio-
nal e compradores de todo o 
mundo em Las Vegas de 19 a 

22 de setembro. 
O documento, assinado 

por entidades de diferentes 
segmentos visa pressionar o 
governo americano para agi-
lizar a retomada da emissão 
de vistos.

Os agendamentos de vis-
tos dos Estados Unidos, que 
ficaram comprometidos com 
a pandemia da covid-19, estão 
lotados e com datas de entre-
vista muito avançadas, com-
prometendo as viagens para 

milhares de viajantes que es-
tão com o documento vencido 
ou próximo do vencimento.

“Estamos trabalhando em 
conjunto para levar o docu-
mento e mostrar ao governo 
americano o quanto será ne-
cessário expandir os progra-
mas de visto, ainda mais do 
que nunca com a reabertura 
para os viajantes internacio-
nais”, apontou Roger Dow, 
presidente e CEO da US Tra-
vel Association. Emissão de vistos nos consulados estão com atrasos de quase 1 ano.

Flickr

Covid-19: Pfizer garante que vacina é segura para público entre 5 e 11 anos

A Pfizer e a BioNTech afir-
maram que a vacina contra a 
covid-19 que desenvolveram 
em parceria induz uma res-
posta imune robusta em crian-
ças de entre 5 e 11 anos de 
idade. 

As fabricantes vão pedir 
autorização para que a vacina 

seja aplicada nesta faixa etá-
ria às autoridades dos Estados 
Unidos, da Europa e de outros 
locais o mais rápido possível.

As empresas dizem que a 
vacina gerou resposta imune 
nas crianças de 5 a 11 anos 
em seu ensaio clínico de Fases 
2 e 3 e os resultados se equi-

valem ao que observaram an-
teriormente entre pessoas de 
16 a 25 anos de idade. O perfil 
de segurança também foi, no 
geral, comparável ao da fai-
xa etária mais elevada, afir-
maram.

Leia a matéria completa 
no gazetanews.com. A vacina gerou resposta imune nas crianças e segue para autorização.

CDC

A brasileira Natalicia Tra-
cy é a mais nova integrante do 
governo Biden. Ela foi nomea-
da Conselheira de Política Sê-
nior no Departamento de Tra-
balho dos Estados Unidos.

Tracy deixa o posto de Di-
retora Executiva do Centro do 
Trabalhador Brasileiro após 
mais de 10 anos de atuação. 
Em sua trajetória nos EUA, 
ela trabalhou também como 
Estrategista de Políticas Pú-
blicas no Centro do Trabalha-
dor Brasileiro de Connecticut 
e pesquisadora da Universida-
de de Massachusetts.

Brasileira é 

a mais nova 

integrante do 

governo Biden

Natalicia Tracy é Conselheira Sênior.

Arquivo pessoal 

567 E. Sample Road -
Pompano Beach- FL - 33064

Horário de funcionamento 
Segunda á sextas dás 9:30am ás 5:30pm
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Capitólio dos Estados unidos

Jim Bourg/Reuters/direitos reservados

Após o anúncio da Casa 
Branca sobre a reaber-
tura das fronteiras para 

turistas do Brasil e de outros 
países, a Embaixada dos Esta-
dos Unidos no Brasil e os seus 
consulados ainda aguardam 
mais detalhes sobre procedi-
mentos e cronograma para 
implementação da retomada 
dos serviços de vistos a turis-
tas brasileiros.

“Estamos cientes do anún-
cio da Casa Branca sobre a li-
beração das viagens para os 
brasileiros aos EUA. Aguarda-
mos mais detalhes sobre pro-
cedimentos e cronogramas pa-

Reabertura EUA: 

consulados no Brasil 

aguardam orientação
Serviços de 

emissão de vistos 

ainda estão 

restritos em todos 

os consulados.

ra implementação. À medida 
que forem disponibilizados, 
vamos comunicar aos cida-
dãos brasileiros e norte-ame-
ricanos”, informou a embai-
xada dos EUA.

Jeffrey Zients, coordena-
dor da resposta ao coronaví-

rus do governo Joe Biden, in-
formou na segunda-feira que, 
a partir de novembro, os Es-
tados Unidos vão levantar as 
restrições de entrada no país 
para todos aqueles que este-
jam vacinados e se subme-
tam a testes e rastreamento 

de contatos.
Além do Brasil, as restri-

ções incluíam também a Chi-
na, o Irã, o Reino Unido, a Ir-
landa e a América do Sul.

Vacina + teste negativo
Ainda não há informações 

oficiais sobre quais vacinas se-
rão aceitas e outros detalhes 
para a entrada nos EUA. Con-
tudo, continua a obrigatorie-
dade de apresentar no ato do 
embarque no Brasil um teste 
negativo de Covid-19 feito três 
dias antes, fornecendo a docu-
mentação por escrito do resul-
tado do teste, em papel ou có-
pia eletrônica.

Agendamentos
No entanto, brasileiros 

têm reclamado da longa lis-
ta de espera para conseguir 
agendar o serviço nos consu-
lados no Brasil.

As datas disponíveis para 
conseguir agendar o pedido 
de visto americano comum no 
consulado em São Paulo, por 
exemplo, são para daqui a 355 
dias, ou quase 1 ano.

Os consulados americanos 
das outras capitais brasileiras 
Rio de Janeiro, Brasília, Por-
to Alegre e Salvador seguem 
aceitando somente pedidos de 
emergência.

Comitiva de Bolsonaro é 

orientada a fazer quarentena
De volta ao Brasil, a Agên-

cia Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa) recomendou 
que o presidente Jair Bolso-
naro e integrantes da comi-
tiva que estiveram em Nova 
York, em contato com o minis-
tro da Saúde, Marcelo Queiro-
ga, fiquem em isolamento por 
14 dias. Na terça, 21, o minis-
tro  testou positivo para co-

vid-19 e ficará em quarentena 
nos Estados Unidos.

O ministro fez parte da 
comitiva que acompanhou 
Bolsonaro para a 76ª Assem-
bleia Geral das Nações Unidas 
(ONU). Os demais integrantes 
realizaram o exame e testa-
ram negativo para a doença. 
Todos já embarcaram para o 
Brasil.

Brasileiros são os que mais 

valorizam vacinação
O Brasil é o país que mais 

valoriza a imunização entre 
oito nações estudadas em um 
levantamento global feito pe-
las empresas GSK e Kantar. 
Segundo o levantamento, o 
índice de brasileiros que con-
sideram importante manter 
a vacinação em dia ficou em 
83%.

A vacinação é valorizada 
por 67% dos canadenses; 65% 
dos italianos; e 64% dos japo-
neses.

A pandemia decovid-19 au-

83% valoriza vacinação no BR. 

Breno Esaki/Secretaria de Saúde dF. 

mentou a valorização da va-
cinação entre os brasileiros. 
Antes da pandemia, 59% con-
sideravam importante manter 
essa prática em dia, percen-
tual que pulou para 83% após a 
chegada do novo coronavírus.
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S
eguro de vida é um produto fi-
nanceiro importante que po-
de proteger sua família se algo 

acontecer com você. Uma das maio-
res considerações ao comprar um 
seguro de vida — e calcular quan-
ta cobertura você precisa — é a sua 
hipoteca.

O seguro hipotecário  (Mortga-
ge Insurance) é uma apólice com 
prazo que fornece cobertura para a 
sua hipoteca em caso de falecimen-
to inesperado.

Hoje, as companhias oferecem 
cobertura a termo ( geralmente 20 
ou 30 anos) projetada para ajudar os 
membros da família a cobrir o va-
lor da hipoteca com outras necessi-
dades financeiras após a morte de 
um ente querido, mas o melhor de 
tudo é que estas apólices vem tam-
bém com o que chamamos benefí-
cio em vida. Assim se o dono desta 
apólice tiver um problema sério de 
saúde como por exemplo: proble-
mas de coração, derrame, câncer 
somente para citar algumas pois 

hoje em dia são cobertas em torno 
de 18 tipos de doenças onde a pes-
soa não vai falecer, mas certamen-
te vai se beneficiar em ter acesso a 
um dinheiro extra em um tempo 
tão difícil. E neste caso a pessoa po-
de acessar até 90% do valor do segu-
ro ainda em vida.

Seguro de Proteção Hipotecá-
ria vs. PMI

As pessoas costumam ouvir se-
guro hipotecário e automaticamen-

te pensar em PMI, ou seguro hipote-
cário privado. No entanto, existem 
algumas diferenças claras e distin-
tas entre as apólices de seguro de 
proteção hipotecária e a cobertura 
do PMI necessária em muitos em-
préstimos hipotecários.

O seguro de proteção hipotecá-
ria é uma cobertura opcional desti-
nada a pagar o saldo de um emprés-
timo imobiliário se o proprietário 
falecer ou em caso de doenca grave 

ter acesso a ate 90% do valor do se-
guro ainda em vida. Ou seja este tipo 
de seguro protege voce e sua familia.

O seguro hipotecário privado 
(PMI) é a cobertura que os credores 
hipotecários podem exigir se o dono 
da casa não colocar um pagamento 
de pelo menos 20% ao comprar a ca-
sa. O PMI protege o credor, não o do-
no da casa, se a dívida não for paga 
como previsto. Ele não vai pagar o 
saldo da casa mesmo que o dono da 
casa morra inesperadamente.

O que é o seguro de proteção à 
hipoteca hoje

Para a maior parte, proteger sua 
hipoteca é apenas o principal moti-
vo para comprar uma apólice de se-
guro de vida sólida. Na verdade, as 
compahias costumam perguntar so-
bre o saldo da hipoteca ao ajudá-lo a 
calcular a quantidade de cobertura 
de seguro de vida  a ser comprada.

O seguro de vida dependendo 
da idade da pessoa pode custar o 
preco de uma pizza, além de ser 
significativamente super versátil.

O seguro de vida dá opções à sua 
família. Se quiserem usar o benefício 
por morte para pagar a casa, eles po-
dem; se eles preferem usar esse di-
nheiro em outro lugar, isso também 
é uma opção. E se quiser refinanciar 
a hipoteca da sua casa ao longo dos 
anos (sem interferir na cobertura do 
seguro de vida), você pode.

Quais são os custos esperados 
do seguro para proteção hipote-
cária?

Existem muitos fatores que in-
fluenciam o custo da cobertura de 
seguro de vida, mesmo se você o es-
tiver comprando para proteger a hi-
poteca de sua casa. Isso inclui o ní-
vel de cobertura (ou seja, o valor que 
você deve pela sua casa), sua idade, 
sua saúde, sua localização e coisas 
como tabagismo ou hobbies.

Por exemplo, uma cobertura de  
US $ 500.000 por 30 anos, para uma 
mulher saudável, não fumante  na 
casa dos 30 anos fica em torno de 
US $ 35 por mês.

Isso é paz de espírito!
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T
odo mundo ou quase gosta 
de um McDonald’s de vez em 
quando apesar de todo mun-
do ou quase saber que não é 

lá tão saudável. Pesquisas já demons-
traram que uma dieta a base de pro-
dutos McDonald’s é na certa um lento 
suicídio. Documentários já mostra-
ram essa mesma verdade ao vivo e 
em cores, com seres humanos reais se 
submetendo à dieta diária de McDon-
ald’s e manifestando os sintomas ine-
vitáveis: gordura-e-depressão.

Falar de comida ajuda a entender 
o tópico em questão nesse post. Ape-
sar de uma maioria ignorar essa sim-
ples verdade, no geral todos sabem 
que há comidas saudáveis e comidas 
prejudiciais para a nossa saúde. A mí-
dia traz essa informação, a internet 
está cheia de sites a respeito e é só 
querer saber que se descobre como 
comer saudável.

Mais difícil é falar sobre as “comi-
das” da alma. Nessa área, papos Ma-
cDonald’s triunfam e ai de quem não 
se engaje. Os que fogem de certos ti-

pos de conversas são mal-vistos. A ra-
zão é simples: são absoluta minoria. A 
enorme maioria vive na base da dieta 
McDonald’s, o que signifi ca permane-
cer na superfície e naquilo que atiça o 
paladar, o ego, sem levar em conside-
ração o que nutre de fato o inteiro ser.

Este post é dedicado à minoria pa-
ra que não se sinta pária na sociedade 
das banalidades e para que tenham 
coragem de assumir o que é bom ex-
cluindo o que não é bom (para elas).

Small talk quer dizer algo como 
“conversinha” ou “conversa fi ada”. 
Tem-se small talks em salas

de espera de consultórios, em fes-
tas, em bares, nas academias e todas 
as vezes em que queremos criar um 
ambiente amigável para que uma re-
lação se desenvolva. E aqui está o pro-
blema. Infelizmente, a small talk ten-
de a se arrastar e virar conversa rala e 
rasa, numa série de banalidades sem 
fi m, que não levam a lugar nenhum, 
muito menos ao desenvolvimento de 
uma relação “saudável e nutritiva”. 
Falta profundidade de raciocínio e de 
sentimento, logo faltam valores, sen-
tido; claro: falta consciência.

Ficar na small talk, na conversi-

nha fi ada, é o mesmo que viver de 
McDonald’s. Quem não gosta dis-
so demostra ter mais inteligência de 
quem vive disso. Quem não gosta dis-
so demonstra ter um sentido inte-
rior mais apurado de quem vive dis-
so. Fato.

O que fazer então? Temos duas 
opções: uma é a de nos afastar 
da small talk, desistir de ter esse ti-
po de interação social. Esta opção le-
va a nos isolar de determinadas situa-
ções, pode ser bom, mas pode não 
ser sempre bom. A outra opção con-
siste em fi car na situação sem alimen-
tar a small talk, não nos forçando no 
intuito (enganoso) de mostrar aos ou-
tros que somos “normais”. No lugar 
disso, deixar cair a falação e aprofun-
dar assuntos, introduzir novos, am-
pliar a conversa... enfi m: sermos nós 
mesmos! Essa segunda opção implica 
assumir nossa diversidade no ambien-
te. E se a outra pessoa não acompa-
nhar? Paciência. Faz parte da cora-
gem de assumir o nosso diferencial 
aguentar a falta de resposta do outro 

lado. Mas poderemos também nos 
surpreender com pessoas que rea-
gem positivamente e descobrir assim 
que há pessoas que engolem small 
talks por pura falta de coragem de se 
mostrarem diferentes e por não ter 
nunca passado pela cabeça delas que 
poderiam propor outro assunto, outra 
abordagem, outras ideias.

Assim como uma dieta a base de 
McDonald’s produz gordura e depres-
são, da mesma forma uma atividade 
mental na base de banalidades pro-
duz letargia do espírito e gordura da 
alma, sem falar de mofo no cérebro 
por falta de exercício saudável. Além 
disso, produz uma certeira depres-
são pela falta de sentido nas relações, 
prostração pelo vazio social e ausên-
cia de interações signifi cativas pois 
ninguém pode se desenvolver sem re-
lações nutridoras.

Eis que small talks, assim como a 
comida estilo McDonald’s, são parte 
da vida, mas em doses apropriadas. O 
excesso de ambos leva à aniquilação 
da saúde mental, emocional e física.
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O 
que estresse tem a ver com 
sexo?

É simples. Primeiro, vo-
cê passa horas em conges-

tionamentos, sujeitando-se à polui-
ção atmosférica, sonora e visual e 
expondo-se à violência, sem contar 
a pressão no trabalho, muitas vezes 
realizado em ambiente hostil, onde 
imperam a ganância, o egoísmo, a in-
veja... Depois, vêm a má alimentação, 
a ausência de uma atividade física e a 
falta de tempo. Por fi m, quando che-
ga em casa, cansado, a rotina domés-
tica apresenta-se irritante, com crian-
ças cheias de energia e seu parceiro 
querendo discutir problemas domés-
ticos ou, também, chegando em ca-
sa com o mesmo estado de ânimo... E, 
para arrematar, a TV ligada, exibindo 
crise política e violência.

Diante desse quadro resultante 
do estresse, não é de estranhar que o 
apetite sexual desapareça.

Na luta pela sobrevivência, o es-
tresse surge como uma ameaça cons-
tante. Para entender melhor, ima-

gine-se como um motor que fi ca 
constantemente ligado. Por não ser 
desligado periodicamente, ele come-
ça a gasta cada vez mais combustível, 
vai se deteriorando e pode oxidar-se, 
enferrujar-se, apodrecer e deixar de 
cumprir a sua função.

Com o corpo, acontece a mesma 
coisa. Quando se encontra diante de 
uma situação estressante, o organis-
mo prepara-se para agir: os sentidos 

informam ao neocortex cerebral e ao 
sistema límbico, que, se considera-
rem a situação ameaçadora, acionam 
um sistema que libera catecolaminas 
para todo o organismo. Aí, a frequên-
cia cardíaca aumenta, preparando o 
indivíduo para o ataque ou a defesa. 
Se a situação perdurar, o organismo 
libera cortisol, substância mais for-
te e prejudicial que as catecolaminas, 
que aumenta a acidez estomacal, po-

dendo, a longo prazo, gerar gastri-
te ou úlcera. Juntos, catecolaminas e 
cortisol provocam irritação, insônia e 
propensão a problemas cardíacos.

A diminuição do apetite sexual e 
disfunções, principalmente nos ho-
mens, podem ser decorrentes de cri-
ses de estresse.

Na eterna corrida em busca de 
sucesso e realização, pouco-a-pouco o 
homem vê-se frustrado, sem ânimo 
nem disposição. Distancia-se da com-
panheira, dos fi lhos, dos amigos... 
No trabalho, sua produtividade cai e 
a crise intensifi ca-se a cada dia. Co-
mo não consegue relaxar, o primeiro 
sinal é a diminuição do desejo. Aos 
poucos, diminuem as ereções mati-
nais, comuns a todos os homens. A 
insegurança aumenta e passam a evi-
tar cada vez mais suas companhei-
ras. Nesse momento, muitas vezes a 
mulher também está passando por 
problemas e nem percebe o que está 
acontecendo. Então, a relação esfria 
e o casal começa a distanciar-se, ape-
sar do amor que sentem um pelo ou-

tro. Foram vencidos pelo cansaço!
No homem, com a frequência em 

que passa a ter difi culdade na ereção, 
outros distúrbios podem acontecer, 
como ejaculação precoce e impotên-
cia. Na mulher, a queda brusca de de-
sejo alterar seu ciclo menstrual e le-
var a problemas de fertilidade.

Ao menor sinal de alteração no 
seu apetite sexual, procure orienta-
ção médica e abra a jogo com seu 
companheiro. Conversar ajuda a li-
dar com medos e inseguranças. E 
mais:

mude seu estilo de vida, princi-
palmente seus hábitos alimentares, 
pois a libido está relacionada à inges-
tão de certos nutrientes, facilmen-
te encontrados em uma alimentação 
balanceada e com todos os grupos 
alimentares. Caso você não saiba, as 
vitaminas do complexo B fornecem 
energia e estimulam o metabolismo; 
as vitaminas A, E e o ácido fólico es-
tão relacionadas à produção do sê-
men, e os minerais (cálcio, magnésio, 
zinco e enxofre), associados às vita-
minas B 12 e C, desempenham papel 
importante na fertilidade.
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H
á menos de um mês, 
a Sony Music Brasil 
anunciou sua mais re-
levante contratação 

em 2021: Caetano Veloso, que 
deixou a Universal Music, com 
a qual mantinha vínculo há 
mais de 50 anos. Esta semana 
a Sony lançou o primeiro sin-
gle da parceria com o cantor e 
compositor baiano. Trata-se de 
“Anjos Tronchos”, marcado por 
versos densos e uma reflexão 
sobre a tecnologia e internet. 
Este lançamento é o primeiro 
desde que Caetano Veloso assi-
nou com a Sony Music e anteci-
pa o álbum a ser lançado ainda 
neste ano. “Há diversas ações 
previstas para os próximos me-

ses, incluindo o próximo ál-
bum, que promete ser uma via-
gem por dentro da cabeça do 
artista, mostrando como fun-
ciona seu cérebro durante a 
criação de canções’, informa o 
comunicado da gravadora.

Caetano explica como veio 
a inspiração: “É uma canção 
que pensei que não ia poder fa-
zer por inteiro, por causa do 
meu desconhecimento da ma-
téria, do assunto. Eu prometi a 
mim mesmo que se eu quisesse 
fazer uma coisa dessas, precisa-
ria saber muito mais. Para saber 
mais, eu precisaria usar mais a 
internet, saber mais o que acon-
tece nas redes sociais”. E com-
pleta: “Embora eu não conheça 

muito a questão da tecnologia 
e das suas consequências, eu 
fiz uma canção que parece me-
xer em questões muito maio-
res do que seu autor é capaz de 
dominar. Tem muitas canções 
que tiveram resultados políti-
cos, na formação da cabeça de 
gerações, de áreas da socieda-
de, e que não foram feitas por 
uma pessoa que conhecesse 
teoricamente a complexidade 
daquele assunto. Eu terminei 
pensando: ‘Deu para fazer uma 
canção que pode ser como uma 
dessas’”.

O clipe, dirigido por Fer-
nando Young e Del, pode ser 
visto no canal do YouTube do 
artista. O videoclipe transmite 

a densidade da música em ima-
gens que trazem Caetano entre 
sombras e espelhos. “Buscamos 
produzir efeitos reais, de ma-
neira artesanal, sem pós-produ-
ção ou efeitos que tirassem o fo-
co da performance do Caetano. 
Assim veio a ideia de construir 
cenários bem minimalistas que 
contrastam com a multiplica-
ção dos reflexos e algoritmos, 
um link direto ao vazio digital”, 
explicam Fernando e Del.

A
pós quase dez anos do 
sucesso do álbum “Tre-
me” de 2012, a can-
tora paraense Gaby 

Amarantos divulga seu segundo 
trabalho de estúdio intitulado 
“Purakê”, uma alusão ao peixe 
elétrico pré-histórico da Amazô-
nia, cuja voltagem chega a 860 
volts, enfatizando a eletricida-
de natural da cantora, que tam-
bém se destaca como jurada 
do reality “The Voice Kids” (Glo-
bo) e do programa de debates 
“Saia Justa”.

O single “Amor Pra Recor-
dar”, com a participação do can-
tor Liniker, uma das amostras 
do álbum, foi lançado recente-
mente com um clipe recheado 
de emoção e fazendo uma ho-

menagem àss mulheres ribeiri-
nhas do Norte do Brasil. Outras 
duas faixas também já foram 
apresentadas anteriormente — 
o brega funk  “Vênus Em Escor-
pião”, com participação de Ney 
Matogrosso e Urias; e “Tchau”, 
que contou com Jaloo como 
convidado. Aliás, é Jaloo quem 
assina a produção musical de 
“Purakê”.

Com um total de 13 músi-
cas, o público pode esperar de 
“Purakê” um trabalho total-
mente visual, pois cada faixa 
conta com um conteúdo ani-
mado conhecido pelo conceito 
de clipelizer, além dos citados e 
de outros feats. É o caso da can-
ção ‘Última Lágrima’, com a 
participação de Elza Soares, Do-

na Onete e Alcione. “O público 
vai se encantar com a grandio-
sidade dessa união de vozes”, 
diz a artista sobre a faixa produ-
zida pelo mineiro Baka, junto 
com Rafael Ramos e Jaloo. Gaby 
complementa:

“Em termos sonoros, o ál-
bum tem desde músicas que 
são mais românticas e lentas 
para você se deitar, refletir e ou-
vir, até aquelas extremamen-
te dançantes. É uma mistura de 
sonoridades de uma Amazônia 
do futuro, tenho certeza de que 
o público irá amar”.

Já “Opará”, feat com a can-
tora baiana Luedji Luna, consi-
dera-se a representação da se-
reia do asfalto que existe dentro 
de cada mulher. “Amor Fake”, a 

terceira faixa do trabalho, é um 
brega que vem acompanhado 
com um som de saudade que 
se faz atual ao declarar guerra 
contra tudo que é fake. Outro 
destaque é “Embraza”, “convi-
te para todos se imaginarem no 
solstício tropical colocando o pé 
na água doce da praia de rio”, 
como ela afirma. Na nona fai-
xa intitulada “Selfie”, a cantora 
brinca que se trata de um bre-
ga que Reginaldo Rossi cantaria 
nos dias de hoje.

PLANETA MÚSICA

Carioca, produtor musical e radialista. Radicado nos EUA desde 1992. Comanda o premiado 
programa Café Brasil na 88.9FM WDNA, e produz shows e turnês pela empresa Brazilian Nites.

Caetano Veloso lança primeiro single de novo álbum

Gabi Amarantos está de volta com “Purakê”

planetamusica@gazetanews.comPor GENE DE SOUZA
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Dear Evan 
Hansen
Universal 
Pictures

Estreia na sexta-
-feira, dia 24 de 
setembro, nas 
salas de cinema 
o drama musical 

“Dear Evan Hansen”. Adaptação 
cinematográfi ca do musical vencedor 
do Tony e do Grammy escrito por 
Steven Levenson, Benj Pasek e Justin 
Paul. O longa acompanha a história 
de Evan Hansen, jovem ansioso e 
com difi culdades de se conectar 
com os outros, que acaba envolvido 
numa mentira sobre um colega de 
classe que cometeu suicídio e acaba se 
aproximando da família do falecido. 
No elenco estão Ben Platt, Kaitlyn 
Dever, Julianne Moore, Amy Adams, 
Amandla Stenberg, Danny Pino, 
Colton Ryan, Nik Dodani, DeMarius 
Copes, entre outros. O próprio Steven 
Levenson adaptou o roteiro para o 

cinema. A direção fi cou a cargo de 
Stephen Chbosky.

I’m Your Man
Bleecker Street

O fi lme alemão 
“I’m Your Man” 
(Ich bin dein 
Mensch, título 
original) estreia 
nas telonas na 
sexta-feira, dia 

24 de setembro. O que você faria se 
pudesse criar o seu par perfeito? Essa 
é a pergunta que a cientista Alma Fel-
ser já tem a resposta: é ceticismo. Ela 
fi ca relutante quando uma empresa 
pede para ela avaliar uma nova linha 
de ciborgues humanóides para saber 
quais direitos eles deveriam ter na 
sociedade. Ela acredita que levaria 
mais de mil pontos de pesquisas para 
avaliar tal situação. Mas quando o fi -
nanciamento da pesquisa para seus es-
tudos no Museu Pergamon de Berlim 
está por um fi o, ela decide passar três 

semanas com Tom, que está disposto 
a cumprir uma ordem: sua felicidade. 
No elenco estão Maren Eggert, Dan 
Stevens, Sandra Hüller, entre outros. 
A direção foi feita por Maria Schrader, 
que também escreveu o roteiro ao 
lado de Jan Schomburg, a partir do 
argumento de Emma Braslavsky.

Birds of Paradise
Amazon Original

Já o Amazon 
Studios disponi-
biliza no serviço 
de ‘streaming’ 
Prime Video na 
sexta-feira, dia 
24 de setembro, 

o drama “Birds of Paradise”. O longa 
acompanha duas garotas que estudam 
numa academia de balé de elite em 
Paris, França. Seus corpos e relacio-
namento são testados quando elas 
competem para garantir uma vaga 
na companhia da Opéra Nacional 
de Paris. Escrito e dirigido por Sarah 

Adina Smith. O roteiro foi baseado 
no livro homônimo escrito por A.K. 
Smalls. No elenco estão Diana Silvers, 
Kristine Froseth, Jacqueline Bisset, 
Roger Barclay, Vincent D’Onofrio, 
Daniel Carmago, entre outros.

The Guilty
Netfl ix

O drama “The 
Guilty”, com 
o ator Jake 
Gyllenhaal, 
estreia nas salas 
de cinema na 
sexta-feira, dia 

24 de setembro, e fi ca disponível na 
Netfl ix a partir do dia 1 de outubro. O 
longa acompanha o policial Joe Bay-
ler, interpretado por Jake Gyllenhaal, 
em um dia tedioso na central de 
chamadas de emergência 911. Bayler 
foi punido e rebaixado, por isso não 
gosta muito da sua nova função. Um 
dia em questão, após fi car atendendo 
chamadas de emergência enquanto 

acontece um incêndio fl orestal que 
vai se aproximando da cidade de Los 
Angeles, na Califórnia, ele recebe uma 
chamada inusitada. A princípio uma 
mulher (Riley Keough) parece estar 
chamando sua fi lha, mas na verdade 
está discretamente reportando seu 
próprio sequestro. Tentando encaixar 
cada detalhe vago que ela dá, Bayley 
precisa colocar a cabeça para fun-
cionar para garantir sua segurança, 
jogando todas as suas habilidades e 
intuição, mas a partir que o crime 
começa a se revelar, mostrando sua 
verdadeira natureza, o psicológico 
do policial começa a se enfraquecer, 
mas precisa se forçar para se recon-
ciliar com demônios do passado. 
“The Guilty” foi dirigido por Antoine 
Fuqua. O roteiro foi escrito por Nic 
Pizzolatto que foi baseado no fi lme 
homônimo de 2018, escrito por Gus-
tav Möller e Emil Nygaard. Também 
estão no elenco Riley Keough, Peter 
Sarsgaard, Christina Vidal, Adrian 
Martinez, Ethan Hawke, Paul Dano, 
entre outros.

CINEMA

Jornalista paulistana formada pela PUC de São Paulo e pós-graduada em Broadcast Communication pela Barry University. 
Vive na Califórnia e entrevista atores, diretores, produtores e outros envolvidos nos maiores lançamentos do cinema americano.

Site: www.janaoncamera.com
Canal no youtube: youtube.com/user/janaoncamera
Twitter: @janaoncamera

Estreias da semana nos cinemas e no ‘streaming’

cinema@gazetanews.comPor JANA NASCIMENTO NAGASE
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Gabi Lacombe, Guto Mazza e Makyra

Gustavo Gutierrez (fundador e CEO da Brexel) e Jeremy 

Walls (Senior Vice President, Chief Revenue Offi  cer do 

Miami Dolphins)

Paula Lima

Marione Pinheiro e Denise Metzler que estão 

inaugurando a loja Sand Brazil em Deerfi eld Beach

Aniversário de 1 ano do 

Treehouse46

Brazilian Festival Comemora 10 anos

VII edição do 

Fashion Bazar

Media Day no Hard 

Rock Stadium

Nos dias 17 e 18 de setembro, o Treehouse46 come-
morou seu primeiro aniversário com 2 dias de festa. De-
gustação da cachaça B, shows com o cantor e também 
empreendedor Gutto Mazza e convidados, animaram os 
2 ambientes. O bar está com uma nova proposta ofere-
cendo mais conforto com lounges na área interna. E na 
área externa a “vibe” única da região com uma linda ár-
vore e um espaço super “cool”. E anotem na agenda as 
próximas festas: dia 25 de setembro- Back to the 80s, 31 
de outubro Halloween e 31 de dezembro Reveillon 2022.

N
os dias 18 e 19 de setembro, a décima edição do Brazilian Festival agitou a praia de 
Fort Lauderdale, com shows de bandas brasileira, latina e americana, além de Dj re-
nomados. As barraquinhas de comidas e expositores também foram as atrações do 

evento com a culinária brasileira. Durante o evento também aconteceu um pequeno tor-
neio de Footvolley. A festa aconteceu na areia da praia, com uma lua cheia linda !

N
o dia 16 de setembro ocor-
reu a sétima edição do 
Fashion Bazar, na Estação 

do Pão, em Boca Raton.
Além de expor produtos e ser-

viços brasileiros, o evento tam-
bém rendeu muitos negócios e ba-
te-papo!

Mais uma produção de Nelson 
Arcencio.

N
o dia 14 de setembro, o Hard Rock Sta-
dium promoveu o Media Day para anun-
ciar a parceria com a Broxel, empresa 

especializada em meios de pagamento. Na mes-
ma ocasião, também houve um “Tour & Tas-
ting” para apresentar os restaurantes que for-
necerão comidas durante os jogos. Além de um 
cardápio variado, os restaurantes também for-
necerão opções para alérgicos. Confi ra!

Brazilian Jack Sparrow foi a atração que agitou o publico 

Chefes de Cozinha responsáveis pela gastronomia no Hard Rock Stadium

James McWhinney com Onze20

INSIGHT

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

insight@gazetanews.comPor CHRIS BIANCHI
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