
O maior jornal brasileiro na Flórida

“Não é mamografia, não é ultrassom, a prevenção é o cuidado com a 
saúde antes mesmo da primeira mamografia”, explica a médica Rosa-

ne Nunes, de Boca Raton. Para Nunes, conscientizar as pessoas de que há 
diferença entre prevenção e mamografia é necessário porque há muito 
mal entendido que pode acabar prejudicando a saúde.  

Universidade nos EUA? Brasileiros 
explicam processo de admissão 

Câncer de Mama: médica explica 

diferença entre prevenção e mamografia 

E
ntrar para uma universidade 
nos Estados Unidos é o sonho 
de muitos jovens brasileiros. 

Mas do processo de inscrição, para 

a seleção e a conquista da vaga 
há um caminho a ser percorrido. 
Estudantes e profissionais brasilei-
ros dão dicas de o que é mais im-

portante, como fazer o processo, 
quais os primeiros passos e o que 
é essencial para realizar o sonho.
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Flórida  |  Pág. 10

Do Rio de Janeiro, Caroline Louredo da Silva, 21 anos, cursa Enfermagem na Advent Health University em Orlando. 

Rosane Nunes atende em Boca Raton.
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U
m levantamento fei-
to pelo time de Data 
Analytics da Dasa, re-

de de saúde integrada, apon-
ta que 2,8 milhões de mu-
lheres com idade elegível e 
indicação clínica para a rea-
lização de mamografi a dei-
xaram de fazer exames de 
rastreio ou para o diagnós-
tico de câncer de mama, no 
último ano, nas unidades da 
rede. A análise revela que 
91,1% das brasileiras podem 

não estar com o acompanha-
mento em dia nesse perío-
do, e em algumas regiões do 
País, a lacuna de diagnóstico 
chega a 99,4%. Nesse contex-
to, a Dasa estima que mais 
de 49 mil casos suspeitos de 
câncer de mama deixaram 
de ser rastreados dentro da 
rede, o que representa 1,7% 
do universo de mulheres que 
não realizaram os exames en-
tre agosto de 2020 e de 2021.

Na capital paulista, o gap 
de mamografi as nos últimos 
12 meses foi de 84,3%. Na Re-
gião Metropolitana de São 
Paulo, o número cresce pa-
ra 89,3%, enquanto em ou-
tros locais do Estado o total 
chega a preocupantes 99,4% 
de abandono da prevenção.

No Estado do Rio de Janei-
ro a abstenção foi de 89,3%. O 
Distrito Federal apresentou 
95,5%; a Região Sul, 96,8% e, 
no Nordeste, 96,4% das pa-

cientes não retorna-
ram para o rastreio 
do câncer de mama 
na pandemia.

“Com medo do 
contágio pelo co-
ronavírus, as mu-
lheres deixaram de 
lado a rotina de cui-
dados: consultar o 
ginecologista e rea-

lizar os exames de rastreio, 
entre eles, a mamografi a. 
Muitas biópsias, cirurgias e 
sessões de radioterapia e qui-
mioterapia também foram 
adiadas, resultando em diag-
nósticos tardios e a necessi-
dade de tratamentos mais 
invasivos”, explica Emerson 
Gasparetto, diretor geral de 
negócios hospitalares e on-
cologia da Dasa.

A avaliação do gap de ras-

treio segue as diretrizes da 
Sociedade Brasileira de Mas-
tologia, que recomenda que 
o exame seja feito anualmen-
te para mulheres a partir dos 
40 anos, de acordo com cri-
térios médicos individuais. 
O diagnóstico precoce nessa 
faixa etária melhora o prog-
nóstico da doença, a efetivi-
dade do tratamento e dimi-
nui a morbidade associada. 
Realizada de forma preven-
tiva, a “mamografi a de ras-
treio” é indicada para mulhe-
res que não possuem sinais 
ou sintomas sugestivos de 
câncer. Seu objetivo é identi-
fi car alterações indicativas à 
doença e, assim, encaminhar 
as pacientes com resultados 
anormais para uma investi-
gação aprofundada.

Para a Dasa, divulgar esse 
levantamento tem como ob-
jetivo conscientizar as mu-
lheres sobre o quão segura e 
necessária é a retomada dos 
exames preventivos e perió-
dicos. “Nossos hospitais e la-
boratórios têm um fl uxo es-
pecífi co para tratar casos ou 
suspeitas de Covid-19 e esses 
pacientes não se misturam 
ou interagem com os que 
vão fazer exames eletivos”, 
garante Gasparetto.

“Quanto mais cedo o cân-

cer de mama for descober-
to, melhores são as chances 
de sucesso no tratamento e 
prognóstico positivo para as 
pacientes. A mamografi a po-
de salvar vidas, pois o exa-
me é capaz de identifi car 
com precisão lesões não pal-
páveis e milimétricas que, 
quando detectadas e tratadas 
precocemente, aumentam as 
chances de cura em 90% dos 
casos”, explica Flora Finguer-
man, mastologista da Dasa.

Com o objetivo de dimi-
nuir o impacto na saúde glo-
bal por causa do atraso na 
busca pelos exames de ma-
ma, a Dasa utiliza data in-
telligence, por meio do Nav, 
plataforma que consolida a 
jornada integrada de saúde 
dos usuários, para identifi -
car mulheres que adiaram 
o acompanhamento anual e 
as convida para retomarem a 
rotina preventiva.

Segundo o Instituto Na-
cional de Câncer, no Brasil, o 
câncer de mama é o mais pre-
valente entre as mulheres – 
excluindo os tumores de pele 
não melanoma –, com a esti-
mativa de cerca de 2 milhões 
de casos novos em 2020, ou 
seja, 24,5% dos diagnósticos 
de câncer. Texto: Portal Me-
dicina S/A. 
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A  peça é feita de metais preciosos como platina e ródio, que são vendidos em depósitos de sucata.  

Criminosos roubam conversor catalítico de 

carros para revenda no sul da Flórida

Criminosos estão rouban-
do peças caras de carros 
no sul da Flórida para fa-

zer dinheiro com a revenda. 
Uma câmera de vigilância 

de uma casa de Broward Cou-
nty capturou um grupo ten-
tando roubar um conversor 
catalítico de um veículo es-
tacionado do lado de fora há 
poucos dias.

Os bandidos chegaram em 
um SUV branco e estaciona-
ram na garagem,  bem ao lado 

para bloquear a visão de outro 
veículo. Então dois homens 
usando máscaras e roupas es-
curas saltaram já com grandes 
ferramentas nas mãos.

O dono do carro viu e fez 
um barulho na casa que afu-
gentou os bandidos. Tudo is-
so em plena luz do dia e por 
pouco os bandidos não leva-
ram a peça. 

O roubo sai caro para pro-
prietários de carros e cami-
nhões, que se tornam vítimas 

em questão de minutos dos 
ladrões. “São pelo menos 4 a 
5 que vem aqui para colocar 
uma nova peça. É cerca de US$ 
3.800 (para substituir)”, disse 
o mecânico Shon Khan ao jor-
nal Local 10.

O conversor é a parte que 
controla as emissões dos veí-
culos e é feito de metais pre-
ciosos como platina e ródio, 
que são vendidos em depósi-
tos de sucata por centenas de 
dólares.  Bandidos chegam para roubar um conversor catalítico em Broward. 

Local 10. 

Projeto de lei da FL propõe instalar câmeras nos ônibus escolares 

A deputada estadual de-
mocrata Emily Slosberg apre-
sentou um projeto de lei bi-
partidário para permitir que 
os distritos escolares colo-
quem câmeras nas placas dos 
ônibus escolares.

O projeto, co-patrocinado 
pelos republicanos Thad Alt-

man e Indian Harbour, au-
torizaria distritos escolares a 
instalarem e operarem câme-
ras nas placas de pare dos ôni-
bus, para garantir a segurança 
no embarque e desembarque 
das crianças e evitar ultrapas-
sagem proibida de motoristas.

Também permitiria que as 

forças de segurança analisem 
os vídeos em busca de quais-
quer violações e aumentaria 
as multas para motoristas que 
ultrapassem um ônibus esco-
lar parado de $100 no lado es-
querdo e $200 no lado direito 
para $200 e $400, respectiva-
mente. Câmeras serão instaladas nas placas ‘STOP’ dos ônibus. 

CrossingGuardImage

Um projeto de lei contra 
o aborto na Flórida intitula-
do “Florida Heartbeat Act” foi 
apresentado para análise e vo-
tação na Câmara estadual pe-
lo Representante da Flórida, 
Webster Barnaby.

Se aprovado como lei, o 
projeto torna o aborto ilegal 
depois que o batimento car-
díaco fetal for detectado, geral-
mente por volta de seis sema-
nas. O projeto defi ne a gravidez 
a partir da fertilização.

O projeto de lei HB 167 
exige que um médico faça um 
teste e informe a mulher em 
busca de aborto sobre a pre-
sença de batimentos cardía-
cos fetais detectáveis.

Projeto de lei 

contra aborto é 

apresentado na 

Câmara

“Florida Heartbeat Act” em análise.

Tallahassee Democrat

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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Primeiro GP de Miami da 

Fórmula 1 já tem data

O primeiro GP de Miami, 
que faz sua estreia na tempo-
rada 2022 de F1, já tem data 
para ser realizado. A etapa, a 
segunda em território ameri-
cano, será realizada no dia 8 
de maio.

“Trabalhamos muito para 
criar uma pista com ótimas 
corridas e um local com expe-
riências incomparáveis”, disse 
Tom Garfinkel, sócio-geren-
te do Grande Prêmio de Mia-
mi. “Tem havido um enorme 

entusiasmo e expectativa por 
este evento, e estamos felizes 
em poder anunciar a data pa-
ra que as pessoas possam co-
meçar a planejá-lo.”

O contrato assinado com 
a cidade é de dez anos e a cor-
rida será realizada ao redor 
do Hard Rock Stadium, casa 
do Miami Dolphins - local co-
nhecido por criar experiências 
inesquecíveis para eventos co-
mo o Super Bowl e o Miami 
Open.>>

O contrato é de dez anos e a corrida será realizada no Hard Rock Stadium. 

Formula 1.

Os parques contam com novas atrações, shows e brindes temáticos.

Disneydivulgação

O Disney World Resorts 
deu início à sua grande 
celebração de 50 anos 

no dia 1º de outubro. 
O evento intitulado “A Ce-

lebração mais Mágica do Mun-
do” tem várias programações 
e envolverá todos os quatro 
parques do resort Lake Bue-
na Vista, na região central da 
Flórida.

A celebração dos 50 anos 
está programada para durar 
18 meses com várias atrações 
e shows e brindes temáticos.

Com bastante brilho dou-
rado e no centro de tudo está 
o Cinderella Castle, no Magic 

Disney dá início às 

comemorações pelo 

aniversário de 50 anos
“A Celebração 

mais Mágica do 

Mundo” conta 

com várias 

programações.

Kingdom Park, dando as boas-
-vindas aos visitantes para a 
celebração, com bandeirinhas 
e enfeites dourados cintilan-
tes, além de um brasão do 50º 
aniversário.

O Magic Kingdom foi o pri-
meiro parque temático no es-
tado da Flórida inaugurado em 
1 de outubro de 1971. É agora 
o parque temático mais visita-
do do mundo.

Eventos
A celebração incluirá um 

novo show noturno chama-
do “Disney Enchantment,” no 
Magic Kingdom. O show terá 
iluminação especial, fogos de 
artifício e efeitos de projeção 
envolventes que se estendem 
do Castelo da Cinderela até a 
Main Street. 

O EPCOT apresentará 
“Harmonious”, um show no 
World Showcase Lagoon que 
Walt Disney disse ser “um dos 
maiores espetáculos noturnos 
de todos os tempos criado pa-
ra um parque Disney. “É uma 
homenagem ao poder das his-
tórias e da música, com uma 
nova magia técnica que in-
corpora pirotecnia, fontes em 
movimento coreografadas, ilu-
minação, painéis de LED gi-
gantes e multimídia de novas 
maneiras.

Outra novidade, a maior 
para os Instagrammers, é a no-
va coleção de esculturas dou-
radas que foi  instalada em 
diversos pontos do Magic Kin-
dom. Quem estiver no parque 
já pode encontrar seus 50 per-
sonagens favoritos esculpidos 
em ouro, que permanecerão 
pelos próximos 18 meses de 
celebração. 
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Miami é o 2° mercado 

imobiliário mais caro dos EUA
De acordo com o relatório 

do Índice de Acessibilidade de 
Habitação de outubro de 2021 
da RealtyHop, que analisa os 
atuais mercados de habitação 
menos e mais acessíveis dos 
Estados Unidos, Miami ultra-
passou oficialmente Los An-
geles como o segundo menos 
acessível do país.

No relatório anterior, de 
setembro de 2021, Miami es-
tava classificada em 3º lugar 
na lista de moradias menos 
acessíveis.

Agora, a cidade ficou atrás 
apenas de Nova York, que 
manteve sua reputação como 
o mercado imobiliário mais 

caro do país por vários anos.
“Uma família em Miami 

deve esperar pagar US$ 2.653 
por mês para cobrir os custos 
de propriedade, ou cerca de 
81,55% da renda média”, afir-
ma o relatório. 

Portanto, a família média 
de Miami deve esperar gas-
tar 81,6% de sua renda média 
com os custos de aquisição de 
uma casa, de acordo com o 
relatório.

Atualmente, a renda fa-
miliar média em Miami é de 
$ 39.049, enquanto o preço 
médio de uma casa é de $ 
549.000, de acordo com suas 
descobertas.

Miami aparece atrás apenas da cidade de Nova York no relatório.

Pixabay

A pesquisa “Cidades de melhor vizinhança da América”, realizada pela 

OfferUp, analisou interações significativas entre vizinhos.

Miami e Fort Lauderdale estão entre 

as cidades com melhor vizinhança

As cidades de Miami e 
Fort Lauderdale, no sul 
da Flórida, ficaram en-

tre as dez primeiras - mais 
exatamente empatadas no 4º 
lugar - na classificação de “Ci-
dades de melhor vizinhança 
da América”, de acordo com 
um novo relatório da OfferUp. 

Já  entre os estados, a  Fló-
rida ocupa a 8ª posição em sua 
classificação dos “Estados com 
melhor vizinhança da Améri-
ca”. Segundo a pesquisa, os 
lugares em todo o país ganha-
ram reputação pelas intera-
ções significativas que tiveram 
com seus vizinhos no ano pas-
sado, especialmente durante a 
pandemia. 

Em homenagem ao Dia 
Nacional da Boa Vizinhança, 
a OfferUp - um mercado onli-
ne com ênfase em transações 
(compra  e venda) pessoais - 
utilizou dados de 56 milhões 

de usuários anuais da plata-
forma para entender melhor 
quais comunidades se esfor-
çaram para apoiar umas às ou-
tras no ano passado e melhor 
demonstraram o que significa 
ser um bom vizinho. 

O terceiro relatório anual 
analisou cidades e estados 
americanos em seis caracte-
rísticas principais: comunica-
tividade, amizade, generosida-
de, honestidade, pontualidade 
e confiabilidade.

E Miami-Fort Lauderdale 
não foram as únicas cidades 
da Flórida classificadas. Tam-
bém entrando na lista das 20 
melhores cidades estão combi-
nadas Orlando-Daytona Beach-
-Melbourne, na 12ª posição, e 
Tampa-St. Petersburg (Saraso-
ta) no nº 17.

“Um ano e meio desde que 
a pandemia fechou nossas por-
tas, 2021 fez muitos america-

Miami ficou empatada no 4º lugar com Fort lauderdale. 

Pixabay

nos repensarem suas ideias 
sobre comunidade e perten-
cimento. Durante a COVID-19, 
vimos consistentemente vi-
zinhos apoiarem-se uns aos 
outros em momentos de ne-
cessidade, demonstrando ge-
nerosidade e compaixão pelos 
amigos, familiares e estra-
nhos. Conforme o mundo co-
meça a se abrir e nós começa-

mos a expandir nosso círculo 
social, a comunidade é ainda 
mais importante para os ame-
ricanos. Quer seja reacenden-
do relacionamentos antigos 
ou estabelecendo novos, os 
americanos agora estão priori-
zando a conexão, após um ano 
de distanciamento social”, ex-
plica a pesquisa. 
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“A prevenção começa antes da primeira mamografia, passa pelo cuidado com hábitos alimentares e atividade física”.

Câncer de Mama: médica brasileira de Boca Raton 

explica diferença entre prevenção e mamografia 

“Não é mamografia, não é 
ultrassom, a prevenção é o 
cuidado com a saúde antes 

mesmo da primeira mamogra-
fia”, explica a médica Rosane 
Nunes, de Boca Raton. 

Para a médica, conscienti-
zar as pessoas de que há dife-
rença entre prevenção e ma-
mografia é necessário porque 
há muito mal entendido que 
pode acabar prejudicando a 
saúde.  

Outubro Rosa é o mês re-
servado à conscientização  do 
câncer de mama e falar sobre  
prevenção e os fatores de ris-
cos evitáveis é essencial. 

“Pacientes pensam que a 
mamografia é prevenção, mas 
na verdade a prevenção co-
meça antes da primeira ma-
mografia, passa pelo cuidado 
com a saúde, com hábitos ali-
mentares saudáveis e ativida-
de física. Cuidar da saúde é es-
sencial para evitar os fatores 

de risco como obesidade, ta-
bagismo, álcool em excesso e 
deve vir antes da primeira ma-
mografia. Essa é a verdadeira 
prevenção não só do câncer de 
mama, mas de qualquer outro 
tipo de câncer”, orienta. 

Alimentação, exercício 
físico, saúde mental

Ter alimentação saudável 
- evitar alimentos que são pró-
-inflamatórios como o açúcar 
e os carboidratos simples que 
aumentam os níveis de insuli-
na. Os industrializados e com 
agrotóxicos também estão li-
gados não só ao aparecimen-
to, mas ao desenvolvimento 
do câncer. Eles são conside-
rados alimentos pró-cancerí-
genos. Há muitos estudos que 
comprovam que retirar esses 
alimentos do cardápio reduz a 
progressão do câncer. É preci-
so ter uma alimentação mais 
rica em crucíferas (verduras e 
legumes), muita água, e pro-
teína magra. 

Fazer exercício físico - é 
a chave para a prevenção. 30 
minutos por dia, quatro a cin-
co vezes por semana, é muito 
importante. 

Cuidar da saúde mental - 
o estresse também é um fa-
tor de risco que pode ajudar 
a  desenvolver um câncer. É 
importante olhar para o lado 
emocional e não se deixar le-
var pelo estresse. 

Fatores de risco 
Dentre os fatores de risco, 

Nunes aponta como princi-
pais: o Gênero - mulheres têm 
mais chances de desenvolver 
a doença do que homens; ho-
mens podem ter a doença, 
mas é bem mais raro; Transgê-
nero - também é um público-
-alvo que precisa ser rastreado 
com mamografia porque toma 
muito estrogênio e atualmen-
te, é um público que deve ser 
levado em consideração; Idade 
- o risco é proporcional à ida-
de; Predisposição genética; e 

Exposição a radiação. 
Quando fazer a mamo-

grafia? 
Pela American Cancer So-

ciety, a mamografia antes dos 
50 anos é uma decisão médi-
co-paciente. São analisados os 
riscos e benefícios. Pode come-
çar anual ou a cada dois anos. 
Isso é entre médico e pacien-
te levando em consideração os 
fatores de risco. 

Acima dos 50 anos deve 
ser anual. Outra dúvida que 
muitos pacientes têm é sobre 
a radiação da mamografia, se 
pode dar problemas. A respos-
ta é não. Há muita evidência 
de que a mamografia reduz a 
mortalidade pelo câncer, isso 
é fato. E os benefícios são mui-
to maiores do que os danos in-
duzidos pelo risco de radiação 
da mamografia. Isso também 
já foi comprovado. 

Leia sobre eventos e inicia-
tivas de apoio às mulheres no 
gazetanews.com.A médica Rosane Nunes ressalta que há mal entendido quanto à prevenção. 

Arquivo pessoal.
Arlaine Castro
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Gisele Buono, hoje com 41 anos, precisou passar por quimioterapia, mastectomia e cirurgia de reconstrução das duas mamas.

“A falta de informação me custou muito caro”, diz 

brasileira diagnosticada com câncer de mama aos 35 

“
No meu caso, a falta de 
informação me custou 
muito caro”, conta Gise-

le Buono, hoje com 41 anos. 
Diagnosticada com um tipo ra-
ro de câncer de mama aos 35 
anos, ela precisou passar por 
quimioterapia, mastectomia e 
cirurgia de reconstrução. 

Ao Gazeta News, Buono, 
hoje curada e líder de um gru-
po de apoio a mulheres com 
câncer, faz um alerta para as 
outras mulheres sobre a im-
portância do autocuidado, da 
prevenção e da busca por in-
formação. 

“Passei por todos os efeitos 
colaterais das 16 sessões sema-
nais de quimioterapia, precisei 
de gente, muita gente; da com-
paixão e da ajuda financeira 
também. Pelo meu tipo de cân-
cer eu precisei passar pela mas-
tectomia dos meus dois seios e 
depois a cirurgia de reconstru-
ção. Há cinco anos sou câncer 

‘free’ e deixo meu apelo para 
vocês fazerem seus exames re-
gularmente. Vale muito, mas 
muito a pena mesmo a preven-
ção”, orienta. 

“A gente nunca acha 
que essas coisas vão acon-
tecer com a gente”

Mesmo sabendo que ti-
nha hereditariedade na famí-
lia (perdeu duas primas com 
mesmo tipo de câncer), as-
sim como várias mulheres, 
ela achava que o autoexame 
e a mamografia só fariam sen-
tido a partir dos 40 anos. “Te-
nho uma prima em tratamen-
to agora com a mesma idade 
de quando recebi meu diag-

nóstico, 35 anos. Hoje sei que 
minha filha precisa começar 
com a prevenção a partir dos 
18 anos”, analisa. 

“A verdade é que a gente 
nunca acha que essas coisas 
vão acontecer com a gente. 
Lembro que, quando recebi 
meu diagnóstico, eu disse pra 
enfermeira: Mas como assim? 
Eu corro pelo menos 5km por 
dia, não bebo nem fumo, me 
alimento de forma saudável. 
E ela: ‘Pois é, essa reação é co-
mum nas pessoas que rece-
bem o diagnóstico, mas não 
tem nada a ver’”. Gisele Buono, hoje com 41 anos, mora em Coconut Creek e superou um tipo raro de câncer de mama.

arquivo pessoal.

Mais de 20 mil novos casos e 3 mil mortes na FL
A American Cancer So-

ciety estima 20.160 novos ca-
sos e 3.120 mortes pela doença 
na Flórida em 2021. Em todo o 
país, o cálculo chega a 284.200 
novos casos e 44.130 mortes. 

As taxas de mortalidade 

por câncer de mama dimi-
nuíram entre todos os gru-
pos raciais e étnicos de 1990 
a 2015 na Flórida, de acordo 
com o estudo  “Tendências 
na sobrevivência ao câncer 
de mama por etnia racial na 

Flórida, 1990-2015”. Mas de 
2010 a 2015, as mulheres ne-
gras ainda tinham duas ve-
zes mais chances de morrer 
de câncer de mama do que as 
mulheres brancas. A pesquisa 
foi publicada na edição de ju-

lho de 2021 da revista Cancer 
Epidemiology, Biomarkers & 
Prevention.

No Brasil, segundo o Ins-
tituto Nacional de Câncer, a 
estimativa é de cerca de 2 mi-
lhões de casos novos em 2020.

“A gente nunca acha 

que essas coisas vão 

acontecer com a gente”, 

analisa Gisele Buono, 

que passou pela doença 

e fundou um grupo.

Arlaine Castro
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Segundo o diretor, o departamento é guiado pelo fato de que a maioria dos 

imigrantes indocumentados nos EUA tem sido contribuinte da comunidade.

DHS vai limitar deportação de 

imigrantes indocumentados

O 
Department of Home-
land Security divulgou 
novas diretrizes sobre 

deportação de imigrantes in-
documentados.

Em memorando emitido 
em 30 de setembro, o governo 
anunciou que priorizará cer-
tos imigrantes indocumenta-
dos para prisão e deportação, 
incluindo suspeitos de terro-
rismo, aqueles com conduta 
criminosa grave ou que atra-

vessou ilegalmente a frontei-
ra recentemente.

“Essas diretrizes não têm 
uma abordagem categórica. 
Elas exigem uma determina-
ção individualizada em cada 
caso. Avalie o indivíduo, inves-
tigue os fatos, compreenda a 
totalidade dos fatos e circuns-
tâncias e, em seguida, deter-
mine se o indivíduo de fato re-
presenta ameaça ao público e 
à segurança”, disse o secretá-

rio de Segurança Interna, Ale-
jandro Mayorkas.

No memorando, o secre-
tário destaca que há cerca de 
11 milhões de indocumenta-
dos nos Estados Unidos e que 
“não há recursos para prender 
e remover cada um desses não 
cidadãos”.

Ao exercer discrição para 
detenções e deportações de 
imigração, Mayorkas disse que 
o departamento é guiado pelo 

fato de que a maioria dos imi-
grantes indocumentados nos 
EUA tem sido “membros con-
tribuintes de comunidades há 
anos”, incluindo pessoas na li-
nha de frente que lutam con-
tra a Covid-19.

As medidas entrarão em 
vigor em 29 de novembro e se-
rão aplicadas aos estrangeiros 
que chegaram ao país antes de 
1º de novembro de 2020.

Novas diretrizes pedem uma abordagem “direcionada” para a imigração.

ICE

EUA aumentarão voos de deportação de brasileiros 
O governo americano so-

licitou ao Brasil autorização 
para ampliar a frequência de 
voos de deportação ao País. A 
partir de outubro serão dois 
voos semanais com brasilei-
ros deportados dos EUA. Até 
então, havia autorização para 
um por semana.

Segundo o Itamaraty, o 
governo brasileiro consentiu, 
“em caráter temporário e con-
dicional”, com o aumento pa-
ra dois voos semanais. Os EUA 
queriam três voos.

No fim de maio, os EUA 
enviaram ao Brasil o primei-
ro voo fretado com imigrantes 

brasileiros desde o início do 
governo de Joe Biden. A prá-
tica tornou-se frequente du-
rante o mandato de Donald 
Trump, que passou a ser usa-
da também por Biden por cau-
sa do número recorde de imi-
grantes na fronteira dos EUA 
com o México.

Questionado sobre o te-
ma, o Itamaraty afirmou que 
recebeu  o pedido em agos-
to e que o objetivo é reduzir 
o tempo de permanência dos 
brasileiros em centros de de-
tenção americanos, especial-
mente durante a pandemia 
de covid-19.Segundo o Itamaraty, a medida é “em caráter temporário e condicional”.

ICE
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ICE adiciona 

português e 

outros dois 

idiomas ao 

agendamento

Os imigrantes em proces-
so para não remoção já po-
dem agendar um check-in ini-
cial com o U.S. Immigration 
and Customs Enforcement’s 
(ICE) em português e outras 
cinco línguas. Antes disponí-
vel somente em inglês e espa-
nhol, agora a solicitação pode 

ser feita em também em por-
tuguês, crioulo haitiano ou 
francês. 

O ICE Appointment Sche-
duler é um programador de 
consultas multilíngue online 
e compatível com smartpho-
ne. A ferramenta permite ao 
imigrante agendar check-ins 

necessários nos escritórios 
do Enforcement and Remo-
val Operations (ERO) enquan-
to aguardam os procedimen-
tos de imigração. 

Anteriormente, o agenda-
mento era feito por telefone 
ou pessoalmente.

“A adição de mais idiomas 

destaca o compromisso do ICE 
em aumentar nossa eficácia 
na aplicação das leis de imi-
gração de nosso país”, disse o 
Diretor Associado Executivo 
da ICE, Operações de Execu-
ção e Remoção, Corey Price. 
“Isso também simplificará o 
processo para uma gama mais 

ampla de não cidadãos”.
Os não cidadãos podem 

marcar um horário online 
usando as informações en-
contradas em seu formulário 
I-385, eliminando assim a ne-
cessidade de esperar ao telefo-
ne ou ir até um escritório do 
ICE só para marcar. 

Estima-se que 200.000 jovens “dreamers” que vivem legalmente nos EUA há anos como 

dependentes de seus pais com vistos de trabalho temporários estão prestes a perder o programa.

“Dreamers” pedem ao Congresso que ponha 

fim à deportação e separação da família

EUA ilegalmente para ficar 
com suas famílias.

“Tudo que eu sei é ameri-
cano. Simplesmente não faz 
sentido para mim voltar para 
um país onde morei por 4 me-
ses “, disse Pareen Mhatre, 21, 
estudante do último ano da 
Universidade de Iowa e filha 
de imigrantes indianos que 
vieram para os Estados Unidos 
há duas décadas e construíram 
carreiras com vistos de traba-
lho de longo prazo

“Minha família e eu fize- jovens perdem o status de imigração legal após completarem 21 anos. 

allison Bailey-associated Pres

Os “dreamers”, jovens 
trazidos ilegalmente 
quando crianças e que 

cresceram nos Estados Uni-
dos, enfrentam a perspectiva 
de autodeportação e separa-
ção da família.

Estima-se que 200.000 jo-
vens imigrantes que vivem le-
galmente nos EUA há anos co-
mo dependentes de seus pais 
com vistos de trabalho tem-
porários estão envelhecendo 
do programa e se tornando 
um limbo legal precário, de 
acordo com os defensores dos 
imigrantes.

Depois de completar 21 
anos, muitas desses jovens 
perdem abruptamente o sta-
tus de imigração legal e são 
forçadas a escolher entre re-
tornar ao seu país de nasci-
mento, onde passaram pou-
co tempo, ou permanecer nos 

mos tudo de acordo com as 
regras”, disse Mhatre. “Manti-
vemos o status documentado 
e ainda estamos presos nesta 
longa fila de décadas [por um 
green card].”

Limites de visto e longos 
acúmulos de pedidos de green 
card - especialmente para es-
trangeiros da Índia e China, 
que podem esperar até 89 
anos pela residência perma-
nente, de acordo com o Con-
selho Americano de Imigra-
ção - agravaram a situação 

para crianças com visto de 
longo prazo titulares. Depois 
de se tornarem adultos, seus 
vistos de dependentes expi-
ram e eles também são remo-
vidos dos pedidos pendentes 
de green card protocolados 
junto com seus pais.

“Simplesmente não hou-
ve atenção suficiente para es-
ta falha específica no sistema 
de imigração”, disse Dip Patel, 
fundador do grupo de defesa 
Better the Dream. Com infor-
mações da ABC News. 
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Realizar o sonho passa por pesquisar, entender o processo, fazer provas e testes, além de análise curricular.

Sonha em cursar uma universidade nos EUA? 

Estudantes e profissionais brasileiros dão dicas 

Entrar para uma universi-
dade nos Estados Unidos 
é o sonho de muitos jo-

vens. Mas do processo de ins-
crição, para a seleção e a con-
quista da vaga há um caminho 
a ser percorrido.  

Assim como acontece no 
ENEM no Brasil, a maioria das 
universidades americanas uti-
liza a nota do SAT (Scholastic 
Aptitude Test ou Teste de Ap-
tidão Escolar), para aprovar 
o estudante. Além dessa pro-
va, o aluno estrangeiro tam-
bém precisa fazer o teste de 
proficiência de línguas TOEFL 
– Test of English as a Foreign 
Language ou Teste de Inglês 
como Língua Estrangeira, que 
é essencial, já que o curso é 
ministrado totalmente em in-
glês, sem tradução.

O estudante Bruno Andra-
de, de Salvador (BA), foi apro-
vado no ano passado para o 
curso de Artes Cênicas na Uni-

versity of Nebraska-Lincoln. 
Em entrevista ao Gazeta Ne-
ws, ele contou sobre o proces-
so que envolveu meses de pes-
quisa: de dezembro de 2019 a 
abril de 2020, quando se ma-
triculou oficialmente. 

Muita pesquisa
“O processo para estudar 

em uma universidade ame-
ricana se inicia na pesquisa. 
Após pesquisar as 50 melhores 
universidades nos EUA, eu fil-
trei algumas e optei pelo me-
lhor custo-benefício. Muitas 
pessoas aplicam para várias e 
aguardam a resposta de ofer-
tas de bolsas”, explica. 

Tão logo foi aceita a inscri-
ção, ele teve que fazer o exa-
me que testa o conhecimento 
da língua inglesa. “O primeiro 
passo que a minha faculdade 
escolhida exigiu foi realizar o 
TOEFL, um teste de proficiên-
cia em inglês. Em seguida, tive 
que traduzir o meu histórico 
escolar do ensino médio e en-

viar para eles. A partir disso, 
eles me ofereceram uma bol-
sa e começamos a me matri-
cular oficialmente”, conta o 
estudante que hoje faz o ter-
ceiro semestre.

Entender o processo 
Professora da Downtown 

Doral Charter Elementary 
School, Ana Paula Laks diz 
que entender o processo é fun-
damental.

“Acho que algumas das di-
ficuldades incluem entender 
como funciona o processo de 
admissão às faculdades - cer-
tificar-se de que todos os cré-
ditos das escolas estrangeiras 
sejam avaliados e aplicados 
corretamente ao histórico es-
colar do ensino médio para 
que esteja pronto para as ins-
crições; e finalmente o fato de 
que os alunosfamílias podem 
não ser elegíveis para auxílio 
financeiro e, portanto, as fa-
mílias precisam estar dispos-
tas a pagar”, analisa. 

Nota não é tudo
Nos EUA, a prova é apenas 

uma parte do processo. “As 
principais provas como o SAT 
e ACT não aprovam ou desa-
provam. Elas são uma chance-
la de como o aluno se encon-
tra academicamente. O GPA 
é um outro indicador impor-
tante. Ele retrata o desenvolvi-
mento acadêmico do aluno ao 
longo dos anos. Mas nota não 
é tudo. As universidades bus-
cam alunos completos. O que 
faz as atividades extracurricu-
lares ganharem muita impor-
tância”, afirma a Math1, pla-
taforma de aulas online para 
preparação de brasileiros para 
o vestibular dos EUA.

Outra grande preocupação 
se refere ao preço das Univer-
sidades. “Aqui a Educação bá-
sica é gratuita mas as univer-
sidades são pagas. Por isso a 
importância de fazer uma boa 
aplicação para pleitear tam-
bém uma bolsa de estudos”.Bruno Andrade cursa Artes Cênicas na University of Nebraska-Lincoln. 

Arquivo pessoal.

“Ter boas notas no ensino médio, estudar 

inglês e fazer trabalhos voluntários”
A estudante Caroline Lou-

redo da Silva, 21 anos, que 
entrou no Valencia College 
em Orlando em 2018, e hoje 
cursa Enfermagem na Advent 
Health University também em 
Orlando, ainda estava no en-
sino médio no Rio de Janeiro 
quando começou a pesquisar 
para estudar no exterior e op-
tou pela graduação na Flórida.

Para ela, antes de tudo, 
uma boa pesquisa é essencial. 
Em seguida, manter comuni-
cação com a faculdade e seguir 
todos os passos relacionados à 
inscrição.

“No geral, o processo é até 
mais tranquilo do que parece. 
Não é um bicho de sete cabe-
ças como as pessoas acham. Se 
você seguir todos os passos e 
entrar em contato com uni-
versidade, tudo é explicado de 
forma clara”, afirma. 

Conversar com pessoas  
que já estudam na universi-
dade também é bom, cita a 
estudante.

Outra dica é se dedicar 
nas aulas e notas desde o ensi-
no médio, mesmo estando no 
Brasil. “Fazer um bom ensino 
médio conta muito. Estudar 
inglês também é importante. 
É bom já ter um inglês avan-

Caroline Silva, 21, cursa Enfermagem na Advent Health University.

Arquivo pessoal.

çado a fluente. Porque as au-
las são todas em inglês, então 
você vai se sair melhor se já 
souber. Vale a pena investir 
em curso de conversação an-
tes, por exemplo”. 

Assim como Andrade, ela 
também fez o TOEFL. “Estu-
dei em casa mesmo pegando 
muito material sobre o exa-
me na internet”.  Dependen-
do da universidade, eles têm 
o próprio exame de inglês e 
não precisa do TOEFL, mas eu 
recomendo porque com ele 
você consegue eliminar algu-
mas aulas de inglês no início 

do curso e acaba economizan-
do um pouco também”. 

Currículo escolar: “não 
adianta ser só um bom alu-
no, ter boas notas. Conta 
muito também fazer traba-
lhos voluntários, fazer parte 
de algum clube ou associação 
escolar, etc. É você tomar ini-
ciativa dentro do seu espaço 
escolar. Ter atividades extra-
curriculares para colocar no 
currículo, assim como traba-
lho também. Tudo isso conta 
pro seu nível de experiência 
e maturidade, é muito impor-
tante”, ressalta.

Arlaine Castro
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Os dados do ensaio foram enviados para a Food and Drug Administration. 

USAgov

A 
Pfi zer e a BioNTech 
enviaram os dados do 
ensaio inicial de sua 

vacina contra Covid-19 em 
crianças de 5 a 11 anos para 
a Food and Drug Administra-
tion (FDA), agência regulado-
ra de saúde dos Estados Uni-
dos, no dia 28 de setembro.

A vacina, que já foi auto-
rizada em adolescentes de 12 
a 15 anos e aprovada de ma-
neira defi nitiva para maiores 
de 16 anos, demonstrou indu-
zir uma forte resposta imu-
nológica também dos 5 aos 
11 anos em um ensaio clíni-
co com 2.268 participantes, 

Pfizer pede aprovação de 

vacina contra Covid para 

crianças de 5 a 11 anos

Se for autorizada, 

a aplicação pode 

começar já no 

final de outubro.

conforme divulgado no iní-
cio deste mês.

O imunizante da Pfi zer-
-BioNTech foi autorizado em 
adolescentes de 12 a 15 anos 
cerca de um mês depois que 
as empresas solicitaram a au-
torização.

Se o mesmo cronograma 
for seguido para esta aplica-
ção, as crianças mais novas 
podem começar a receber suas 
doses já no fi nal de outubro.

Uma autorização rápida 
poderia ajudar a mitigar um 
aumento potencial de casos 

neste outono, com escolas já 
abertas em todo o país. Em-
bora as crianças sejam me-
nos suscetíveis a casos raros 
de Covid-19, elas podem es-
palhar o vírus para outras 
pessoas.

As empresas também afi r-
maram que planejam subme-
ter os dados à Agência Euro-
peia de Medicamentos, bem 
como a outros órgãos regu-
latórios.

A vacina também tem si-
do testada em crianças entre 
2 e 5 anos, bem como em be-
bês entre 6 meses e dois anos, 
com dados esperados para o 
quarto trimestre de 2021. 

As infecções por coronaví-
rus dispararam em crianças e 
atingiram seu ponto mais al-
to no início de setembro, de 
acordo com dados da Acade-
mia Americana de Pediatria. 
Fonte: CNN.

Viagens
Por enquanto, as regras 

para crianças em viagens se-
guem as mesmas de pessoas 
que não podem ser vacinadas: 
teste negativo de PCR feito 
até 3 dias antes do embarque 
e os outros protocolos de cui-
dados, como uso de máscara 
e distanciamento.

Jovem do Kansas pode mudar 

julgamentos de estupros
Crimes sexuais são noto-

riamente difíceis de se pro-
cessar — mas uma jovem no 
Kansas está usando uma lei 
do século 19 para pedir a seus 
concidadãos que ajudem a 
processar o homem que ela 
diz que a estuprou.

Em 2018, Madison Smith 
alegou que um colega a atacou 
quando ela era estudante uni-

versitária no Bethany Colle-
ge, no Kansas. Ela denunciou 
o caso como estupro, mas o 
promotor do condado o  con-
denou por agressão.

Agora, com 23 anos, ela re-
solveu usar uma lei estadual 
que remonta a 1887 para con-
vocar um “grande júri”, que 
se reuniu pela primeira vez 
na semana passada.

Brasileiro fica em estado 

crítico após ser baleado 
O jovem brasileiro João Pe-

dro Marchezani, 23 anos, está 
internado em estado crítico 
após ter sido baleado na ca-
beça por ladrões de carros no 
centro de Chicago.

O crime aconteceu em 4 
de setembro, quando João 
estava seguindo de carro 
com amigos e a namora-
da pela região de Chicago. 
Quando pararam no semá-
foro, foram atacados por la-
drões armados.

Segundo a família, ele pas-

João Pedro Marchezani, 23 anos.

GofundME

sou por uma delicada cirurgia 
no cérebro e respira com aju-
da de aparelhos.

Sem seguro de saúde, uma 
campanha foi aberta no Go-
fundMe para ajudar com os 
custos do hospital.
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Califórnia quer vacinação 

obrigatória para crianças 
A Califórnia está prestes a 

impor a primeira ordem de va-
cina contra o coronavírus para 
crianças em idade escolar dos 
EUA, uma medida anunciada 
que pode levar outros estados 
a seguir o mesmo caminho.

O governador Gavin Ne-
wsom ordenou a primeira or-
dem estadual de permanência 
em casa nos Estados Unidos 
durante os primeiros dias da 
pandemia.

Newsom disse que o man-
dato não entrará em vigor pa-
ra todas as crianças até que 
o governo dos Estados Uni-
dos tenha concluído a avalia-
ção completa da vacina para 

duas faixas etárias - 12 a 15 e 
5 a 11 anos. Isso significa que 
aquelas da sétima à 12ª série 
provavelmente terão até ju-
lho para obter seus tiros. Será 
ainda mais longo para crian-
ças do jardim de infância até 
a sexta série porque o gover-
no ainda não aprovou nenhu-
ma vacina COVID-19 para essa 
faixa etária.

O mandato afetará mais de 
6,7 milhões de alunos de esco-
las públicas e privadas no es-
tado mais populoso do país. A 
Califórnia já exige uma másca-
ra para crianças em idade es-
colar. Fonte: Associated Press. 

“Queremos acabar com esta pandemia”, disse Gavin Newsom. 

AP

Uma dose de reforço aplicada 56 dias após a dose inicial dá proteção de 94% 

contra casos sintomáticos da Covid e 100% contra quadros graves da doença.

J&J pede autorização para dose de 

reforço de vacina contra Covid-19

A 
Johnson & Johnson 
anunciou, na terça-fei-
ra (5), que entregou 

dados para a Food and Drug 
Administration (FDA) para a 
autorização de uso emergen-
cial para uma dose de refor-
ço de sua vacina contra a Co-
vid-19 — desenvolvida por seu 
braço farmacêutico, a Janssen 
— em pessoas com mais de 18 
anos nos Estados Unidos.

A J&J disse que o pedido 
inclui dados de um estudo 
em estágio avançado que con-
cluiu que uma dose de refor-
ço aplicada 56 dias após a do-
se inicial dá proteção de 94% 
contra casos sintomáticos da 
Covid nos EUA e 100% contra 
quadros graves da doença, ao 
menos 14 dias após a aplica-
ção da dose de reforço.

Embora cientistas se divi-
dam sobre a necessidade de 
doses de reforço contra a Co-

vid em um momento em que 
muitas pessoas nos Estados 
Unidos e em outros países ain-
da não receberam vacinas, o 
governo do presidente norte-
-americano, Joe Biden, anun-
ciou a iniciativa de aplicação 
de uma dose extra em agos-
to para impulsionar a prote-
ção contra a variante Delta do 
novo coronavírus, altamente 
transmissível.

Segunda dose
O pedido da J&J vem após 

a FDA agendar na semana pas-
sada uma reunião para o dia 
15 de outubro de seu comitê 
de especialistas para discutir 
se autoriza uma segunda do-
se da vacina de dose única da 
companhia.

A FDA já autorizou uma 
dose de reforço da vacina de-
senvolvida pela Pfizer em 
parceria com a BioNTech pa-
ra pessoas com mais de 65 

O estudo em estágio avançado concluiu proteção de 94%.

 REUTERS/Dado Ruvic

anos, pessoas com alto risco 
de contraírem formas graves 
da doença e as que são regu-
larmente expostas ao vírus.

A Pfizer também pediu à 
FDA que amplie essa autoriza-
ção para todas as pessoas com 
mais de 16 anos, mas a agên-
cia  decidiu limitar o alcance 
da autorização alegando que 
as evidências mostraram que 

o reforço é benéfico para os 
mais velhos e para as pessoas 
expostas a maior risco.

A J&J disse que pretende 
entregar os dados para ou-
tros órgãos reguladores, pa-
ra a Organização Mundial de 
Saúde (OMS) e para os Grupos 
de Aconselhamento Técnico 
da Imunização Nacional. Fon-
te: Reuters. 

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

Horário de funcionamento 
Segunda á sextas dás 9:30am ás 5:30pm
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A OMS vai discutir um “tratado para pandemias” na Assembleia Mundial de Saúde.

‘Uma nova pandemia já é considerada 

inevitável’, diz Organização Mundial de Saúde

Em entrevista à RFI, a di-
retora-geral adjunta da 
Organização Mundial de 

Saúde, Mariângela Simão, afi r-
mou que a OMS prepara uma 
“tratado sobre pandemias” e 
que um novo fenômeno pan-
dêmico é apenas “uma ques-
tão de tempo”. Segundo ela, 
uma nova pandemia é “inevi-
tável” e a questão é “quando 
ela vai acontecer”.

Simão diz que a OMS te-
rá uma Assembleia Mundial 

de Saúde em novembro em 
que será discutida a possibili-
dade de desenvolver um “tra-
tado para pandemias”. A deci-
são, segundo ela, ainda não foi 
aprovada, mas o tema circula 
entre os países, “não só por 
reforçar o papel da OMS em 
uma situação de emergência 
de interesse público como es-
sa”, mas também porque “cria 
uma série de formalidades que 
os países e o setor privado têm 
que tomar no caso de uma 

emergência como uma pande-
mia mundial”, explica.

A OMS já se prepara para 
uma nova pandemia? “Vai ter 
uma próxima pandemia. Isso 
é uma coisa que a gente já sa-
be e que é inevitável. É uma 
questão de quando vai acon-
tecer”, diz.

“Essa pandemia, depois da 
gripe espanhola, foi a mais im-
pactante, afetou o mundo to-
do e ninguém estava prepara-
do”, considera.Pandemia de covid-19 mostrou que os países não estavam preparados.

24% dos haitianos na fronteira México-EUA saíram do Brasil, aponta ONU

Cerca de 24% dos haitianos 
que chegam aos Estados Uni-
dos pela fronteira mexicana 
partiram do Brasil, apontam 
dados da Organização Interna-
cional para a Imigração (OIM), 
um dos braços da Organização 
das Nações Unidas (ONU).

O número de haitianos 

que tentam atravessar a fron-
teira entre o México e os Esta-
dos Unidos aumentou no mês 
de setembro —estima-se que 
cerca de 14 mil tenham ido 
para a cidade de Del Rio, no 
Texas, que é separada de Ciu-
dad Acuña pelo Rio Grande.

Os haitianos entram no 

Brasil com a autorização de 
residência por acolhida hu-
manitária, que dá a eles o di-
reito de permanecer pelo me-
nos dois anos no país. Depois 
disso, podem converter a au-
torização para outra de tem-
po indeterminado, desde que 
provem meios de vida no país.

O caminho entre o Brasil 
e os EUA é por terra: os haitia-
nos atravessam para o Peru se-
guem por Colômbia, Panamá, 
Costa Rica, Nicarágua, Guate-
mala, México e, fi nalmente, 
tentam entrar nos EUA.

Fonte: G1.
Agentes detêm imigrantes.

 Julio Cortez -AP

Com o aumento da va-
cinação e a diminuição nos 
indicadores relacionados à 
covid-19, o Centro de Con-
tingência do Coronavírus em 
São Paulo está avaliando a 
possibilidade de retirar a obri-
gatoriedade do uso de másca-
ra no estado paulista. Isso, no 
entanto, não vai acontecer 
neste momento.

“Estamos avaliando a pos-
sibilidade [de retirar o uso de 
máscara] no futuro. Não neste 
momento. Apesar da melhora 
nos números da pandemia ho-
je, ainda temos pessoas fi can-
do com a doença grave e ain-
da temos perda de vidas. Por 
isso ainda devemos continuar 
usando também essa proteção 
[máscara], além da vacinação”, 
disse Paulo Menezes, coorde-
nador do Centro de Contin-
gência do Coronavírus.

Segundo ele, a máscara, 
junto com a vacinação, são 
responsáveis pela diminuição 
da transmissão do novo coro-
navírus, inclusive da varian-
te delta. 

São Paulo avalia 

flexibilizar o uso 

de máscaras
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Acrença negativa sobre di-
nheiro é aquele tipo de 
coisa que quase todo mun-

do tem. As crenças são do nível 
inconsciente, isso significa que 
mesmo sem nos dar conta elas 
influenciam a percepção. Estas 
crenças que permeiam a vida fi-
nanceira, sao muitas vezes algu-
mas falas populares que acabam 
internalizadas, independente-
mente de que nos tenha dito. Es-
tas ideias são limitadoras e estão 
profundamente enraizadas na so-
ciedade.

Vamos rever algumas destas 
crencas ?

“O dinheiro não traz felici-
dade”

O dinheiro sozinho não traz 
felicidade, mas é um meio para a 
alcançar. Uma vez que por si não 
tem valor, mas nos da o poder  de 
escolha. Estudos comprovam que, 
em geral, quanto mais ricas, mais 
felizes as pessoas são. Mas, o di-
nheiro apenas parece estimular 

a felicidade que está associada a 
boas relações sociais, saúde, con-
cretização do propósito de vida, 
entre outros.

Também a motivação que es-
tá por detrás do enriquecimento 
é fundamental para determinar 
se o dinheiro te fará feliz. Se ti-
ver origem negativa (como me-
do, raiva ou necessidade de pro-
var algo a si mesmo ou a alguém), 
o dinheiro nunca lhe trará felici-
dade. Se tiver uma base positiva 
(se o dinheiro surgir da concreti-

zação do seu propósito de vida), 
certamente irá contribuir para a 
sua felicidade.

“O dinheiro é sujo/corrupto”
O dinheiro é apenas um obje-

to, um meio de troca, não sendo 
por isso sujo ou limpo, corrupto 
ou honesto. Quem pode receber 
estes adjetivos são algumas das 
pessoas que fazem coisas corrup-
tas e desonestas com o dinheiro, 
mas não se trata de uma maioria.

“O investimento é para os ri-
cos”

Toda e qualquer pessoa pode 
poupar e investir parte da quan-
tidade de dinheiro que ganha. 
Aliás, o próprio mercado financei-
ro está aberto a qualquer pessoa, 
desde que haja interesse para tal. 
cabe a você tomar a iniciativa de 
poupar, mesmo que uma peque-
na quantidade por mês.

 “O dinheiro não cresce em 
árvores”

Esta frase é você já ouviu de 
seus pais quando era criança e 

pediu para comprarem algo caro. 
Quando esta frase é dita nesta cir-
cunstância nos parece que ganhar 
dinheiro é difícil, árduo e peno-
so, então é melhor deixar pra lá.

Esse dizer deveria ser substi-
tuir por: O dinheiro cresce como 
uma árvore. Planta-se uma se-
mente e rega-se ( poupa-se) e faz-
-se o dinheiro render (investe-se). 
Com o tempo, como na árvore, é 
possível colher os seus frutos (ou 
o resultado de ter poupado); Dica: 
Ao invés de dizer “não posso com-
prar isto”, pense antes “no que 
preciso fazer para comprar isto”.

“Quanto mais riqueza tiver, 
menos há para os outros”

Na realidade, é justamente ao 
contrário, pois quando alguém fi-
ca mais rico acaba aumentando 
a possibilidade de colaborar no 
crescimento da riqueza dos ou-
tros. Enriquecendo a pessoa po-
de gerar empregos e também com 
tributos monetários, por exemplo 

para campanhas de educação em 
países pobres, ajudaram milha-
res de pessoas a melhorar as suas 
condições de vida.

Para mudar as crenças:
1) É preciso tomar de cons-

ciência do comportamento cícli-
co que criamos.

2) Identifique as crenças so-
bre dinheiro. De quem são? São 
suas ou são falas de seus pais? Se 
for dos seus pais, livre-se disso, se-
não você irá continuar repetindo 
estes comportamentos que preju-
dicam sua saúde financeira. Seja 
livre destes preconceitos! .

3) Avaliar os seus sentimentos 
em relação em dinheiro e perce-
ba o quanto isto está ligado a sua 
atual situação financeira (dívidas). 
Através da reflexão se percebe a 
necessidade de mudar.

4) Acredite na abundancia 
que existe em torne de voce. Ela 
e real e esta a disposicao de to-
dos nos.

Uma otima semana!

POR CLAUDIA FEHRIBACH
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U
m dia, minha fi lha, com 
seus 12 anos de vida, me dis-
se: &quot;Tenho tanto amor 
no coração, tanto amor para 

dar e... não tem para quem dar.&quot; 
Quem não conhece esta situação? Não 
estamos falando aqui do amor român-
tico entre amantes, mas do amor co-
mo sentimento geral. Amor pelas pes-
soas, pelos animais, pelas coisas, pela 
vida. Amor como condição do ser, co-
mo alegria compartilhável de estar e 
de viver.

Acredito que nascemos assim, com 
muito amor, apesar dos outros ele-
mentos que carregamos conosco (de 
vidas passadas ou do inconsciente co-
letivo). Infelizmente, aquela alegria ini-
cial esbarra em diversos obstáculos, 
um deles sendo, muitas vezes, a pró-
pria família de origem.

A família é uma instituição que 
precisa ser dessacralizada e desmito-
logizada sem piedade, para que possa-
mos nos libertar do ruim que ela traz 
e trabalhar no bom que ela pode fazer. 
Por amor ao amor deve-se ter a cora-

gem de rasgar véus e estourar balões 
de ilusão.

Nascemos com muito amor para 
dar, mas a vida em família consegue 
nos transformar, por vários motivos, 
alguns óbvios outros ocultos, em cac-
tos: pessoas com difi culdade de se re-
lacionar, com complexos, dúvidas, an-
gústias que afastam e mantém o amor 
longe, o próprio e o alheio. Os outros 
percebem sem necessariamente ter 
consciência e não sabem o que fazer 
porque abraçar tal pessoa, ou seja, es-
tar emocionalmente aberta e genui-
namente disponível a ela leva a ser fe-
ridos pelos espinhos, não “abraçá-la” 

leva frequentemente à culpa. O que 
fazer?

Após superar o sentimento de cul-
pa e de pena, a dor pelo amor engoli-
do a seco, depois de fi nalmente com-
preender a situação, percebe-se que 
com cactus só há uma maneira de agir:

manter as distâncias. Observando 
com atenção, notamos que alguns pos-
suem espinhos muito compridos, ou-
tros curtos, daí o espaço que devemos 
colocar entre nós e eles. Há também 
exemplares cujos espinhos são fi nos 
e pequenos, praticamente invisíveis. 
Com estes é preciso cautela redobrada 
porque quando menos se espera esta-
mos cheios de agulhinhas transparen-
tes enfi adas nos braços (que demora 
um tempão para arrancarmos!), tama-
nho é o estrago.

Há também situações-cactus, não 
só pessoas-cactus. A família é um dos 
melhores exemplos de situação-cactus. 
A pessoa consciente e bem-intenciona-
da que não quer se enrolar nas teias fa-
miliares, mas também não quer deixar 
de estar presente, até só para lembrar 

aos outros que há diferentes modos de 
estar no mundo, esta pessoa deverá sa-
ber manter a distância sendo, ao mes-
mo tempo, fl exível pois com frequên-
cia pisará em terreno minado. Não há 
garantias de sucesso, tudo é a risco e 
perigo para quem ousar.

Aprendendo a manejar cactus, en-
contramos os pontos por onde podem 
ser abordados: há somente pequenos 
espaços de contato. Se somos do ti-
po que gostaria de &quot;correr pelos 
campos junto aos amigos debaixo do 
sol luminoso&quot;, podemos fi car de-
sapontados se, ao invés disso, tudo o 
que conseguimos são uns poucos pas-
sinhos raquíticos. Se para nós são total-
mente sem graça, para a outra pessoa 
podem ser maravilhosos. É o que ela 
pode fazer. É até onde ela pode chegar.

E esta é a questão. Amar é uma di-
mensão que tem o tamanho da perso-
nalidade e da consciência de cada um. 
Se carrego um saco cheio de amor sou 
rica, mas isso não signifi ca que pode-
rei despejar meu amor no bolsinho da 
outra pessoa, pois esta não vai se sen-
tir amada. O amor apreciado e aben-
çoado deve ter o tamanho que o ou-
tro pode receber. Os &quot;cheios de 

amor&quot; podem passar pela triste 
experiência de ter que se &quot;muti-
lar&quot;, calar e recolher, no ápice da 
vontade de amar. Amor só funciona se 
for recíproco e de mão dupla. Fora isso 
ou é dependência ou é neurose.

Quanto maior o sofrimento inter-
no menor a capacidade de amar. É por 
isso que, quando observarmos e no-
tarmos pouca abertura ao amor como 
abordagem à vida, podemos concluir 
que há muito sofrimento psicológico.

Infelizmente, são muitas as pes-
soas às quais silêncio e ausência é tu-
do o que podemos oferecer, pois já es-
gotamos todos os recursos e é preciso 
preservar nosso instinto de auto- con-
servação. Há indivíduos que sequer po-
dem ser abordados, porque além dos 
longos espinhos vivem como numa 
contínua ventania que torna impossí-
vel chegar-lhes perto.

O viajante solitário &quot;cheio de 
amor para dar&quot; deveria sempre 
carregar consigo: consciente vigilância, 
coragem para se distanciar quando for 
preciso, e a chama viva do amor. Co-
mo diz minha fi lha, I’m just here for 
love (Estou aqui somente para o amor). 
O resto, deixe-o cair.

VIVER BEM
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No Time to Die

MGM/ United 
Artists

O novo filme 
do agente 007, 
“No Time to 
Die”, estreia 
nos cinemas 
na sexta-feira, 

dia 8 de outubro. Depois de sair 
do serviço ativo da MI6, James 
Bond vive tranquilamente na 
Jamaica, mas essa vida boa e 
tranquila dura pouco. Felix 
Leiter é um velho amigo da CIA 
que o procura para um pequeno 
favor em uma missão secreta. 
O que era para ser apenas uma 
missão de resgate de um grupo 
de cientistas acaba sendo mais 
traiçoeira do que o esperado, le-
vando Bond ao misterioso vilão, 
Lyutsifer Safin, que utiliza de 
novas armas de tecnologia avan-
çada e extremamente perigosa. 
No elenco estão Daniel Craig, 

Rami Malek, Jeffrey Wright, Léa 
Seydoux, Ralph Fiennes, Ben 
Whishaw, Lashana Lynch, Ana 
de Armas, entre outros. A dire-
ção ficou a cargo de Cary Joji Fu-
kunaga, que também escreveu 
o roteiro ao lado de Neal Purvis 
e Robert Wade. Esse é o último 
filme que o ator Daniel Craig 
vai interpretar o agente 007.

Mass

Bleecker 
Street

Estreando 
também nos 
cinemas de 
todo o país na 
sexta-feira, 8 
de outubro, 

o drama “Mass”. Anos depois 
que uma tragédia indescritível 
destruiu suas vidas, dois casais 
concordam em conversar em 
particular na tentativa de seguir 
em frente. Marcando a estreia 

na direção, Fran Kranz exami-
na cuidadosamente a jornada 
de tristeza, raiva e aceitação 
ao ficar cara a cara com uma 
situação do passado. Fran Kranz 
também escreveu o roteiro. No 
elenco estão Reed Birney e Ann 
Dowd, Jason Isaacs e Martha 
Plimpton, que entregam perfor-
mances excelentes.

Madres

Amazon 
Original

Já o Ama-
zon Studios 
disponibiliza 
no serviço 
de ‘strea-
ming’ Prime 

Video na sexta-feira, dia 8 de 
outubro, o drama “Madres”, 
que é parte da série de filmes 
co-produzidos pela Blumhouse 
e Amazon Studios. O longa 
acompanha a história de Beto 

e Diana, um jovem casal latino 
que está esperando seu primei-
ro filho. Quando Beto recebe 
uma oferta de emprego para 
ser gerente de uma fazenda, 
ele muda-se para uma pequena 
cidade na Califórnia. Isolada 
da comunidade e atormentada 
por pesadelos confusos, Diana 
explora o rancho degradado 
da empresa onde eles residem, 
encontrando um talismã me-
donho e uma caixa contendo 
os pertences dos moradores 
anteriores. Suas descobertas a 
levarão a uma verdade muito 
mais estranha e assustadora 
do que ela poderia ter imagi-
nado. No elenco estão Ariana 
Guerra, Tenoch Huerta, El-
pidia Carrillo, Jennifer Pati-
no, Robert Larriviere, entre 
outros. “Madres” foi dirigido 
por Ryan Zaragoza. O roteiro 
foi escrito por Mario Miscione 
e Marcella Ochoa.

Survive the 

Game

Lionsgate

Na sexta-feira, 
8 de outubro, 
também entra 
em cartaz “Sur-
vive the Game”, 

novo fi lme de ação com o ator Bruce 
Willis. Bruce Willis e Chad Michael 
Murray protagonizam este louco e 
divertido thriller policial. Quando 
o policial David é ferido em uma 
apreensão de drogas que deu errado, 
seu parceiro Cal persegue os dois 
criminosos. Eles acabam chegando 
em uma fazenda remota de proprie-
dade de um veterinário problemático 
chamado Eric. Enquanto Cal e Eric 
planejam sua defesa, mais membros 
da gangue chegam para resolver a 
situação. Também estão no elenco 
Swen Temmel, Donna D’Enrico, Zack 
Ward, Yulia Klass, entre outros. A 
direção é de James Cullen Bressack. O 
roteiro foi escrito por Ross Peacock.

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

Novo filme do James Bond, “No Time to Die”, estreia nos cinemas

cinema@gazetanews.comPor JANA NASCIMENTO NAGASE

MGM/ United Artists
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F
oram anunciadas as in-
dicações para a 21ª edi-
ção do maior prêmio 
da música latina, e um 

projeto muito especial está en-
tre os indicados. Pela primeira 
vez tocando juntos, esse encon-
tro inédito reuniu dois ícones 
da MPB e da música instrumen-
tal latino- americana em uma 
verdadeira viagem e homena-
gem ao violão brasileiro. Toqui-
nho, conhecido compositor e 
cantor levou suas referências da 
bossa nova e MPB para o show 
com Yamandu Costa, que tocou 
estilos diversos no violão de se-
te cordas, proporcionando um 
dos momentos mais icônicos 

do violão no Brasil, levando ao 
público muitos improvisos e ex-
perimentações sonoras.

“Está sendo uma enorme 
alegria pessoal e um imen-
so prazer musical dividir com 
meu amigo Yamandu esse 
projeto. Sua grande generosi-
dade humana se mescla com 
seu imenso talento. Duas ge-
rações na mesma direção” 
disse Toquinho O álbum dos 
dois artistas conta com can-
ções próprias, incluindo a 
inédita “A Legrand”, de Ya-
mandu Costa, além de novas 
versões de clássicos de Luiz 
Gonzaga, Dorival Caymmi, 
Vinicius de Moraes, Baden 

A
s comemorações dos 
80 anos de Ney Mato-
grosso seguem com o 
lançamento de “Ney 

80 Anos”, uma compilação de 
16 faixas lançada pela Warner 
Music Brasil que revisita par-
te da história do cantor nasci-
do em Bela Vista (MS) no dia 1º 
de agosto de 1941. A produção 
e seleção de repertório é assi-
nada pelos jornalistas Julio Ma-
ria (biógrafo do artista) e Rena-
to Vieira.

A grande surpresa de “Ney 
80 Anos” é o resgate das primei-
ras canções que o artista gra-
vou, anos antes de entrar para 

o grupo Secos e Molhados, no 
início dos anos 1970, e que per-
maneciam inéditas nas plata-
formas digitais. São elas: “Tema 
de Maria” (esta nunca reedita-
da nem mesmo em CD) e “A Es-
trada Azul”, que fizeram parte 
da trilha sonora do filme “Pra 
Quem Fica…Tchau” (1970), de 
Reginaldo Faria, também autor 
das músicas – “A Estrada Azul” 
tem letra de Paulo Mendonça.

O álbum vai do rock de 
Raul Seixas (“Metamorfose Am-
bulante”) à sofisticação da du-
pla Sueli Costa e Tite de Lemos 
(“Açúcar Candy”), passando por 
Odair José (“Cante Uma Can-

ção de Amor”) e por canções re-
presentativas de Luli e Lucina 
(“Bandolero”, “Me Rói”, “Pedra 
de Rio”), amigas fundamentais 
do artista. Há também a lem-
brança de duas músicas do Se-
cos e Molhados regravadas por 
Ney em discos solo: “Sangue 
Latino” (João Ricardo e Paulo 
Mendonça) e “Rosa de Hiroshi-
ma” (Gerson Conrad e Vinicius 
de Moraes).

Não ficam de fora suces-
sos que marcaram a trajetória 
de Ney, como “Bandido Cora-
zón” (Rita Lee), “Coubanakan” 
(Moises Simons/Chamfleury/
Sauvat) e a versão em formato 

disco music de “Não Existe Pe-
cado ao Sul do Equador” (Chi-
co Buarque e Ruy Guerra), feita 
originalmente para o espetá-
culo teatral “Calabar: O Elogio 
da Traição” (1973). Em tempo: 
a versão física de Ney 80 Anos, 
em tiragem limitada, conta 
com comentários do artista so-
bre cada uma das faixas.

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.

Latin GRAMMY indica álbum de Toquinho 
com Yamandu Costa

Lançada coletânea pelos 80 anos de Ney 
Matogrosso

planetamusica@gazetanews.comPor GENE DE SOUZA

Powell entre outros renoma-
dos compositores brasileiros. 
O show aconteceu exclusiva-
mente no Rio Montreux Jazz 
Festival, filial do maior festi-
val de Jazz e música instru-
mental do mundo, o Mon-
treux Jazz Festival na Suíça e 
que conta com a direção da 
versão brasileira do renoma-
do produtor musical Marco 
Mazzola. “Tocar com o Toqui-
nho para mim é como prestar 
uma homenagem ao violão 
brasileiro.

Tantos sentimentos bons 
envolvidos nesse encontro! Viva 
a música!” exalta Yamandu Cos-
ta. A cerimonia de premiação 

do Latin GRAMMY será no dia 
18 de novembro em Las Vegas 
com transmissão nos Estados 
Unidos pelo canal Univision. 
Também haverá cobertura si-
multânea pelas redes sociais do 
Latin GRAMMY.
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Adriana e Breno Gomes

Marione Pinheiro, Chris Bianchi e Denise Metzler

Inauguração da Sand Brazil

Aniversário de 

Breno Gomes

N
o dia 25 de setembro inaugurou a lo-
ja Sand Brazil no The Cove, em Deerfield 
Beach. As anfitriãs e

proprietárias da loja, Denise Metzler e Mario-
ne Pinheiro, ofereceram um cocktail para amigos 
e clientes.

A loja trabalha com marcas artesanais e im-
porta de vários pontos do Brasil, incentivando a 
economia da sustentabilidade.

N
o dia 27 de setembro, Bre-
no Gomes, proprietário da 
Tax House, comemorou 

seu aniversário com uma
pequena confraternização 

em seu escritório, em Deerfield     
Beach. A comemoração contou 
com a presença de familiares, 
funcionários e amigos. Parabéns!

Insight

Kenia Karla

Big 40 de Kenya 

Karla!!!

N
o dia 26 de outubro, a eterna 
Miss Rodeo, Kenia Karla, co-
memorou seu aniversário com 

amigos e familiares em sua residência, 
em Boca Raton. A festa com tema “Pa-
ris” encantou os convidados pelo

bom gosto e a decoração impecá-
vel. Confira!

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

Adriana Etzler MedSpa em novo espaço

F
oi realizado no dia 23 de setembro, um coquetel  para comemorar o novo es-
paço da AG Med Spa, que agora mudou para  Adriana Etzler  MedSpa em      
Pompano Beach.

O evento contou com a presença de amigos, familiares  e clientes de Adriana, 
que puderem desfrutar de uma noite agradável ao lado da empresária que estava 
irradiante com o sucesso. Com uma nova proposta o MedSpa irá oferecer além dos 
serviços tradicionais de rejuvenescimento e tratamentos estéticos, outras opções 
pra o bem-estar e saúde. 

Para conhecer um pouco mais dos serviços acesse as redes sociais @adrianet-
zlermedspa.

Confira alguns destaques da noite por Lucas  Lens
Adriana com os filhos Amanda e Matheus, e as netas 

Sophia e Elena Adriana Etzler com equipe de profisionais

Andreia Andrade e Adriana Etzler

Com Bruno de Mira e Cassiano Lopes (Totum 

Company) Com Carlos e Simone Aguiar Fernanda Cirino (Gazeta News ) e Adriana Etzler

Nelson da N Experience com Adriana Priscilla Oliveira e Adriana Victor Andrade, Adriana e Vinicius Santana (Complete Home Care)
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União de Arlene e 

Genilo na Florida

F
oi realizado no dia 25 de setembro o 
enlace dos brasileiros Maria Arlene da 
Silva e Genilo Carneiro  da Cunha Fi-

lho, na cidade de Oakland Park.
Os noivos receberam familiares e ami-

gos com uma linda recepção para marcar 
a data. 

Maria Arlene da Silva e Genilo Carneiro da Cunha Filho  Amanda O’louglin, Tessa Cameron, Jessica Rodrigues e filhos

Antônio Campos e Cassie Arlene da Silva com a filha  Dayanne Fernandes Casal Rozonil e Clisce Santos Com as daminhas e os pagens

Dayanne, os noivos e Cassie Campos Edna Salomone e família

Famila Haddad

Familia Morais

Francine Gomes e  Joseph Zincan Jeremiah e Yuri Haddad Jill Wolf com os noivos Mario Rodrigues e Jeff Cameron

Mozart Filho, Diego Haddad e Murilo Haddad. Os noivos Dayanne Fernandes e Yuri Haddad Murilo Haddad e familia Os noivos com Nelsen e Nádia Sales

Pr. Mozart Haddad e familia

Pr. Éder e Cristina Salgado




