
O maior jornal brasileiro na Flórida

Da Flórida, o paulista Lucas Galhano e sua esposa Carolina Rubião 
estão fazendo sucesso na internet ao mostrar com muito humor e 

honestidade a rotina diária e verdadeira comum de milhares de brasilei-
ros que trabalham como faxineiros nos Estados Unidos. 

Crianças são trazidas para 
morar nos EUA sem autorização

“Quebrando o tabu”: casal brasileiro 

faz sucesso mostrando rotina de faxina

A
s autorizações de viagem internacional não 
constituem autorizações para fi xação de resi-
dência no exterior. Mas mesmo assim, meno-

res brasileiros muitas vezes são trazidos para os Esta-

dos Unidos sem o consentimento de um dos pais ou 
somente com a autorização de viagem, mas não de 
moradia. Tal ato confi gura subtração internacional 
infantil, ou, sequestro internacional. EUA | Pág. 14

Flórida  |  Pág. 11

As autorizações de viagem internacional não constituem autorizações para fi xação de residência no exterior.

Lucas Galhano e Carolina Rubião.

Pixabay.

Lucas Galhano.
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É com muito orgulho que 
o Gazeta Brazilian Ne-
ws completa 28 anos 

de serviços prestados à co-
munidade brasileira na Fló-
rida, se estendendo aos brasi-
leiros que moram em outros 
estados com a versão online. 

São 28 anos do melhor 
jornal em circulação na Fló-
rida. São 28 anos de reporta-
gens originais, entrevistas e 
também notícias traduzidas, 
sempre buscando informar 

o que há de mais importan-
te para nossos leitores. Mas 
também de muitos desafios. 

O primeiro jornal brasi-
leiro a circular a versão im-
pressa na Flórida em 1994. 
E um dos primeiros a mi-
grar para a internet com o 
website gazetanews.com, fa-
to que se deu no início dos 
anos 2000. 

Durante todos esses anos 
e em todas as suas versões, 

o propósito do Gazeta News 
sempre foi manter um tra-
balho verdadeiro e de quali-
dade.  Cobrimos os assuntos 
mais variados. De imigração 
a brasileiros que conquista-
ram os Estados Unidos, fo-
ram milhares de entrevistas. 

Foram 28 anos de muitos 
desafios. Mas atualmente tal-
vez encaramos o maior de-
les: a instantaneidade da era 
digital e a acessibilidade aos 
recursos tecnológicos onde 

qualquer pessoa po-
de ser “repórter” e 
detém a informação 
“na palma da mão”, 
literalmente. 

Dentre os maio-
res desafios atuais 
estão as fake news 
e a velocidade da 
informação. Hoje 
em dia uma notícia 

completamente inventada e 
sem fundamentos circula em 
fração de segundos. Aí en-
tra o desafio do jornalismo 
moderno sério: investigar, 
apurar, pegar as informações 
corretas (também em fração 
de segundos) e tentar des-
mistificar a mensagem men-
tirosa. 

Hoje o jornalismo não é 
mais somente escrever sobre 
algo e postar para seus leito-

res, vai além. Requer o cuida-
do de manter a comunicação 
direta com os leitores pelos 
comentários, tirar dúvidas e 
esclarecer perguntas. 

Como cita o portal Comu-
nique-se, hoje em dia, Face-
book, Twitter, Instagram e 
WhatsApp se tornaram fon-
tes de informação. Qualquer 
pessoa com um celular na 
mão vira repórter por um dia 
e pode fazer vídeo sobre um 
acidente de trânsito ou gra-
var imagens de ruas alagadas 
após uma forte chuva. Muitas 
vezes, esses conteúdos são 
publicados em uma rede so-
cial e rapidamente são com-
partilhados.

“E os jornalistas? Como 
devem atuar na era digital? 
Escrever bem, apurar os fa-
tos com rigor e ouvir sem-
pre o outro lado continuam 
sendo características essen-
ciais para a prática do bom 
jornalismo. Mas, para aque-
les que estão em busca de 
um emprego na área, ape-
nas esses atributos podem 
não ser suficientes. O mer-
cado de trabalho atual exi-
ge outras habilidades, como 
conhecimento em edição de 
imagens e de vídeos. Ou seja, 
um profissional multimídia. 
A figura do repórter que ape-

nas escrevia o texto está para 
ser extinta. As redações tra-
dicionais estão mais enxutas.

Na era digital tudo é mui-
to rápido e, muitas vezes, o 
excesso de informação po-
de mais atrapalhar do que 
ajudar. Essa constatação vale 
tanto para jornalistas, quan-
to para leitores comuns. Por 
isso, é preciso ter foco”, des-
taca o portal.

Atualmente, o poder de 
emitir a própria opinião es-
tá nas mãos de todos. Mas 
esse “poder” traz também 
uma preocupação constante 
não só do Gazeta News, mas 
de todos os jornais: a crítica 
destrutiva em forma de liber-
dade de expressão.  

Hoje, o grupo Gazeta Ne-
ws conta com a mídia on-
-line, impressa e também a 
rádio, com programas varia-
dos, entrevistas ousadas e 
importantes e conteúdos in-
formativos. Mais uma vez o 
Gazeta News envolveu a co-
munidade brasileira da Fló-
rida de modo direto em suas 
pautas. Porque é isso que se 
espera de um jornal, envol-
ver ao máximo os seus leito-
res, e é isso que vamos sem-
pre fazer. A você, caro leitor, 
que esteve sempre conosco, 
nosso muito obrigado!

CONSULADO-GERAL DO BRASIL EM MIAMI

Setor de assistências a brasileiros:  

(305) 285-6208 / (305) 285-6258 / (305) 285-6251

AEROPORTO INTERNACIONAL

Miami: (305) 876 7000

Fort Lauderdale: (954) 359 1200

TELEFONES DE EMERGÊNCIA EMERGÊNCIA ligue 911  (Corpo de Bombeiros, Polícia ou Ambulância)

Palm Beach: (561) 471 7400

Orlando: (407) 825 2001

AMERICAN RED CROSS

Miami Dade: (305) 644 1200

Broward : (954 797 3800

Palm Beach: (561) 833 7711 (South) 

Palm Beach: (561) 746 1532 (North) 

Orlando e Região: (407) 644 9300

ANIMAL CARE AND REGULATION DIVISION

Miami Dade: (305) 6441200

Broward: (954) 359 1313

Palm Beach: (561) 233-1200 | Orlando: (407) 836 6311

POR  | ARLAINE CASTRO

Mineira, 

formada em 

Comunica-

ção Social 

- Jornalismo 

pelo Centro 

Universitário 

do Leste de 

Minas Gerais 

(UNILES-

TEMG). Traz 

em seu cur-

rículo expe-
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assessora de 

comunicação, 

escritora,  

revisora e 

organizadora 

do livro Eta 

Babilônia. 

Atualmente 

é editora de 

conteúdo do 

Gazeta News.

De imigração a brasileiros 

que conquistaram os 

EUA, foram milhares de 

entrevistas, e em todas as 

suas versões, o propósito do 

Gazeta News foi manter um 

trabalho verdadeiro.

Gazeta News - 28 anos de desafios 

reporter@gazetanews.com

As opiniões expressas em artigos são de 

responsabilidade de seus autores e não 

refletem necessariamente a opinião do 

jornal. Os serviços de propaganda são de 

responsabilidade dos anunciantes.
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O TEMPO NA FLÓRIDA

Paulistano, meteorologista da Força Aérea Brasileira, engenheiro, especialista em aeronáutica atuou na 
Força Aérea Brasileira por trinta anos e possui inúmeros projetos em diversas regiões do Brasil

@vivaweatherPor EMERSON DURAN 
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 INVERNO até 22 de março

FLORIDA CENTRAL

Faltando pouco mais de 

vinte dias para o termino do 

inverno e inicio da primave-

ra, ainda teremos tempera-

turas baixas, a mínima nes-

te período

será de 10°C (50°F),na se-

gunda-feira.

SUL DA FLORIDA

Faltando pouco mais de 

vinte dias para o termino do 

inverno e inicio da primave-

ra, já teremos temperaturas 

amenas da nova estação, a 

mínima

neste período será de 17°C 

(63°F),na segunda-feira.
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Maior navio de cruzeiro do 

mundo partirá da Flórida
O “Wonder of the Seas” 

da Royal Caribbean chegou 
a Fort Lauderdale, Flórida, e 
se prepara para a sua primei-
ra viagem de setes noites até 
o Caribe.

Depois de três anos em 
construção, o maior navio de 
cruzeiro do mundo está pron-
to para fazer a sua primeira 
viagem no dia 4 de março. 
Os cruzeiros partirão de Port 
Everglades durante os meses 
de março e abril.

O navio, que tem 362 me-
tros, partirá de Fort Lauder-
dale para uma jornada de 
sete noites até o Caribe. Os 
itinerários de 7 noites do Ca-

ribe Oriental e Ocidental in-
cluem visitas ao Perfect Day 
em CocoCay e Nassau, Baha-
mas; Roatan, Honduras; e San 
Juan, Porto Rico.

Depois, em maio, já tem 
viagens marcadas para o Me-
diterrâneo Ocidental, onde vi-
sitará portos como Nápoles e 
Florença, na Itália; Palma de 
Maiorca, Espanha; e Proven-
ça, França.

A embarcação foi construí-
da no estaleiro Chantiers de 
l’Atlantique, em Saint-Nazai-
re, na França, e conta com 18 
deques, tem capacidade para 
navegar com 6.988 passagei-
ros e 2.300 tripulantes.

O “Wonder of the Seas” tem 362 metros e sairá de Fort Lauderdale.

Divulgação.

A América Latina foi a força motriz da visitação no exterior em 2021, com a 

Colômbia se tornando o mercado internacional número 1 do estado.

Turismo da Flórida continua 

superando números pré-pandemia

A 
Flórida continua supe-
rando os números do 
turismo pré-pandemia. 

O estado recebeu 30,9 milhões 
de visitantes entre outubro e 
dezembro de 2021, marcando 
o segundo trimestre consecu-
tivo em que a visitação geral 
superou os níveis de 2019, in-
formou o governo estadual.

Comemorando a melhora 
contínua, o governador da Fló-
rida, Ron DeSantis, creditou 
os números ao fl uxo de turis-
tas de outros estados que bus-
caram a Flórida quando seus 
estados se mantiveram fecha-
dos pela pandemia. 

“No geral, em 2021, a Fló-
rida teve quase 118 milhões de 
visitantes domésticos, o nível 
mais alto da história do esta-
do, já que moradores de ou-
tros estados se reuniram na 
Flórida como refúgio das po-
líticas de bloqueio”, informa 

o comunicado do gabinete do 
governador.

“Na Flórida, colocamos a 
liberdade em primeiro lugar 
e, como resultado, as pessoas 
de todo o país e do mundo es-
tão optando por passar férias 
em nosso estado para esca-
par dos bloqueios, incluindo 
os políticos que defenderam 
essas políticas imprudentes e 
que muitas vezes são vistos de 
férias aqui”, disse o governa-
dor Ron DeSantis.

“Enquanto o turismo em 
outros estados está apenas co-
meçando a se recuperar, a Fló-
rida está na frente – agora 
estamos superando os níveis 
pré-pandemia e estabelecendo 
novos recordes de visitação. 
Sou grato que o VISIT FLORI-
DA continuou a comercializar 
nosso estado nos últimos dois 
anos e estou confi ante de que 
2022 será outro grande ano 

Foram 30,9 milhões de visitantes de outubro a dezembro de 2021. 

Flickr.

para o setor de turismo da Fló-
rida”, completou.

No ano, a América Latina 
foi a força motriz da visitação 
no exterior em 2021, com a 
Colômbia se tornando o mer-
cado internacional número 1 
do estado, com um recorde de 
710.000 visitantes. Brasil fi cou 
listado no 10® lugar entre os 
países de origem dos visitan-

tes da Flórida.
Além disso, a receita total 

de hotéis da Flórida atingiu 
seu maior nível em 2021, com 
US$ 17,3 bilhões, um aumento 
de 2% em relação a 2019.

Dana Young, presidente e 
CEO do VISIT FLORIDA, disse 
que a Flórida vai bater novos 
recordes, especialmente com 
turistas internacionais.

DENTAL CARE
THAT IS OUT OF
THIS WORLD

info@bellasmilefl.com bellasmilefl.com(954) 990-6278
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Julia Olympio alega que estava na fila de um  brinquedo quando um turista tirou várias fotos de seu bumbum.

“Não vou me calar”- brasileira expulsa da Disney por 

tentar denunciar assédio pede retratação

A brasileira Julia Olym-
pio, 25 anos, denuncia 
ter sido vítima de assé-

dio enquanto visitava o Magic 
Kingdom no dia 9 de fevereiro. 
Ao procurar a polícia do par-
que, foi acusada de agressão e 
banida do local. 

Ao Gazeta News, a jovem 
influencer digital contou que 
estava na fila de um brinque-
do com o namorado e um ami-
go, quando perceberam que 
um turista boliviano estava 

tirando fotos do bumbum de-
la. Eles confirmaram e foram 
tirar satisfação, mas, ao ten-
tar pegar o celular, ela aca-
bou arranhando o boliviano, 
o que gerou discussão e pos-
terior acusação de agressão 
contra ela. 

Indignada com a situação, 
a jovem procurou funcioná-
rios da Disney, que pergunta-
ram se ela gostaria de acionar 
a polícia. Enquanto as autori-
dades não chegavam, ela con-

ta que o homem apagou as fo-
tos do celular.

Bastante revoltada, Julia 
disse que foi intimidada pelos 
policiais, que pediram que ela 
parasse de insistir na denún-
cia de assédio para que não 
fosse presa.

“Não vou me calar”
Com um advogado, ela en-

trou com pedido de retratação 
da Disney. “Não vou me calar. 
Não cometi crime algum. Ele 
que estava errado, não eu. Te- Julia Olympio, 25, estava com o namorado e um amigo no Magic Kingdom. 

instagram.

mos que parar de achar que a 
culpa é da mulher. É porque 
eu estava usando legging? Isso 
tá errado”, desabafou. 

“Não vou me calar. Não 

cometi crime algum. Ele 

que estava errado, não 

eu. Quiseram abafar o 

caso”, alega

Julia Olympio.

“A escola continua triste”, diz brasileira cujo filho estava no tiroteio da escola de Parkland

Passados quatro anos do 
tiroteio da Marjory Stone-
man Douglas High School 
em Parkland, pais brasilei-
ros cujos filhos estudavam ou 
ainda estudam na escola re-
lembram a tragédia e falam 
sobre a segurança da escola e 
o que se espera do julgamen-

to de Nikolas Cruz, atirador 
confesso. 

“Como mãe de um alu-
no que estava presente nes-
se dia, sinto todos os dias 
que infelizmente muita coi-
sa nos Estados Unidos ain-
da não mudou e talvez nun-
ca mudará. Existem muitas 

ameaças todos os dias nas 
escolas, tenho uma filha que 
ainda estuda lá, sinto que a 
escola continua triste, im-
possível entrar e não ter um 
sentimento de tristeza. Mas 
acho que a comunidade de 
Parkland é muito unida e es-
pera ansiosamente por justi-

ça”, afirmou ao Gazeta News 
a paulistana Daniela Lemos, 
mãe de Vitor de Castro, 22 
anos, e Manuela, de 17. Vitor 
se formou em junho de 2018, 
meses depois do ataque do 
dia 14 de fevereiro. Manuela 
entrou na escola no ano se-
guinte e estuda nela até hoje.

Vitor de Castro (primeiro à esquerda) presenciou o tiroteio, e Manuela 

(primeira à direita) estuda atualmente na escola.

daniela lemos.
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Cerca da metade dos estados americanos oferece a opção para que designers 

de interiores se tornem certificados ou registrados, aponta UNINTER.

Carreira: saiba como obter licença 

de designer de interiores nos EUA

O 
mercado global de ser-
viços de Design de Inte-
riores estimado em US$ 

150,7 bilhões no ano de 2020 
deverá atingir US$ 255,4 bi-
lhões até 2027,de acordo com 
o relatório publicado pela em-
presa de pesquisa de mercado 
Research and Markets. 

Nos EUA, os serviços pres-
tados aos clientes residenciais 
compõem a maior parte da re-
ceita do setor.

Com a duração de dois 
anos, o curso que concede o 
título de tecnólogo se torna 
atraente especialmente pelas 
possibilidades de atuação no 
mercado de trabalho, que são 
muitas. Uma delas o fato do 
profissional poder trabalhar 
como autônomo, montando 
o seu próprio escritório para 
atender desde clientes resi-
denciais a comerciais, como 
hotéis, restaurantes, lojas e 

consultórios. Esta é uma carac-
terística que pesa na hora de 
escolher uma profissão, pois 
ao finalizar o curso, o profis-
sional pode abrir seu próprio 

negócio.
Segundo o professor Dr. 

Jaime Ramos, coordenador 
dos cursos de Design da Unin-
ter, o designer de interiores 

Com a duração de dois anos, o curso concede o título de tecnólogo. 

lowerHR

é o profissional que usa o co-
nhecimento técnico e a cria-
tividade para criar ambien-
tes, não apenas atrativos, mas 
também confortáveis e fun-
cionais para as pessoas que 
o usam.

Credenciais nos EUA

Embora o licenciamen-
to não seja necessário, cerca 
da metade dos estados ame-
ricanos oferece a opção para 
que designers de interiores 
se tornem certificados ou re-
gistrados. Este reconhecimen-
to das credenciais nos Estados 
Unidos pode ser obtido por 
meio do exame de avaliação 
NCIDQ, do Conselho de Qua-
lificação de Design de Interio-
res (CIDQ). 

Candidatos com formação 
em design de interiores, com 
diplomas e certificados estran-
geiros podem se qualificar pa-
ra o exame NCIDQ. 

Distritos escolares lançam 

aplicativos de segurança

Alguns distritos escolares 
da Flórida estão apostando 
cada vez mais no reforço da 
segurança, incluindo aplica-
tivos por onde ameaças po-
dem ser relatadas e vistoria 
de mochilas, além de outras 
iniciativas. 

Após o tiroteio em Par-
kland em 2018, o estado lan-
çou um aplicativo chamado 
“Fortify Florida”, onde os alu-
nos podem denunciar anoni-
mamente crimes ou ameaças 

às escolas em minutos. Outro 
aplicativo chamado SaferWat-
ch foi lançado e inclui manei-
ras de relatar ameaças e moni-
torar a segurança nas escolas.

Para denunciar um crime, 
clique em ‘Dica’, depois esco-
lha o local.A partir daí, sele-
cione em qual categoria o cri-
me se enquadra, descreva o 
que está acontecendo na caixa 
acima. Há também uma opção 
para fazer upload de um ar-
quivo, vídeo ou gravar áudio.

Aplicativos têm opção para upload de um arquivo, vídeo ou gravar áudio. 

Divulgação.

Solicite um empréstimo para 
pequenas empresas com o 
BB Americas Bank

O dinheiro que 
sua empresa 

precisa
está aqui
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Coral Springs 
Coral Springs Kia

9330 West Atlantic Boulevard

Coral Springs, FL 33071

(954) 603-7601 

www.coralspringskia.com

Lighthouse Point 
Phil Smith Kia

4250 North Federal Highway

Lighthouse Point, FL 33064

(954) 545-7200 

www.philsmithkia.com 

Fort Lauderdale 
Gunther Kia

1900 South State Road 7

Fort Lauderdale, FL 33317

(954) 228-9225 

www.guntherkia.com

Miami Lakes 
Miami Lakes Kia

16600 Northwest 57th Avenue

Miami Lakes, FL 33014

(305) 455-3540 

www.miamilakeskia.com

Doral
Doral Kia

10155 Northwest 12th Street

Doral, FL 33172

(305) 520-5592

www.doralkia.com

Miami 
South Dade Kia

17120 South Dixie Highway

Miami, FL 33157

(786) 673-8130 

www.southdadekia.com

Hollywood 
Hollywood Kia

6011 Pembroke Road

Hollywood, FL 33023

(954) 967-5665 

www.hollywoodkia.com

Sunrise 
Rick Case Kia

14500 West Sunrise Boulevard

Sunrise, FL 33323

(954) 715-7581 

www.rickcasekiasunrise.com

The all-electric Kia EV6. 
Charges as fast as it looks.

Visit your South Florida Kia Retailer to see the all-new EV6.

The EV6 offers both standard and, when time is short, DC fast charging. DC fast charging impacts battery durability. Vehicle can charge from a 10% state of charge up to 80% in 18 mins., using a 350kW DC fast charger. DC fast charger 
available at certain commercial charging locations. Charging time will vary. 2022 EV6 GT-Line AWD shown. Some features may vary.
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Nia Whims, de 13 anos, foi acusada de usar o Instagram para fazer uma 

ameaça por escrito de matar um professor e uma colega de classe.

Ameaças online: como a escola e a 

polícia falharam com adolescente

C
omo um sistema pro-
jetado para proteger 
crianças manteve uma 

menina de 13 anos em deten-
ção por um crime que ela não 
cometeu? Como a escola e a 
polícia falharam com a puni-
ção de uma adolescente ino-
cente? 

Dois meses depois de ser 
presa e passar quase duas se-
manas em um centro de de-
tenção juvenil, as acusações 

contra Nia Whims, de 13 anos, 
foram retiradas. Aluna da séti-
ma série da Renaissance Char-
ter School, em Pembroke Pi-
nes, ela foi acusada de usar 
o Instagram para fazer uma 
ameaça por escrito de matar 
um professor e uma colega 
de classe de 12 anos e explo-
dir sua escola em novembro 
do ano passado. 

Porém, só depois que a po-
lícia investigou mais a fundo, 

descobriu que era a menina de 
12 anos citada na ameaça que 
se passou por Whims, crian-
do contas falsas de Instagram 
e e-mail em seu nome. 

O roubo de identidade 
era parte de um problema 
de bullying que a escola não 
abordou, alegam Whims e sua 
mãe, Lezlie-Ann Davis.

A família diz que está trau-
matizada. A adolescente está 
passando por aconselhamento 

por causa da experiência. Um 
processo foi aberto em 15 de 
fevereiro em nome de Whims 
e sua mãe contra a Renaissan-
ce Charter School e a Meta, 
empresa controladora do Ins-
tagram. A polícia de Pembro-
ke Pines também será incluí-
da como réu, de acordo com 
Marwan Porter, advogado ci-
vil da família.

Com informações do Sun 
Sentinel. Redes sociais têm sido muito usadas para ameaças em escolas da Flórida.

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Preços de casas unifamiliares diminuem em Miami-Dade 
Os preços de casas se es-

tabilizaram ou caíram pela 
primeira vez em meses no 
condado de Miami-Dade, con-
trariando alta no mercado ge-
ral de imóveis na Flórida des-
de 2020, de acordo com novos 
dados de habitação da Associa-
ção de Corretores de Imóveis 

de Miami.
O aumento dos preços 

das residências unifamiliares 
esfriou em janeiro em rela-
ção ao mês anterior. Em Mia-
mi-Dade, os preços de ven-
da caíram pela primeira vez 
desde setembro, caindo para 
US$ 520.000 de US$ 525.000. 

Enquanto isso, em Broward, 
eles permaneceram os mes-
mos por dois meses seguidos, 
com US$ 500.000. Os preços de 
venda são mais altos em com-
paração com um ano atrás, 
quando os preços médios de 
venda de uma casa atingiram 
US$ 469.500 em Miami-Dade 

e US$ 420.000 em Broward.
O valor dos imóveis au-

menta quando não se tem 
muitos disponíveis no merca-
do. Compradores estão com-
petindo em um mercado com 
escolhas escassas. Miami-Dade 
tem 1,8 meses de oferta de re-
sidências unifamiliares.Em Miami-Dade, valores caíram pela primeira vez desde setembro.

Pixabay.
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Com humor e milhares de seguidores no Instagram, o casal se diferencia no mercado de limpeza. 

“Quebrando o tabu”: casal brasileiro faz 

sucesso mostrando rotina de faxina na FL

O 
paulista Lucas Galhano 
e sua esposa Carolina 
Rubião estão fazendo 

sucesso na internet ao mos-
trar com muito humor a roti-
na diária e verdadeira comum 
de milhares de brasileiros que 
trabalham com faxina na Fló-
rida. 

Morando em Miami, em 
poucos meses Lucas ganhou 
milhares de seguidores no 
Instagram (hoje são 47 mil) 
ao mostrar com autenticida-

de sua rotina como homem 
na limpeza. Além disso, for-
mar uma dupla com a pró-
pria esposa também não é al-
go comum e chama atenção 
do público. 

Em entrevista ao Gazeta 
News, Lucas contou sobre co-
mo foi desafiador mudar de 
área de trabalho para ter um 
negócio próprio, o preconcei-
to por ser homem em um 
ambiente de trabalho predo-
minantemente feminino, e co-

mo descobriu nas redes sociais 
uma forma de ajudar outros 
brasileiros do ramo. 

“No começo não foi muito 
fácil, foi um tabu muito gran-
de. Poucas pessoas me davam 
a oportunidade sozinho, pois 
achavam que eu não sabia 
limpar casa por ser homem. 
Quando Carol, minha esposa, 
começou a trabalhar comigo 
meses depois, a coisa começou 
a mudar, pois nos tornamos 
“um casal que limpava casa”.Lucas Galhano e sua esposa Carolina Rubião fazem limpeza juntos. 

Lucas Galhano.

Influenza aviária é confirmada em aves selvagens da Flórida

Cientistas federais confir-
maram casos de uma cepa in-
fecciosa da gripe aviária em 
várias espécies de aves selva-
gens da Flórida, anunciou a 
Florida Fish and Wildlife Con-
servation Commission (FWC) 
na terça-feira, 22.

A FWC disse que está in-

vestigando a mortalidade de 
aves nos condados de Brevard, 
Indian River e Volusia que se 
acredita serem causadas por 
“gripe aviária altamente pa-
togênica”. 

A agência foi notificada 
da presença da doença pelo 
Laboratório Nacional de Ser-

viços Veterinários. As espé-
cies afetadas incluem o lesser 
scaup (pato de cabeça preta), o 
abutre-preto (urubu)”, disse o 
FWC. Há baixo risco de trans-
missão para humanos “e, até 
o momento, não houve infec-
ções humanas conhecidas na 
América do Norte”, diz a FWC. As espécies afetadas incluem o pato de cabeça preta e urubu.

 Brian L. Sullivan

O Universal Orlando Re-
sort mudou sua política de 
máscaras para tornar a cober-
tura facial opcional, e o Walt 
Disney World Resort adotou 
uma política semelhante.

O Universal Resort tor-
nou opcionais as máscaras 
para os hóspedes totalmente 
vacinados, tanto em ambien-
tes internos quanto externos, 
mas não exigirá comprovan-
te de vacinação. Ambos os 
parques orientam que os fre-
quentadores não vacinados 
usem máscaras em ambien-
tes fechados.

Universal e 

Disney tornam 

máscaras 

opcionais

Parques relaxam restrições.

FacebookDisney.
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DHS quer reverter medida 

que nega green card
O governo Biden, por meio 

do Department of Homeland 
Security, propôs reverter uma 
regra que nega green cards a 
candidatos que recebem cer-
tos benefícios do governo, um 
dos movimentos de assinatu-
ra do ex-presidente Donald 
Trump para limitar a imigra-
ção legal.

A medida será publicada 
no Registro Federal nos pró-
ximos dias para comentários 
públicos.

O secretário do DHS, Ale-
jandro Mayorkas, disse que a 
regra de Trump “não é consis-
tente com os valores de nos-
sa nação”.

“Sob esta regra proposta, 
retornaremos ao entendimen-
to histórico do termo ‘encargo 
público’ e os indivíduos não 
serão penalizados por esco-
lherem acessar os benefícios 
de saúde e outros serviços go-
vernamentais suplementares 
disponíveis para eles”, disse 
Mayorkas.

As revisões do governo Bi-
den restauram amplamente as 
regras que estavam em vigor 
desde 1999, que não conside-
ram o uso de benefícios não 
monetários, como vale-refei-
ção, serviços de saúde e vales 
de transporte ao determinar 
a elegibilidade do green card.

Imigrantes que usam certos benefícios públicos não serão penalizados.

Arquivo  GN

Advogada de imigração na Flórida, Ingrid Domingues McConville completa 

27 anos de carreira com destaque para legalização de imigrantes nos EUA.

“Minha função maior é mostrar o 

caminho correto para a legalização”

A
dvogada de imigração 
na Flórida, Ingrid Do-
mingues McConville 

completa 27 anos de carreira. 
Ao Gazeta News, ela falou so-
bre sua trajetória, o sentimen-
to de ajudar a legalizar conter-
râneos e os casos que mais a 
marcaram. 

“A minha história se mis-
tura um pouco com a história 
do Gazeta News. Há 27 anos 
comecei minha carreira na 
Flórida. Toda minha vida es-
colar eu fi z aqui nos Estados 
Unidos, moro há 57 anos aqui. 
Desde o jardim de infância, 
ensino médio e faculdade. A 
minha carreira em si come-
çou como promotora de uma 
cidade pequena em Ohio, on-
de eu fi z a faculdade de Direi-
to e iniciei minha carreira le-
gal, representando, ajudando 
mulheres que eram vítimas de 
violência doméstica. Foi nesse 

período que realmente come-
çou a intensifi car o meu inte-
resse com a imigração. Porque 
muitas mulheres eram imi-
grantes e estavam sofrendo 
nas mãos dos maridos sem sa-
ber o que fazer, sem saída. Es-
se foi o comecinho da minha 
carreira que eu tive o gosto de 
tentar explorar a área de imi-
gração”, conta.

Primeiro anúncio

“Quando cheguei de volta 
na Flórida, não conhecia mui-
tas pessoas na área de direito. 
Porque geralmente a gente 
faz contatos na área profi s-
sional na faculdade e como 
fi z o curso em Ohio, os meus 
contatos eram todos lá. Foi 
até que eu conheci uma pes-
soa especial, o Zigomar Vuel-
ma, em 1995, quando eu esta-
va abrindo o meu escritório. 
Após uma conversa bem rápi-
da, no local onde ele acabara 

Ingrid Domingues McConville comanda o DM VISA LAW em Pompano.

Divulgação.

de abrir o Gazeta, que na épo-
ca estava começando também, 
foi quando eu coloquei o meu 
primeiro anúncio. Pequeno, 
mas que me rendeu muitos 
clientes e amigos. 

Para a advogada, tornar o 
sonho de tantas pessoas rea-
lidade sempre foi o mais im-
portante.

“Mulheres que consegui-

ram sua legalização por cau-
sa de sofrimento nas mãos de 
um cidadão ou cidadã ame-
ricano. Isso sempre marcou 
a minha carreira e continua 
marcando. Também pessoas 
que moravam aqui há mui-
tos anos numa situação irre-
gular”, analisa, sobre os casos 
mais marcantes na carreira.

605 SE 10th Street | Deereld Beach, FL 33441 | www.ancorainsurance.com

 (954) 420.5998 | info@ancorainsurance.com

Toll Free: 1 (800) 675.5147

Nosso negócio é seguro!

Automóveis Pessoais | Automóveis Comerciais | Emplacamento | Propriedades |

Empresas | Moto/ Barco | Notary Public
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Em dezembro de 2021, os imigrantes representavam 14,1% da população dos Estados Unidos.

Com baixa taxa de natalidade, EUA registra 

crescimento populacional de imigrantes 

N
o geral, 2021 será o ano 
com o crescimento po-
pulacional mais lento 

da história dos EUA. Os novos 
dados do censo mostram o 
porquê: ambos os componen-
tes do crescimento – ganhos 
com a imigração e o número 
de nascimentos acima do nú-
mero de mortes – caíram acen-
tuadamente nos últimos anos. 
Em 2021, a taxa de crescimen-
to populacional caiu para 0,1% 
sem precedentes.

Em parte, isso ocorre por-
que os americanos estão mor-
rendo a taxas mais altas e ten-
do menos bebês, tendências 
aceleradas durante a pande-
mia de coronavírus. Mas tam-
bém é porque há sinais de que 
a imigração está aumentando 
novamente, diz o NY Times.

O último relatório, do pro-
grama de estimativas popu-
lacionais do Census Bureau, 
mostrou um ganho líquido de 
244.000 novos residentes com 

a imigração em 2021 – muito 
longe de meados da década an-
terior, quando o departamen-
to atribuía regularmente ga-
nhos anuais de um milhão ou 
mais à imigração.

Em dezembro, os imigran-
tes representavam 14,1% da 
população dos EUA, igualan-
do o pico do boom de décadas 
de imigração que começou na 
década de 1960. Cerca de 1 em 
cada 5 americanos entre 40 e 
64 anos nasceu no exterior.Os Estados Unidos ganharam mais imigrantes do que nascidos no país.

REUTERS/Lucas Jackson. 

Illinois fecha todos os centros de detenção de imigração do ICE

Illinois não mantém mais 
imigrantes detidos em prisões 
locais depois que os dois úl-
timos condados que tinham 
acordos com autoridades fe-
derais para abrigá-los limpa-
ram as instalações no início 
deste mês.

O U.S. Immigration and 

Customs Enforcement (ICE) 
transferiu aqueles que aguar-
davam deportação para insta-
lações fora do estado.

A agência federal confir-
mou que desde 5 de fevereiro 
não havia mais pessoas sob 
sua custódia na prisão do con-
dado de McHenry em Woods-

tock e no Centro de Detenção 
Jerome Combs em Kankakee, 
que eram as duas últimas ins-
talações do estado com pes-
soas à espera de deportação.

Uma nova lei, a Illinois 
Way Forward, exigia que as 
autoridades locais encerras-
sem os contratos existentes 

que lhes permitiam deter pes-
soas sob custódia da imigra-
ção, embora a implementação 
tenha sido adiada no início 
deste ano depois que autorida-
des dos condados de McHenry 
e Kankakee tentaram contes-
tá-la legalmente. Fonte: Chica-
go Sun Times. Imigrantes foram transferidos. 

ICE 

A deputada republicana 
pela Flórida, Maria Elvira Sa-
lazar, apresentou na semana 
passada uma proposta de re-
forma da imigração que in-
clui caminho para legalização 
de indocumentados nos Esta-
dos Unidos.

De acordo com a deputa-
da, a “The Dignity Act” (Lei da 
Dignidade) não é uma anistia, 
tem muitos requisitos e con-
siste em três princípios fun-
damentais: “acabar com a imi-
gração ilegal, fornecer uma 
solução digna para os imigran-
tes que vivem na América e 
fortalecer a força de trabalho e 
a economia americanas”.

“Nosso sistema de imigra-
ção quebrado está fragmen-
tando a América – econômica, 
moral, social e politicamente. 
Está ameaçando o sonho ame-
ricano e nosso próprio modo 
de vida. Hoje, estou apresen-
tando a Lei da Dignidade para 
proteger nossa fronteira, for-
necer uma solução digna aos 
imigrantes nos EUA e apoiar 
os trabalhadores”.

Republicana da 

FL apresenta 

legalização
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O sequestro internacional é o ato de transferência ou retenção ilícita da criança em país diferente da residência.

Crianças trazidas para morar nos EUA sem 

autorização: quando o ato se torna sequestro?

M
enores brasileiros 
muitas vezes são tra-
zidos para os Estados 

Unidos sem o consentimen-
to de um dos pais ou somen-
te com a autorização de via-
gem internacional, mas não 
para moradia. Tal ato confi-
gura subtração internacional 
infantil. 

A subtração internacional 
de crianças (ou sequestro in-
ternacional) é o ato de trans-
ferência ou retenção ilícita da 
criança em país diferente da-
quele em que a criança deti-
nha residência habitual, sem o 
consentimento de um dos ge-
nitores (pai ou mãe), respon-
sáveis legais ou autorização 
judicial, explica o Ministério 
da Justiça e Segurança Públi-
ca do Brasil. 

De acordo com o órgão, 
além da alteração unilateral do 
país de residência da criança, 
também é considerado ilícito 

reter uma criança em um país 
sem o consentimento do outro 
genitor (ou autorização judi-
cial), após um período de férias, 
por exemplo. Isso ocorre mes-
mo que o pai/mãe/juiz tenha 
autorizado o período de férias.

Para a advogada Rizzia 
Froes, especializada em direi-
to internacional, mesmo que 
um genitor exerça a guarda 
de forma exclusiva e seja se-
parada judicialmente, “os pais 
exercem o poder familiar, en-
tão a regra é que os dois deve-
rão decidir sobre o lugar de re-
sidência da criança- salvo se o 
juiz do país de residência da 
criança autorizar o contrário”.

Convenção de Haia
O conceito de subtração 

internacional de crianças es-
tá presente na Convenção de 
Haia de 1980 sobre os Aspec-
tos Civis do Sequestro Interna-
cional de Crianças e também 
na Convenção Interamericana 
de 1989 sobre a Restituição In-

ternacional de Menores.
Violência doméstica
Apesar de ser uma ques-

tão delicada para a família, 
a maioria dos casos envolve 
violência doméstica ou abuso 
por algum dos pais ou respon-
sáveis. A outra parte se muda 
buscando proteção para si e 
para os filhos. 

Em um vídeo no Youtube, 
a brasileira Denise Fait diz que 
há um impacto desproporcio-
nal dos casos analisados como 
sequestro internacional para 
as mulheres e pede para que 
as mães e as crianças sejam 
ouvidas pelas autoridades. 

“Somos mais de 2000 ca-
sos sendo julgados por sub-
tração internacional da atua-
lidade. As mães são acusadas 
de sequestradoras em 7 de 
cada 10 casos. As estatísticas 
não metem: há um impacto 
desproporcional da Conven-
ção de Haia em mulheres. Eu 
não sou uma sequestradora. 

As autorizações de viagem internacional não constituem autorizações para fixação de residência no exterior.

Pixabay.

Eu sou uma mãe. Tudo que pe-
dimos é que o relato do meu 
filho seja escutado em justiça 
por seus profissionais compe-
tentes. Escute a minha histó-
ria, escute meu filho. Escutem 
as crianças”, pede. 

Dois lados
Em um caso recente de 

uma denúncia recebida pelo 
Gazeta News de uma possível 
abdução de uma criança bra-
sileira pela mãe, o pai alega 
que assinou autorização pa-

ra a filha de 8 anos fazer uma 
viagem à Disney, porém, elas 
não retornaram ao Brasil. Ao 
ouvir a mãe, esta alega que o 
pai não era uma pessoa pre-
sente e que sofria violência 
psicológica. 

Arlaine Castro
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Brasileira que participou da 

invasão ao Capitólio é presa
Leticia Vilhena Ferreira, 

32, cidadã brasileira que mora 
em Indian Head Park, Illinois, 
foi presa na quarta-feira, 16, 
acusada de entrar ilegalmen-
te em um prédio restrito do 
governo e conduta desordei-
ra em terrenos do Capitólio 
dos EUA, mostram registros 
do Tribunal Distrital dos EUA 
em Washington. 

A investigação em anda-
mento sobre a invasão do Ca-
pitólio em 6 de janeiro de 
2021 foi descrita pelos pro-
motores como a maior inves-
tigação criminal da história 
do país. 

De acordo com as infor-

mações do U.S. Justice Depart-
ment, a brasileira estava sen-
do investigada desde o ano 
passado. Ferreira foi vista em 
imagens dos vídeos de segu-
rança entrando no Capitólio 
com a multidão, vestida com 
uma jaqueta e um gorro ver-
melho com o nome do então 
presidente Trump.

Em depoimento ao FBI em 
abril passado, Ferreira disse 
aos agentes que é cidadã do 
Brasil e está nos EUA com vis-
to de trabalho e, portanto, não 
pode votar. Ela disse que foi a 
Washington D.C. acompanhar 
o discurso do ex-presidente 
Donald Trump. 

Letícia Ferreira foi acusada de entrar ilegalmente em um prédio do governo.

U.S. Justice Dep.

Houve aumento de pessoas sem cinto de segurança, motoristas embriagados 

e excesso de velocidade no período, segundo o National Safety Council.

Pandemia de covid-19 pode estar 

por trás de mortes de trânsito

D
ois anos após o início 
da pandemia de co-
vid-19, os Estados Uni-

dos enfrentam um aumento 
preocupante no número de 
mortes no trânsito, no que 
vem sendo descrito por auto-
ridades como uma “crise na-
cional”.

Segundo os dados mais re-
centes do Departamento de 
Transportes, 31.720 pessoas 
morreram entre janeiro e se-
tembro de 2021, maior núme-
ro já registrado nos primeiros 
nove meses de um ano des-
de 2006.

Isso representa um au-
mento de 12% em relação 
ao mesmo período de 2020 
(quando ocorreram 28.325 
mortes), o maior percentual 
de crescimento nos primei-
ros nove meses de um ano já 
registrado pelo Fatality Analy-
sis Reporting System, sistema 

criado em 1975 e que analisa 
dados sobre mortes em aci-
dentes com veículos motori-
zados.

O aumento ocorreu ape-
sar de uma redução no total 
de quilômetros percorridos 
desde o início da pandemia, 
e foi verificado tanto em zo-
nas urbanas quanto em estra-
das rurais.

Os dados indicam que hou-
ve crescimento no número de 
mortes no trânsito em 38 dos 
50 Estados americanos.

Apesar de as causas ainda 
não estarem completamente 
claras, acredita-se que a pan-
demia teve impacto nesse au-
mento recente. Isso porque 
houve aumento de pessoas 
sem cinto de segurança, mo-
toristas embriagados e exces-
so de velocidade.

Segundo o National Safety 
Council (NSC), uma organiza-

Cinto de segurança, velocidade e álcool estão entre os motivos.

Pixabay

ção sem fins lucrativos que 
atua na prevenção de aciden-
tes e mortes, mais de 42 mil 
pessoas morreram nos primei-
ros 11 meses de 2021, um cres-
cimento de 9% sobre 2020 e de 
18% em relação a 2019.

Os números do NSC costu-
mam ser maiores do que os do 
Departamento de Transpor-
tes, porque incluem também 

acidentes com veículos fora de 
ruas e estradas, em locais pri-
vados, como estacionamentos.

O gerente de estatísticas 
do NSC, Ken Kolosh, diz à BBC 
News Brasil que sua organiza-
ção também verificou uma re-
lação entre o salto nas mortes 
e a pandemia. Com informa-
ções da BBC News. 

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

Horário de funcionamento 
Segunda á sextas dás 9:30am ás 5:30pm
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Durante a pandemia, fazendo 
a revisão anual de uma clien-
te, notei que ela estava com 

uma renda extra mensal. Curiosa-
mente, em nossa última reunião no 
ano anterior, vimos que a solução 
para o crescimento financeiro de-
la era adicionar uma atividade que 
produzisse mais renda. Mas naque-
le momento ela não sabia como fa-
ria isso acontecer.

Aqui está uma lista de 3 coisas 
interessantes que minha cliente  en-
controu. No caso dela, ela acabou 
se apaixonando pela terceira ideia, 
e hoje trabalha com isso em tempo 
integral. Mas creio que esta lista tal-
vez possa inspirar alguém a achar 
algo que possa agregar mais valor 
ao seu orçamento.

1. Narração de locução e au-
diolivro

Se você gosta do som de sua pró-
pria voz, você deve absolutamente 
ser pago para usá-la. É aí que o tra-
balho de narração de locução e au-
diolivro pode ser útil.

Quando pesquisei mais sobre 
isso, descobri que configurar um 
perfil em sites como voices.com ou 
ACX e gravar um clipe de áudio, ler 
uma página de um livro ou fingir 
narrar um comercial é tudo o que 
é preciso para começar. 

Você pode ganhar US $ 300 por 
uma sessão de narração de audioli-
vro de 3 horas.

Embora o trabalho de locução 
e o pagamento possam variar, de 
acordo com o Voices.com, um du-

blador treinado pode ganhar até US 
$ 10.000 por um único comercial de 
TV. E sim existe mercado para a lín-
gua portuguesa.

2. Torne-se um notário especia-
lizado em fechamento de transa-
ções imobiliárias.

Isso envolve ser treinado para 
lidar e autenticar documentos de 
empréstimo.

Seu trabalho principal é sen-
tar-se com um mutuário e garantir 
que os documentos do empréstimo 

imobiliário sejam devidamente exe-
cutados, autenticados em cartório e 
devolvidos para processamento no 
prazo. Como a maioria dos mutuá-
rios trabalha durante o dia, eles ge-
ralmente procuram um agente de 
assinatura de cartório com dispo-
nibilidade após o trabalho ou nos 
finais de semana.

Então, quanto esse trabalho pa-
ga? De acordo com o Loan Signing 
System, um agente de assinatura 
de empréstimo de notário pode re-
ceber entre US $ 75 e US $ 125 por 
compromisso de assinatura. Se vo-
cê fizesse dois compromissos depois 
do trabalho, cinco dias por semana, 
poderia ganhar cerca de US $ 1.000.

Depois de se tornar um agente 
de assinatura de notário, você pode 
criar perfis em sites como Notaryca-
fe.com ou SigningAgent.com e re-
servar vagas com base na sua dis-
ponibilidade. 

3. Tutor online
Se você é apaixonado por um 

determinado assunto e gosta de en-

sinar outros, pode usar essas habili-
dades como um tutor online.

Depois de se inscrever em uma 
plataforma de tutoria como Preply 
ou VIPKid, você pode começar a re-
servar trabalhos como tutor onli-
ne para crianças de todo o mundo.

A taxa média de ganho é de cer-
ca de US $ 22 a US $ 25 por hora, e 
isso pode ser uma boa opção para 
ganhar dinheiro durante feriados e 
férias de verão.

O fato é que existem muitas 
oportunidades “part time” que po-
dem acrescentar alguns dólares ex-
tras no seu orçamento; e muitas ve-
zes pode até se transformar em uma 
paixão… uma nova carreira.

E de mais a mais, estamos  em 
um país onde grandes oportunida-
des podem estar escondidas atrás 
de pequenas ideias como as que 
listei aqui.

Se você quer mudar o seu futu-
ro financeiro, tudo pode começar 
com uma ideia!

Uma ótima semana para todos!

POR CLAUDIA FEHRIBACH
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As informações fornecidas neste artigo são apenas para fins informativos. Não devem ser consideradas aconselhamento jurídico ou financeiro. Você deve consultar um profissional para determinar o que pode ser 

melhor para suas necessidades individuais.
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O 
individualismo é uma posi-
ção moral, uma filosofia po-
lítica, uma ideologia ou uma 
perspectiva social, que enfa-

tiza o valor moral do indivíduo. Os in-
dividualistas promovem a busca por 
atingir determinados objetivos como 
independência e autonomia, opondo 
à mais árdua resistência a tudo que 
interfira com os seus interesses, tan-
to com relação à sociedade quanto a 
qualquer outro grupo ou instituição.

A ideia do individualismo nasce 
em contraposição à visão do indiví-
duo como membro de um grupo cuja 
sobrevivência e valores deva priori-
zar. Ao contrário disso, o individualis-
mo faz do indivíduo o seu foco e parte 
do pressuposto de que o indivíduo hu-
mano é de primordial importância na 
luta pela libertação.

A palavra-chave aqui é, portan-
to, “indivíduo”. Até o século XV e na 
atualidade nas áreas da estatística e 
da metafísica, “individual” signifi-
ca “indivisível”, um termo normal-
mente usado para descrever qual-

quer entidade numerável única. Com 
mais frequência é usado para indicar 
a “pessoa” em seu contexto. A partir 
do século XVII, “individual” passou 
a significar separação, de onde sur-
giu o conceito de individualismo, isso 

porque a partir desse período históri-
co surgiu uma visão dos homens não 
mais como partes de um todo (carac-
terizado por valores sociais e religio-
sos) mas como realidades completas 
em si, com potencialidades e desti-
no únicos. Daí a ideia da “individuali-
dade” como a condição ou qualidade 
de ser um indivíduo, isto é, uma pes-
soa separada das outras com suas pró-
prias necessidades, objetivos e desejos 

a serem alcançados.
A ideia do individualismo está 

atrelada àquela de liberdade, o que 
fundamentou muitas correntes tanto 
filosóficas como políticas e econômi-
cas (o liberalismo é uma delas). Mas 
liberdade do quê? Na época em que 
surgiu, se tratava da liberdade dos 
dogmas teológico e das estruturas so-
ciais que não reconheciam ao indiví-
duo a legitimidade de fazer novas es-
colhas, desenvolver novas dinâmicas 
e formas de se relacionar, abrir-se a 
novas ideias e ações no mundo. O in-
dividualismo valoriza o ser individual 
em oposição ao ser coletivo.

Esta é uma passagem essencial pa-
ra o desenvolvimento da personalida-
de humana e da sociedade como um 
todo. Mas há uma armadilha como to-
dos podemos observar ao redor:

vivemos numa sociedade tanto 
individualista quanto coletivista e de 
massa.

Para aqueles que estão familiari-
zados com a psicologia complexa tal-
vez pareça uma pura perda de tempo 

insistir na diferença, há muito tem-
po introduzida, entre “tornar-se cons-
ciente” e “realizar- se a si mesmo” 
(individuação). Mas observo cada vez 
mais que se confunde o processo de 
individuação com o processo de tor-
nar-se consciente, e que o Ego é, con-
seqüentemente, identificado com o 
Self (Si-mesmo), o que naturalmente 
acarreta uma irremediável confusão 
entre os conceitos, pois com isto a in-
dividuação se transforma em mero 
egocentrismo e auto- erotismo. Ora, o 
Self compreende infinitamente mui-
to mais do que apenas o Ego, como 
o mostra o simbolismo desde épocas 
imemoriais [...]. A individuação não 
exclui o mundo; pelo contrário, o en-
globa.

C. G. Jung, A natureza da psique.
Individualidade sem individuação 

é egocentrismo e soa assim: os meus 
interesses estão acima não só dos teus 
como dos da sociedade, da nature-
za, do planeta. E: não me importam 
quais serão as consequências sobre 
o todo, o que me importa é o que eu 

quero, a minha liberdade de escolher 
o que me convém e o que for bom pa-
ra mim.

Esse “bom para mim” está clara-
mente em oposição ao “bom para os 
outros”. Todos conhecemos esse tipo 
de indivíduo, é o mais comum mes-
mo quando não se declara “indivi-
dualista”, suas ações falam por si. Es-
tá evidente que a conquista histórica 
do século XVII precisa de atualização 
e esta só é real quando o conceito de 
individualismo e transforma naquele 
de individuação. Incluindo o processo 
psicológico profundo, a individualida-
de de um sujeito tem a oportunidade 
de desenvolver sua unicidade e origi-
nalidade ao mesmo tempo em que se 
conecta com mundo de um novo lu-
gar, não mais de submissão e impo-
tência, mas de protagonismo criador 
e realização pessoal.

(...) Na individuação há, portan-
to, as sementes de uma nova coleti-
vidade.

Sonu Shamdasani. 2007. Jung e a 
criação da psicologia moderna. O so-
nho de uma ciência.

Adriana Tanese Nogueira...
Etc.
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SER INDIVIDUALISTA E SER UMA PESSOA INDIVIDUADA
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A 
cantora e composito-
ra Marisa Monte, uma 
das estrelas brasilei-
ras mais aclamadas in-

ternacionalmente há mais de 
trinta anos, está retornando aos 
palcos com força total.

Agora no mês de março ela 
se apresentará em dez cidades 
dos EUA, a maior turnê norte-
-americana de sua carreira até 
agora. A demanda para ingres-
sos tem sido tão alta que mais 
datas foram abertas em Boston 
(19 e 21 de março) e Nova York 
(22 e 23 de março). O primeiro 
show da turnê será na sexta-fei-
ra, dia 4 de março, no Broward 
Center for the Performing Arts 
em Ft. Lauderdale. Até a data da 

publicação dessa matéria havia 
pouquíssimos ingressos dispo-
níveis nesse teatro de 2,600 lu-
gares. Em seguida Marisa Mon-
te vai se apresentar em Atlanta, 
North Bethesda, Minneapolis, 
Chicago, Stamford, Boston, No-
va York, Berkeley e Los Angeles. 
A coordenação da turnê é da 
agência Brazilian Nites, e patro-
cínio da AmericanAirlines e O 
Boticário.

O novo show de Marisa 
Monte é baseado em seu dé-
cimo segundo álbum, Portas, 
lançado em julho do ano pas-
sado pelo seu próprio selo Pho-
nomotor com distribuição da 
Sony Music. Nos shows da tur-
nê o publico vai poder comprar 

uma edição limitada do CD físi-
co. O novo álbum inclui suces-
sos instantâneos como &quo-
t;Calma&quot;, &quot;Língua 
dos Animais&quot; e &quot;Pra 
Melhorar&quot;. Claro, que o 
repertorio do show vai incluir 
muitos sucessos de toda sua car-
reira como “Beija Eu”, “Ainda 
Lembro”, “Não Vá Embora”, “Já 
Sei Namorar” e muito mais.

&quot;Fico super feliz em 
voltar para a estrada,&quot; diz 
Marisa. &quot;Eu nunca fiquei 
tanto tempo sem cantar ao vi-
vo. Estou muito feliz por ter a 
oportunidade de ir a muitas ci-
dades onde nunca me apre-
sentei. Que bom poder ter esta 
chance, depois de 35 anos.&-

Na sexta-feira 4 de março, esse 
show maravilhoso vai aconte-
cer no Broward Center for the 
Performing Arts em Ft. Lauder-
dale, a primeira apresentação 
da turnê americana que ainda 
vai para mais nove cidades. In-
gressos disponíveis pelo Ticket-
master ou BrowardCenter.org

A
 Universal Music Pu-
blishing Group anun-
ciou nesta sexta-feira, 
11, a aquisição do ca-

tálogo do astro britânico Sting. 
Toda a obra autoral de Sting, in-
cluindo os grandes clássicos da 
banda The Police, foi incluída 
no acordo mundial. Os valores 
não foram revelados, mas espe-
cula-se que o britânico irá rece-
ber ao menos 300 milhões de 
dólares. Entre os sucessos mun-
diais assinados por Sting estão 
“Roxanne”, “Every Breath You 
Take”, “Shape Of My Heart”, “If 
I Ever Lose My Faith In You”, 
“Fields Of Gold”, “Desert Ro-
se”, “Message in a Bottle”, 

“Englishman in New York” e 
“Every Little Thing She Does Is 
Magic”.

“Com este acordo, a UMPG 
se torna a casa da extensa obra 
composta por Sting, unindo 
globalmente seu catálogo de 
canções com seu catálogo de 
músicas gravadas pela Univer-
sal Music Group (UMG). A UMG 
tem sido o lar de Sting duran-
te toda a carreira dele, abran-
gendo os trabalhos pelos selos 
A&amp;M, Interscope e Cher-
rytree Records. Juntas, UMPG e 
UMG trabalharão com Sting pa-
ra construir e expandir seu vas-
to alcance de público, fortale-
cer o impacto e a influência de 

suas obras atemporais e conti-
nuar apoiando seus futuros lan-
çamentos musicais””, informa 
o comunicado. O britânico, ven-
cedor de 17 GRAMMY Awards, 
entre dezenas de outros prê-
mios, devolveu o elogio: “Estou 
encantado por ter Jody Gerson 
e a equipe da UMPG para serem 
curadores e gerenciarem meu 
catálogo de músicas. É absoluta-
mente essencial para mim que 
o corpo de trabalho de minha 
carreira tenha uma casa onde 
seja valorizado e respeitado — 
não apenas para se conectar de 
novas maneiras com os fãs de 
longa data de novas maneiras, 
mas também para apresentar 

minhas canções a novos públi-
cos, músicos e gerações. Ao lon-
go de minha carreira, desfrutei 
de um relacionamento longo e 
bem-sucedido com a UMG, meu 
selo parceiro, sob a orientação 
vigilante de Lucian Grainge. Por 
isso foi natural reunir tudo em 
uma casa de confiança, agora 
que estou voltando ao estúdio, 
pronto para um próximo capí-
tulo”.

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.

Marisa Monte estreia turnê dia 4 de março no 
Broward Center

Sting vende direitos de seu catálogo de sucessos

planetamusica@gazetanews.comPor GENE DE SOUZA
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The Burning Sea

Magnet 
Releasing

Estreia nos 
cinemas o 
drama de ação 
“The Burning 
Sea” na sexta-
-feira, dia 25 

de fevereiro. Uma plataforma de 
petróleo cai drasticamente na 
costa norueguesa, e pesquisadores, 
incluindo a operadora de robôs 
submarinos Sofi a, tentam descobrir 
o que aconteceu quando percebem 
que isso é apenas o começo de algo 
ainda mais catastrófi co. À medida 
que as plataformas são evacuadas, o 
namorado de Sofi a, Stian, fi ca preso 
nas profundezas do mar, e Sofi a vai 
fazer de tudo para resgatá-lo. “The 
Burning Sea” é o mais recente lon-
ga de desastre da equipe por trás 
de The Quake (2018) e The Wave 
(2016). No elenco estão Kristine 
Kijath Thorp, Rolf Kristian Larsen, 

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

Lançamentos nos cinemas e no ‘streaming’

cinema@gazetanews.comPor JANA NASCIMENTO NAGASE
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Henrik Bjelland, Anneke von der 
Lippe, entre outros. A direção foi 
feita por John Andreas Andersen.

Mothering 

Sunday

Sony Pictures 
Classics

Entra em cartaz 
nos cinemas, 
no dia 25 de 
fevereiro, o 
drama históri-

co “Mothering Sunday”. O longa 
acompanha a história de Jane 
Fairchild, uma empregada que vive 
na Inglaterra pós-Primeira Guerra 
Mundial que planeja secretamente 
se encontrar com Paul Sheringham, 
o homem que ama antes de ele par-
tir para se casar com outra mulher. 
No elenco estão Odessa Young, 
Josh O’Connor, Colin Firth, Olivia 
Colman, Glenda Jackson, entre 
outros. A direção fi cou a cargo de 
Eva Husson. O roteiro foi escrito 

por Alice Birch e foi baseado no 
livro homônimo de Graham Swift. 
“Mothering Sunday” foi exibido no 
Festival de Toronto do ano passado.

No Exit

Hulu

O suspense 
de terror “No 
Exit” estreia 
na plataforma 
de ‘streaming’ 
Hulu no dia 25 
de fevereiro, 

sexta-feira. O longa acompanha 
uma jovem mulher que fi ca presa 
no meio de uma nevasca e é for-
çada a encontrar abrigo em uma 
área de descanso da rodovia com 
um grupo de estranhos. No elenco 
estão Havana Rose Liu, Danny Ra-
mirez, David Rysdahl, Dale Dickey, 
Dennis Haysbert, Benedict Wall, 
entre outros. A direção fi cou a car-
go de Damien Power. Baseado no 
livro homônimo de Taylor Adams, 

o roteiro foi escrito por Andrew 
Barrer e Gabriel Ferrari.

Space Force

Netfl ix

Já está dis-
ponível na 
Netflix, desde 
o dia 18 de 
fevereiro, 
a segunda 
temporada da 

série “Space Force”. A segunda 
temporada da série “Space For-
ce” começa com o General Naird 
e sua equipe tendo que provar 
seu valor para uma nova admi-
nistração enquanto lidam com 
desafios interpessoais. O grupo 
vai se unir ou desmoronar sob 
a pressão...? Voltam para essa 
segunda temporada Steve Carell, 
John Malkovich, Diana Silvers, 
Bem Schwartz, Jimmy O. Yang, 
Tawny Newsome, Owen Daniels, 
Don Lake, entre outros.
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