
O maior jornal brasileiro na Flórida

Aumento de casos de bullying 
nas escolas reflete na 
comunidade brasileira da FL 

C
asos de bullying nas es-
colas da Flórida têm sido 
mais relatados e denun-

ciados do que anos atrás. Um 
vídeo onde Malu, de 11 anos, 
desabafa sobre o bullying que 
vinha sofrendo na escola na 
qual estudou desde a infância 
em Orlando trouxe à tona um 
problema real e sério: a xeno-
fobia (o preconceito com imi-
grantes). Chamada de “porca 
brasileira” por outras alunas, 
ela faz parte de uma triste es-
tatística que afeta os negros e 
latinos na Flórida. As escolas 
da Flórida têm jurisdição total 
para determinar ações discipli-
nares ou consequências legais 
para agressores. Mas o que tem 
sido feito para evitar?

Flórida | Pág. 9Em 2019, 22,2% dos alunos vítimas de bullying eram negros e 18% latinos, que sofrem por causa de suas identidades raciais e étnicas.
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H
á uma crise de 
bullying nas escolas 
e a solução é apren-

der o que fazer antes que is-
so aconteça. De acordo com 
dados do Centro Nacional de 
Estatísticas Educacionais dos 
Estados Unidos, um em cada 
cinco alunos relata ter sofri-
do bullying.

O StopBullying.gov, cria-
do pelo governo dos Estados 
Unidos, define o comporta-
mento de bullying como um 

desequilíbrio de poder entre 
o autor da agressão e a vítima 
e incidentes repetidos.

A prevenção está no cen-
tro da resolução do bullying, 
em vez de esperar para res-
ponder quando um episó-
dio mais violento ocorrer ou 
quando muitos incidentes se 
transformarem em uma tra-
gédia.

O StopBullying.gov ofe-
rece recursos às escolas pa-

ra educar os alunos sobre o 
bullying, bem como técni-
cas para manter as linhas de 
comunicação abertas entre 
alunos e funcionários. Mas 
os pais podem desempenhar 
um papel fundamental nes-
se esforço.

“Sabemos que as vítimas 
de bullying podem sofrer im-
pactos negativos em todos os 
domínios de suas vidas”, dis-
se Amanda McGough, psi-
cóloga clínica que trabalha 

com adolescentes e 
adultos e também 
faz parte da Ameri-
can Foundation for 
Suicide Prevention 
como presidente na 
Carolina do Norte .

“Ele [o bullying] 
infringe sobre o fun-
cionamento men-
tal, emocional, físi-

co, social e acadêmico. Isso 
pode aparecer como baixa 
autoestima, depressão, iso-
lamento, queixas físicas co-
mo dores de cabeça ou do-
res de estômago, ou evitar ir 
à escola”.

O bullying pode atingir a 
vida das crianças mais do que 
nunca. “A integração da mí-
dia social na vida dos adoles-
centes exacerba ainda mais 
os impactos do bullying”, dis-

se Nikki Pagano, assistente 
social clínica licenciada em 
Charlotte, Carolina do Norte.

“Antes das redes sociais, 
poderia haver uma interação 
desagradável na escola e era 
ali que ela parava”, disse Pa-
gano. “Agora, essa interação 
é transportada para casa e é 
inevitável. Em vez de uma 
pessoa fazer você se sentir 
mal, pode haver algo postado 
online e os colegas podem es-
tar vendo ou até mesmo ‘cur-
tindo’ esta postagem”.

Comece conversando 
com seu filho sobre a impor-
tância de relatar o comporta-
mento de bullying a um fun-
cionário da escola. Se seus 
filhos testemunharem outro 
aluno sendo excluído, provo-
cado, humilhado, ameaçado 
ou ferido fisicamente, eles 
devem informar a um adulto.

A maioria das crianças 
não se sentirá confortável em 
intervir para ajudar uma ví-
tima no momento por medo 
de retaliação de um agressor. 
Mas os espectadores ainda 
podem ter um efeito pode-
roso e positivo, não apenas 
relatando o comportamen-
to, mas também conversan-
do com a vítima em particu-
lar depois.

Instrua seu filho a dizer 

algo de apoio, como: “vi o 
que aconteceu e não estava 
certo” ou “não é verdade o 
que aquela pessoa disse pa-
ra você”. Afirmar o valor de 
outro aluno, mesmo em par-
ticular, pode ajudar a evitar 
que a criança se sinta com-
pletamente como um estra-
nho.

Se seus filhos se sentirem 
intimidados, eles também 
devem denunciar esse com-
portamento à escola, mes-
mo que se sintam à vontade 
para fazê-lo anonimamente. 
Muitas das crianças em idade 
escolar com quem trabalho 
em meus programas de lide-
rança de verão relatam que 
planejar com antecedência o 
que farão ou dirão se alguém 
for maldoso com elas ajuda a 
evitar mais alvos e as faz sen-
tirem-se fortalecidas.

Se você suspeitar que 
seus filhos estão praticando 
bullying, dê a eles a ajuda 
de que precisam para con-
trolar suas emoções. As ha-
bilidades de enfrentamento 
ensinadas na terapia cogni-
tivo-comportamental podem 
ajudar os jovens a adminis-
trar seus sentimentos e lidar 
de maneira positiva que os 
beneficiará. Texto: Michelle 
Icard via CNN.  

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
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Escolas nos condados de Orange, Miami-Dade e Broward já possuem 

sistemas aleatórios de detecção de metais na entrada dos alunos. 

Detectores de metal serão testados em 

escolas do condado de Palm Beach 

N
unca houve tantas mu-
danças na segurança 
das escolas públicas da 

Flórida quanto nos últimos 
cinco anos. A tragédia na Mar-
jory Stoneman Douglas High 
School colocou a segurança 
no topo da lista dos distritos 
escolares, e ainda é a priori-
dade número 1.

Algumas escolas de en-
sino médio do condado de 
Palm Beach serão seleciona-

das para testar detectores de 
metal nos próximos meses, 
enquanto mais distritos esco-
lares também estão conside-
rando a possibilidade.

O programa piloto para 
detectores de metal começará 
em quatro escolas secundárias 
nos próximos 60 dias.

De início, a visão de detec-
tores de metal ou bastões de-
tectores de metal nas entradas 
das escolas pode parecer avas-

saladora. Mas não há educação 
sem segurança e proteção, e os 
distritos escolares estão ten-
tando equilibrar tudo isso.

No entanto, essas medidas 
de segurança podem ser o que 
todos precisam para sua tran-
quilidade.

Distritos que já usam
Escolas nos condados de 

Orange, Miami-Dade e Bro-
ward atualmente possuem sis-
temas aleatórios de detecção 

de metais. Até agora, 141 exa-
mes em escolas selecionadas 
aleatoriamente resultaram na 
remoção de 468 itens proibi-
dos. Algumas das armas en-
contradas eram dispositivos 
de choque, facas, soqueiras e 
uma arma de airsoft. No en-
tanto, os itens mais comuns 
encontrados foram medica-
mentos prescritos e de venda 
livre, canetas vaporizadoras e 
spray de pimenta.  Teste com detectores começarão nos próximos meses.

The School District of Palm Beach County.

Nova atração será inaugurada dia 27 em Tampa (FL)  
Um balanço gigante é a 

mais nova atração e principal 
novidade deste ano no Busch 
Gardens Tampa, parque temá-
tico na costa oeste da Flórida.

Batizado de Serengeti Fl-
yer, o inédito brinquedo já 
tem data de abertura: 27 de fe-
vereiro, e será a atração mais 

alta e mais rápida do mundo 
no estilo screamin’ swing, que 
balança os corajosos em assen-
tos ligados a um pêndulo.

O Serengeti Flyer possui 
dois pêndulos idênticos que 
balançam progressivamente 
até atingir velocidade máxima 
de 109 km/h e 41 metros de al-

tura, em que os visitantes po-
dem sentir forças G negativas.

Apenas pessoas maiores 
de 1,22 m podem se divertir 
no brinquedo, o qual tem ca-
pacidade de acomodar 40 pas-
sageiros por vez, já que os vi-
sitantes podem se sentar em 
duas fi leiras de 10 pessoas, 

uma de costas para a outra, 
em cada uma das duas gôndo-
las. O Busch Gardens Tampa 
inaugurou no ano passado a 
Iron Gwazi, montanha-russa 
híbrida mais rápida e inclina-
da do mundo.

O Serengeti Flyer atinge a velocidade máxima de 109 km/h.

Divulgação.
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A mulher, identificada como Gloria, morava na comunidade para idosos Spanish Lakes Fairways.

Mulher de 85 anos é atacada e morta por 

jacaré em Fort Pierce, no leste da Flórida

U
ma mulher de 85 anos 
foi atacada e morta por 
um jacaré em Fort Pier-

ce, Flórida, na segunda-feira, 
20, de acordo com autoridades 
estaduais de vida selvagem.

A Comissão de Conserva-
ção de Peixes e Vida Selvagem 
da Flórida (FWC) e o Gabinete 
do Xerife de St. Lucie respon-
deram a uma ligação sobre 
um ataque de jacaré no con-
dado por volta de meio-dia e 
foram verificar. 

Vizinhos disseram que a 
mulher chamada Gloria esta-
va passeando com seu cachor-
ro quando foi arrastada para a 
água por um jacaré na comu-
nidade para idosos Spanish La-
kes Fairways. Uma vizinha de 
77 anos viu da janela de ca-
sa, imediatamente ligou para 
a polícia e correu para tentar 
ajudar, mas nada pode fazer 
porque o animal já tinha pu-
xado a idosa para a água. 

As autoridades recupera-

ram o corpo da mulher e o ja-
caré, que tinha 3 metros de 
comprimento, foi capturado 
por um caçador especializa-
do. O cachorro foi resgatado 
e passa bem.

De acordo com o FWC, le-
sões graves causadas por jaca-
rés são raras no estado. Mes-
mo assim, elas acontecem, e 
crianças, idosos e pequenos 
animais de estimação estão 
entre os mais vulneráveis. Leia 
mais no gazetanews.com.a idosa estava passeando com seu cachorro quando foi arrastada para a água.

WPTV.

Pesquisadores da Universidade da Flórida rastream acasalamento de pítons 

As pítons birmanesas dizi-
maram ecossistemas no sul da 
Flórida por décadas, mas ago-
ra pesquisadores da Universi-
dade da Flórida (UF) encontra-
ram uma solução sorrateira 
para o problema.

A universidade lançou o 
programa de reconhecimento 

para estudar e eventualmente 
eliminar os répteis nos Ever-
glades e a maneira como eles 
estão fazendo isso é transfor-
mando cobras adultas captu-
radas anteriormente em ras-
treadores.

“Pegamos as pítons birma-
nesas, implantamos nelas dois 

receptores, que são dispositi-
vos de rastreamento, e depois 
liberamos essas cobras no am-
biente”, disse Melissa Miller, 
líder do projeto e cientista as-
sistente de pesquisa no prin-
cipal projeto de python para 
combater o problema.

Fonte: Sun Sentinel. as pítons com implantes levam os pesquisadores ao habitat de outras.

 UF/iFaS.

A piscina no quintal da 
casa de Louis Minardi perto 
de Tampa pode ser a mais di-
ferente (e polêmica) da Fló-
rida: construída sob medida, 
ela tem o formato de um an-
tigo revólver.

A história por trás da pisci-
na remonta cerca de 40 anos a 
uma ideia proposta pelo ami-
go de escola de Minardi, Al-
bert Jones III de Tampa, um 
empreiteiro que disse estar 
entediado construindo pisci-
nas de formato mais tradicio-
nal. Leia a matéria completa 
no gazetanews.com.

Casa em Tampa 

(FL) viraliza com 

piscina em forma 

de arma 

Construída sob medida há 40 anos.

Mary J. Whitworth/Fresh Take Florida.
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Análise incluiu crimes violentos, crimes contra a propriedade, mortes veiculares e por envenenamento por drogas.

13 cidades da Flórida são classificadas entre as 200 

mais seguras para se viver nos Estados Unidos

T
reze cidades da Flórida 
foram classifi cadas entre 
as mais seguras em uma 

pesquisa sobre segurança en-
tre as 200 maiores cidades em 
2022, de acordo com pesquisa 
da SmartAsset. São elas:

Hialeah: 37ª posição com 
201 crimes violentos; 1.681 cri-
mes contra a propriedade; 11,7 
mortes veiculares e 11,4 mor-
tes por envenenamento por 
drogas.

Port St. Lucie: 74ª posição 
com 131 crimes violentos; 778 
crimes contra a propriedade; 
14,4 mortes veiculares e 23,6 
mortes por envenenamento 
por drogas.

Pembroke Pines: 86ª posi-
ção com 119 crimes violentos; 
1.407 crimes contra a proprie-
dade; 12,6 mortes veiculares e 
28,3 mortes por envenenamen-
to por drogas.

Tallahassee: 99ª posição 
com 794 crimes violentos; 
2.947 crimes contra a proprie-

dade; 10,2 mortes veiculares e 
11,2 mortes por envenenamen-
to por drogas.

Miami: 104ª posição com 
593 crimes violentos; 2.860 cri-
mes contra a propriedade; 11,7 
mortes veiculares e 11,4 mortes 
por envenenamento por drogas.

Gainesville: 108ª posição 
com 749 crimes violentos; 
3.103 crimes contra a proprie-
dade; 12,2 mortes veiculares e 
11,7 mortes por envenenamen-
to por drogas.

Hollywood: 117ª posição 
com 344 crimes violentos; 
2.085 crimes contra a proprie-
dade; 12,6 mortes veiculares e 
28,3 mortes por envenenamen-

to por drogas.
Cape Coral: 118ª posição 

com 135 crimes violentos; 
1.049 crimes contra a proprie-
dade; 14,1 mortes veiculares 
e 33,1 mortes por intoxicação 
por drogas.

Tampa: 124ª posição com 
562 crimes violentos; 1.564 cri-
mes contra a propriedade; 13,7 
mortes veiculares e 23,7 mortes 
por envenenamento por drogas.

Jacksonville: 178ª posi-
ção com 687 crimes violentos; 
2.689 crimes contra a proprie-
dade; 15,8 mortes veiculares e 
42,3 mortes por envenenamen-
to por drogas.

Fort Lauderdale: 181ª posi-
ção com 627 crimes violentos; 
4.039 crimes contra a proprie-
dade; 12,6 mortes veiculares e 
28,3 mortes por envenenamen-
to por drogas.

São Petersburgo: ocupa a 
188ª posição com 693 crimes 
violentos; 2.546 crimes contra 
a propriedade; 13,1 mortes vei-
culares e 40,8 mortes por into-
xicação por drogas.

Orlando: ocupa a 198ª posi-
ção com 826 crimes violentos; 
3.539 crimes contra a proprie-
dade; 14,7 mortes veiculares e 
51,2 mortes por envenenamen-
to por drogas. Na média geral, a cidade de Hialeah foi a melhor classifi cada na Flórida.

City of Hialeah - Municipal Government.

Foram analisados dados em cinco métricas
Quase metade de todos os 

compradores (49%) citou a qua-
lidade de um bairro como o fa-
tor número 1 para determinar 
onde morar, à frente da aces-
sibilidade (37%) e da proximi-

dade com amigos e familia-
res (37%).

A segurança é a principal 
preocupação dos residentes, en-
tão a equipe da SmartAsset de-
cidiu descobrir quais cidades 

nos EUA são as mais seguras. O 
site analisou dados de 200 das 
maiores cidades do país em cin-
co métricas: crimes violentos, 
crimes contra a propriedade, 
taxa de mortalidade veicular, 

taxa de mortalidade por enve-
nenamento por drogas e a por-
centagem da população envol-
vida em consumo excessivo de 
álcool. Todas as métricas de cri-
mes são por 100.000 habitantes.

Hialeah foi a melhor 

colocada, na 37ª 
posição, com 201 crimes 
violentos; 1.681 crimes 
contra a propriedade e 

11,7 mortes veiculares.

Escova Progressiva de alta performance -Selagem térmica
Sem formol - Gloss de rápida absorção

Não arde, não tem cheiro forte e nem causa incômodo.

Cel: 786-253-5776 (WhatsApp)

waldson7@hotmail.com

Miami, FL - 33185

ESCOVA ORGANICA OURO

CONTEM ÓLEO DE OJON E UM BLEND DE ÁCIDOS NOBRES, QUE AGE

CONTROLANDO O VOLUME DOS FIOS, HIDRATANDO E PROMOVENDO UM LISO

INTENSO DESDE A PRIMEIRA APLICAÇÃO.
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“
Tenho sido chamada de 
porca brasileira na escola. 
Você acha que isso é nor-

mal? Não, não é”, diz Maria 
Luíza Pontes, conhecida pe-
lo apelido Malu, de 11 anos, 
que há um ano vinha sofren-
do xenofobia na escola onde 
estudava há 9 anos em Orlan-
do, a Windermere Prepara-
tory School.

Filha da atriz Fernanda 
Pontes, ela publicou um ví-
deo no perfil da mãe no Insta-
gram onde desabafou. “Estou 
sofrendo bullying na escola, 
o que algumas pessoas dizem 
que é normal entre estudantes 
do ensino fundamental. Mas 
sabe o que não é normal pa-
ra mim? Xenofobia. (...) Esse é 
o jeito que pais estão criando 
seus filhos, a serem malvados, 
a não ligarem, a fazerem o que 
eles querem, mas esse não é o 

jeito de tratar alguém”, afir-
ma a menina em recado para 
pais e responsáveis. E comple-
ta: “Tratar as crianças bem e 
com gentileza gera seres hu-
manos melhores. O mundo 
seria um lugar mais positivo 
se todos se esforçassem para 
serem mais gentis uns com 
os outros”. 

O bullying é definido pelo 
Departamento de Educação da 
Flórida como “infligir de for-
ma sistemática e crônica da-
no físico ou sofrimento psi-
cológico a um ou mais alunos 
ou funcionários que seja grave 
ou penetrante o suficiente pa-
ra criar um ambiente intimi-
dador, hostil ou ofensivo; ou 
interferir de forma irracional 
no desempenho ou participa-
ção escolar do indivíduo”. 

Seja um apelido maldo-
so ou a exclusão do colega, 
o comportamento indeseja-
do e agressivo entre crianças 
e adolescentes em idade esco-

Aumento de casos de 

bullying reflete na 

comunidade brasileira 
O bullying relacionado à raça e etnia também está 

associado ao aumento da incidência de agressão verbal e 

física e afeta mais alunos asiáticos, negros e latinos.

Em 2019, 22,2% dos alunos vítimas de bullying eram negros e 18% latinos, que sofrem por causa de suas identidades raciais e étnicas.

Freepik

Em um vídeo no instagram, Malu contou sobre o bullying por ser brasileira. 

arquivo pessoal.

lar tem mudado a rotina de 
muitas famílias e afetado mi-
lhares de pessoas. 

Diante do que aconteceu 
com a filha, Fernanda busca 
agora encorajar outras famí-
lias a conversarem com seus 
filhos e a ouvi-los. “Todos nós 
merecemos respeito e acolhi-
mento. Quero sim encorajar 
outras mães a não se calarem 
diante deste assunto tão sé-
rio e necessário! Recebi mui-
tas mensagens de outras mães 
que estão passando pelo mes-
mo problema na mesma esco-
la e em outras também, o que 
é muito triste. Que possamos 
ter cada vez mais diálogos 
com nossos filhos e entendi-
mento do quanto é importan-
te respeitarmos o próximo, in-
dependente das diferenças”, 
disse ao Gazeta News.

Negros e latinos
De acordo com o National 

Center for Education Statis-
tics, em 2019, 22,2% dos alu-
nos vítimas de bullying eram 
negros e 18% eram latinos. 
Muitos desses alunos sofre-
ram bullying e assédio por 
causa de suas identidades ra-
ciais e étnicas. 

O bullying relacionado à 
raça também está associado 
ao aumento da incidência de 
agressão verbal e física. Em 
2019, estudantes asiáticos, ne-
gros e latinos na Flórida eram 
mais propensos a serem amea-
çados ou feridos com uma ar-
ma na propriedade escolar do 
que estudantes brancos (11%, 
10% e 7,9% em comparação 
com 6,2%). 

Uma porcentagem ain-
da maior de alunos asiáticos 
(12,9%), negros (18,7%) e lati-
nos (15,1%) na Flórida evita-
va ir à escola porque se sen-
tia inseguro, em comparação 

com 8,1% dos alunos brancos. 
Impacto mental 
A American Children Cam-

paign, de onde os dados cita-
dos nesta reportagem foram 
retirados, diz que crianças em 
escolas com altos níveis de 
bullying têm 80% mais chan-
ces de desistir dos estudos.

A Associação de Ciências 
Psicológicas descobriu re-
centemente que aqueles que 
são agressores, vítimas de 
bullying ou ambos têm maior 
probabilidade de experimen-
tar resultados ruins na vida, 
como pobreza, fracasso acadê-
mico e demissão do emprego 
na idade adulta, do que aque-
les que não foram. Além dis-
so, as pessoas afetadas pelo 
bullying são mais propensas 
a cometer crimes e abusar de 
substâncias.

Embora nenhuma lei fe-
deral aborde diretamente o 
bullying, ele pode se sobre-
por ao assédio discriminató-
rio quando for baseado em ra-
ça, nacionalidade, cor, sexo, 
idade, deficiência ou religião.

Telma Abrahão, biomédi-
ca especialista em inteligência 
emocional e criadora da Edu-
cação Neuroconsciente, expli-
ca que é importante a criança 
ter o suporte da família des-
de o início.

“Pais muito agressivos e 
autoritários, que educam na 
base do medo, a criança pode 
estar sofrendo bullying e os 
pais nunca irão saber. Ela tem 
medo de retaliação, de julga-
mento, de apanhar. Por isso é 
importante educar com base 
no respeito, na confiança, pa-
ra que a criança saiba que ela 
pode correr para o pai e a mãe 
independente do que aconte-
ça”, ressalta. 

“Tenho sido chamada 

de porca brasileira na 

escola. Você acha que 

isso é normal? Não, não 

é”, diz Malu, de 11 anos, 

estudante em Orlando.

18%
dos alunos vítimas de 

bullying são latinos, diz 

o National Center for 

Education Statistics.

O que fazem as escolas com as denúncias dos alunos? 
As escolas da Flórida têm 

jurisdição total para determi-
nar ações disciplinares ou con-
sequências legais para agres-
sores. Embora dar às escolas 
pleno poder para determinar 
punições para o bullying pos-
sa permitir decisões baseadas 

em necessidades individuais 
ou locais, também pode levar 
a questões de justiça entre as 
fronteiras do condado.

A Flórida lidera o país em 
detenções em escolas, enca-
minhando os alunos para a 
aplicação da lei a uma taxa 

30% maior do que a média na-
cional. Ao categorizar o com-
portamento de bullying co-
mo criminoso, as escolas da 
Flórida iniciam a introdução 
de crianças à aplicação da lei, 
diminuindo a probabilidade 
de graduação e aumentando 

a probabilidade de encarcera-
mentos futuros.

Como saída, investir em 
conselheiros para as escolas, 
tanto para os agressores como 
para as vítimas, que precisam 
ter acesso a serviços de acon-
selhamento apropriados para 

reduzir os impactos negativos 
e descobrir os principais mo-
tivos do comportamento de 
bullying, é a principal reco-
mendação dos especialistas. 
Além de expandir as formas 
pelas quais a Flórida aceita e 
revisa denúncias de bullying.

Arlaine Castro
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A verba faz parte de um plano do governo federal para investir US$ 1 bilhão em serviços de saúde mental.

Departamento de Educação dos EUA concede quase 

US$ 10 milhões para programas de saúde mental na FL

C
omo novos dados mos-
tram um aumento preo-
cupante de problemas 

de saúde mental e risco de sui-
cídio em adolescentes, o De-
partamento de Educação dos 
EUA anunciou US$ 10 milhões 
em doações para sete distritos 
escolares da Flórida como par-
te de um plano de cinco anos 
para investir US$ 1 bilhão em 
serviços de saúde mental.

Com um ambiente edu-
cacional turbulento deixado 
pela pandemia de COVID-19, 
entre outros estresses, as 
crianças têm lutado contra 
depressão e outras doenças.

Os Centros de Contro-
le e Prevenção de Doenças 
dos EUA divulgaram recente-
mente um relatório chamado 
Youth Risk Behavior Survey, 
que mostra um aumento na 
saúde mental precária e no ris-
co de suicídio entre os jovens 
do país de 2011 a 2021.

O relatório é divulgado a 

cada dois anos e retransmite 
os dados coletados por meio 
de uma pesquisa em escolas 
públicas, católicas romanas e 
outras não públicas. Em 2021, 
foram utilizados 17.232 ques-
tionários de 152 escolas pa-

ra compilar os dados mais re-
centes.

De acordo com o CDC, 42% 
dos alunos em 2021 relataram 
ter “sentimentos persistentes 
de tristeza ou desesperança”, 
acima dos 37% em 2019, antes 

da pandemia de COVID.
78% dos alunos LGBQ+ se 

sentiram “tão tristes ou sem 
esperança quase todos os dias 
por pelo menos duas sema-
nas seguidas que pararam de 
fazer suas atividades habi-

Conselho Escolar do Condado de Miami-dade vai receber $3.000.000 para mais profissionais de saúde mental.

danny Martinez-MdCPS.

tuais”, em comparação com 
50% dos alunos heterossexuais 
que responderam o mesmo. 
O relatório não fornece dados 
explicitamente sobre as expe-
riências de estudantes trans-
gêneros.

Embora a administração 
DeSantis se apresente como 
apoiadora de iniciativas de 
saúde mental, muitos alunos 
e pais LGBTQ+ na Flórida te-
mem que o estado esteja se 
tornando um ambiente hostil 
para suas famílias. Eles citam 
a legislação que limita as dis-
cussões sobre tópicos LGBTQ+ 
na sala de aula K-12, além de 
políticas administrativas que 

tentam acabar com os cuida-
dos de afirmação de gênero 
para jovens transgêneros no 
estado.

Outro ponto de dados 
preocupante do estudo do 
CDC analisa a porcentagem 
de alunos que consideraram o 
suicídio em 2021. Esses dados 
descobriram que 22% dos alu-
nos consideraram seriamen-
te tentar o suicídio em 2021, 
um aumento de 19% em 2019.

Quando divididos por se-
xo, 30% das alunas responde-
ram que consideravam seria-
mente tentar o suicídio, em 
comparação com 14% dos alu-
nos do sexo masculino que 
responderam o mesmo.

As tentativas de suicídio 
aumentaram de 9% dos estu-
dantes em 2019 para 10% em 
2021. Em 2021, 13 por cento 
das mulheres entrevistadas e 
7% dos homens entrevistados 
disseram que tentaram suicí-
dio no ano passado.

Em 2021, 42% dos 
alunos relataram 
ter “sentimentos 

persistentes de tristeza 
ou desesperança”, acima 

dos 37% em 2019.

Universal Orlando aumentará salário inicial para US$ 17 por hora e mais benefícios
Em uma carta aos mem-

bros da equipe, a presidente 
e COO da Universal Orlando, 
Karen Irwin, anunciou que o 

parque introduzirá aumentos 
salariais e adicionará outros 
benefícios para os funcioná-
rios a partir do início deste 

verão.
A Universal Orlando au-

mentará o salário inicial de 
US$ 15 para US$ 17 por hora, 

bem como aumentará as ta-
xas iniciais em todo o negó-
cio. Os aumentos entram em 
vigor em 4 de junho de 2023. 

Muitos funcionários também 
receberão um aumento com 
base nas novas taxas e no tem-
po de empresa. Além de ini-

ciar os aumentos salariais, a 
Universal Orlando aumentou 
seus programas de reembolso 
de 401k e mensalidades.

Qualquer pessoa que violar as disposições estará cometendo uma “infração 

de trânsito não criminal”, que é punível como infração de trânsito.

Projeto de lei da FL torna ilegal 

cachorro na janela do carro 

U
m novo projeto de lei 
quer tornar ilegal cães 
com a cabeça ou qual-

quer outra parte do corpo pa-
ra fora de uma janela de car-
ro em movimento na Flórida.

Juntamente com outras 
disposições de “bem-estar ani-
mal”, a legislação (SB 932) foi 
apresentada pela líder demo-
crata do Senado da Flórida, 
Lauren Book, em 17 de feverei-
ro, e também proibiria os mo-
toristas de segurar um cachor-
ro no colo ou manter o animal 
no porta-malas ou solto no 
carro durante um passeio. 

Em vez disso, o SB 932 exi-
giria que o cão fosse manti-
do em uma caixa de tamanho 
apropriado, no cinto de segu-
rança para animais de estima-

ção ou no colo de uma pessoa 
que não estivesse dirigindo.

Qualquer pessoa que vio-
lar essas disposições estará 
cometendo uma “infração de 
trânsito não criminal”, que 
é punível como infração de 
trânsito.

Gatos
De acordo com o projeto 

de lei, qualquer veterinário 
que retirar as garras de um 
gato pode ser multado em até 
US$ 5.000, colocado em liber-
dade condicional ou ter sua li-
cença revogada. Proprietários 
de gatos que retirarem as gar-
ras de seus felinos podem ser 
multados em até US$ 1.000.

Exceções seriam concedi-
das se o procedimento for cli-
nicamente necessário, o que 

não inclui “razões estéticas 
ou estéticas”.

Também proibiria qual-
quer tipo de “teste cosmético 
em animais” e a venda de coe-
lhos antes da Páscoa. A multa 
para testes em animais seria 
de $ 5.000 na primeira vez e 
$ 1.000 cada vez depois disso.

O SB 932 foi apresentado 
na semana passada e ainda 
precisaria ser aprovado pelo 
Senado e pela Câmara da Flóri-
da e assinado pelo governador 
Ron DeSantis para se tornar 
uma lei. Se isso acontecer, en-
trará em vigor em 1º de julho 
de 2023.Fonte: canal WPTV.

Punição por crueldade
A crueldade animal na Fló-

rida é uma contravenção de 
primeiro grau, punível confor-
me previsto no art. 775.082 ou 
multa não superior a $ 5.000, 
ou ambos. O requisito de ser-
viço comunitário não deve ser 
suspenso. “Além disso, a pu-
nição por crueldade animal 
agravada é mais severa e esta-
belece que “Crueldade contra 
animais agravada, crime de 
terceiro grau.

Pixabay.

O projeto de lei também 
proibiria qualquer tipo 
de “teste cosmético em 
animais” e a venda de 

coelhos antes da Páscoa, 
com multas.

a legislação exige que o cão seja mantido em uma caixa ou cinto próprios durante o deslocamento do veículo.
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As investigações de proteção infantil de sete escritórios de xerifes passariam 

das mãos da polícia para o Departamento de Crianças e Famílias.

Departamento do governo planeja 

assumir investigações de crianças

O Departamento de 
Crianças e Famílias da 
Flórida (DCF) planeja 

assumir as investigações de 
proteção infantil de sete de-
partamentos de polícia do es-
tado. As informações seriam 
de uma nova carta do secre-
tário do DCF, Shevaun Harris, 
obtida pelo site ‘8 On Your 
Side. 

“Nosso sistema de bem-
-estar infantil evoluiu. Hoje, 
há um compromisso renova-
do na programação focada na 
prevenção e na integração des-
sa função nos sistemas exis-
tentes orientados para crises 
para fornecer melhores resul-
tados para as famílias”, escre-
ve Harris.

O DCF e os escritórios do 
xerife, a maioria na região de 
Tampa, vão apresentar uma 
proposta à legislatura da Fló-
rida.

“Não acho que seja a me-
lhor decisão agora”, disse San-
dy Murman, ex-deputada esta-
dual que patrocinou o projeto 
de lei original que colocou as 

investigações nas mãos das po-
lícias locais. “Quando alguém 
entra com um crachá de uma 
chamada de linha direta, tem 
muito mais credibilidade.”

Uma proposta para a mudança será apresentada à legislatura da Flórida.

Pixabay.

Na área de Tampa Bay, os 
xerifes de Hillsborough, Pinel-
las, Pasco e Manatee County 
têm um contrato com o depar-
tamento e concordam com a 
mudança.

“É realmente uma respon-
sabilidade do estado”, disse o 
xerife do condado de Pinellas, 
Bob Gualtieri, em comunica-
do. “Não é uma responsabili-
dade local. Faz sentido.”

O xerife acrescentou que 
o que funcionou há 25 anos 
não é o melhor modelo agora.

“Achamos que é uma ati-
tude muito boa por parte do 
departamento”, disse Robin 
Rosenberg, vice-diretor da Flo-
rida’s Children First, uma or-
ganização sem fins lucrativos 
que ajuda crianças em situa-
ção de risco. “O DCF foi pre-
judicado em sua capacidade 
de fazer uma política unifor-
me em todo o estado”.

Abrigos para crianças 

imigrantes lutam por licença

Pela segunda vez em me-
nos de dois anos, um abrigo 
de Sarasota para crianças mi-
grantes está lutando contra 
o estado por uma nova licen-
ça. O abrigo, conhecido como 
Dream Center, não fez nada 
de errado, mas mesmo assim, 
não consegue a renovação. 

O Lutheran Services of Flo-
rida, que opera o Dream Cen-
ter, solicitou a renovação da li-
cença no ano passado, mas o 
DCF negou citando uma nova 

regra de emergência estadual 
adotada no ano passado. A re-
gra exige que o governo fede-
ral entre em um acordo coo-
perativo com o estado sobre 
as políticas de imigração.

Sem esse acordo, afirma o 
DCF, a agência não pode reli-
cenciar abrigos na Flórida que 
cuidam de crianças migrantes 
desacompanhadas como par-
te de um programa federal de 
longa data.

Fonte: canal ABC.

O Lutheran Services of Florida teve o pedido de renovação negado.

Lutheran Services of Florida.
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O governo pretende proibir aqueles que não tiverem iniciado o processo no país de origem ou durante sua jornada. 

Governo Biden anuncia nova medida para limitar o 

acesso a asilo na fronteira EUA-México

O governo Joe Biden pro-
pôs na terça-feira, 21, 
novas restrições ao 

acesso ao asilo para os mi-
grantes na fronteira com o Mé-
xico, obrigando-os a solicitá-lo 
nos países por onde transitam 
ou online.

Pela nova medida, o go-
verno pretende proibir os imi-
grantes de buscar asilo se não 
tiverem iniciado o processo 
no país de origem ou duran-
te sua jornada para a frontei-

ra sudoeste. 
Funcionários de Biden dis-

seram que a nova política é 
necessária “antecipando um 
potencial aumento da migra-
ção” uma vez que o Título 42, 
uma medida de saúde públi-
ca que os governos Biden e 
Trump empregaram para im-
pedir a entrada de migrantes 
pela fronteira durante a pan-
demia, termine como espera-
do em meados de maio. 

O governo federal também 

espera que a regra reduza o 
contrabando humano e a su-
perlotação nas instalações de 
fronteira, de acordo com a 
política, programada para ser 
publicada na quinta-feira, 23.

Assim que o Título 42 ter-
minar, a nova regra entrará 
em vigor e durará dois anos, 
criando uma “presunção re-
futável de inelegibilidade para 
asilo” para migrantes que não 
seguem as condições da regra.

A mudança não incluiria A medida tem o objetivo de impedir a entrada em massa de imigrantes.

CBP.

casos de pessoas que vieram 
para os EUA sob um dos pro-
cessos de liberdade condicio-
nal do governo e outros.

Assim que o Título 

42 terminar, a nova 
regra entrará em 

vigor criando uma 
“presunção refutável de 

inelegibilidade”.

Seis crianças brasileiras estavam em ônibus de imigrantes que capotou no Panamá

O Ministério das Relações 
Exteriores do Brasil confi rmou 
que seis crianças brasileiras 
estavam entre os 66 passagei-
ros que viajavam em um ôni-
bus que capotou ao cair de 
um barranco no Panamá no 
dia 15. O ônibus levava imi-
grantes sul-americanos que ti-

nham como objetivo chegar à 
fronteira México-EUA. 

O Itamaraty não informou 
se houve a morte de outros 
cidadãos brasileiros entre as 
confi rmadas no acidente. Até 
o momento, ao menos 39 pes-
soas morreram e outras 20 fi -
caram feridas.

O Unicef informou em 
uma nota que “pelo menos 
três crianças” morreram no 
acidente. O ônibus partiu de 
Darién, na região de selva en-
tre o Panamá e a Colômbia, 
com destino a uma cidade na 
fronteira com a Costa Rica.

Os ocupantes eram imi-

grantes que tinham a intenção 
de entrar nos Estados Unidos 
ilegalmente. Além dos brasi-
leiros, havia também colom-
bianos, cubanos e equatoria-
nos. O Ministério Público do 
Panamá declarou que, por cau-
sa do estado dos corpos, esta-
va difícil identifi car as vítimas.O ônibus transportava imigrantes na selva de Darién, na fronteira do Panamá.

Telemetro Reporta.

Casamento de George 

Santos com brasileira 
Cartas enviadas ao Comi-

tê de Ética da Câmara questio-
nam se o casamento de 7 anos 
do congressista George Santos 
com uma brasileira foi apenas 
um esquema para ajudá-la a 
legalizar perante a imigração 
dos EUA. As informações são 
do The New York Times.

O relatório disse que o ati-
vista LGTBQ e ex-promotor, 
Malcolm Lazin, solicitou uma 
investigação para saber se San-
tos violou as leis federais de 
imigração. Cidadão america-
no nascido em New York, San-
tos é fi lho de pais brasileiros e 
chegou a morar no Brasil por 
uns anos, quando teria partici-
pado de concursos como drag 
queen - fato que também es-
condeu durante a campanha 
para deputado, apesar de pau-
tá-la sob a ótica LGTBQ e ter se 
declarado abertamente gay. 

Embora Lazin não afi rme 
ter evidências claras, ele ci-
tou novos relatórios que su-
gerem que o casal viveu vidas 
separadas, com Santos namo-
rando outra pessoa durante o 
casamento. Se as autoridades 
descobrirem que Santos se ca-
sou para obter a cidadania pa-

ra sua esposa, ele pode pegar 
até cinco anos de prisão e sua 
ex-esposa pode ser deportada.

De 2012, quando se casou, 
a 2019, quando o casal concor-
dou com o divórcio e pouco 
antes de lançar sua primeira 
campanha para o Congresso, 
Santos se envolveu romanti-
camente com vários homens. 
Um deles, Pedro Vilarva, dis-
se à CNN no mês passado que 
não sabia que Santos era casa-
do durante todo o relaciona-
mento, sabendo do casamen-
to somente depois que ele saiu 
da casa de Santos.

Seu casamento garantiu 

o green card à esposa em ju-
lho de 2016, apurou o The 
New York Times. Em agosto de 
2022, ela concluiu a cidadania 
e, somente um mês depois, 
em outubro, entrou com uma 
petição para patrocinar um 
green card para seu novo ma-
rido, que também é brasileiro.

Mentiras e omissões 
Candidato que se elegeu 

sobre a bandeira da homos-
sexualidade, Santos não reve-
lou a união supostamente he-
terossexual aos seus eleitores 
durante a campanha. O fato 
também dividiu as opiniões 
dos eleitores.

Deputado recém eleito pode ter violado a lei de imigração no casamento.

Facebook.

VEÍCULO
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Travessia diminui pelo México 

e aumenta pelo Canadá
O número de imigrantes 

indocumentados que cruzam 
a fronteira pelo México dimi-
nuiu, mas do Canadá para os 
EUA está aumentando – em 
um setor em mais de 700% – 
à medida que mais mexica-
nos desesperados para entrar 
nos EUA voam para o Canadá 
e tentam cruzar em tempera-
turas geladas.

Os mexicanos são de lon-
ge a principal nacionalidade 
que entra nos EUA no Setor 
Swanton, que inclui seções 
de Vermont, Nova York e 
New Hampshire, seguidos pe-
los haitianos e guatemaltecos, 
de acordo com dados do CBP.

Uma família recentemen-
te parada pela Patrulha da 
Fronteira em Vermont carre-
gava um bebê de 8 meses em 
temperaturas de -4 graus Fah-
renheit. 

As apreensões na área on-
de a família foi encontrada, 
conhecida como Setor Swan-
ton, que inclui seções de 
Vermont, Nova York e New 
Hampshire, aumentaram para 
1.146 de 1º de outubro a 31 de 
dezembro de 2022, de apenas 
136 no ano anterior. Do outro 
lado da fronteira norte, as tra-
vessias do Canadá para os EUA 
aumentaram de 16.000 para 
42.000 no mesmo período.

Os mexicanos são a principal nacionalidade que entra também pelo norte.

US Border Patrol Swanton Sector.

Contagem indica mesmo número há duas décadas e foi citada por 

presidentes nas últimas quatro gestões, por pesquisadores e defensores.

População indocumentada nos 

EUA seria a mesma por 20 anos

A 
população estimada de 
imigrantes indocumen-
tados nos Estados Uni-

dos permaneceu praticamente 
inalterada em 11 milhões ao 
longo de quase duas décadas, 
apesar dos inúmeros eventos 
que afetaram a imigração e a 
emigração, analisa o Washin-
gton Examiner. 

Os últimos dados disponí-
veis mostram que aproxima-
damente 11 milhões de pes-
soas residiam no país em 2018 
como resultado de cruzar a 
fronteira sem permissão ou 
entrar legalmente, mas não 
sair após o prazo de perma-
nência expirar.

O mesmo número foi cita-
do por presidentes nas últimas 
quatro gestões, por pesquisa-
dores e por grupos de defesa.

Em 2006, o apartidá-
rio Pew Research Center em 
Washington descobriu que en-

tre 11,5 milhões e 12 milhões 
de pessoas eram imigrantes 
sem documentos. Dois anos 
depois, o Pew determinou que 
esse número era de cerca de 
11,8 milhões de pessoas.

O ex-presidente Barack 
Obama afirmou em 2010 que 
“11 milhões de imigrantes in-
documentados” estavam nos 
EUA. Em 2016, o ex-presiden-
te Donald Trump falou sobre 
os “11 milhões de imigrantes 
ilegais” durante um discurso 
de campanha no Arizona.

Em novembro passado, o 
líder da maioria no Senado, 
Chuck Schumer (D-NY), pediu 
“um caminho para a cidada-
nia para todos os 11 milhões, 
ou quantos indocumentados, 
existem aqui”.

No entanto, os 11 milhões 
de imigrantes aqui em 2003 
não são necessariamente os 
mesmos no país hoje, e que 

Faltam dados atualizados do censo da população imigrante no país.

CBP.

as últimas contagens não le-
varam em conta a parcela que 
morre, volta para o país de ori-
gem ou se legaliza. 

“Você vê pessoas dizen-
do o tempo todo que as esti-
mativas da população ficaram 
paradas em 11 milhões por 
tantos anos”, disse Michelle 
Mittelstadt, diretora de comu-
nicações e assuntos públicos 

do Migration Policy Institute 
em Washington ao Washing-
ton Examiner. “O que as pes-
soas não estão considerando 
na equação é que esta não é 
uma população estática. As 
pessoas retornam aos países 
de origem, morrem, se mu-
dam para outros países, se le-
galizam.” Leia a matéria com-
pleta no gazetanews.com.
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Proprietários com hipotecas a juros baixos e com medo de vender o imóvel e não encontrar outro são entraves.

Os dois grandes problemas que o mercado 

imobiliário dos Estados Unidos enfrenta hoje

Para muitos que sonham 
com o sonho da casa pró-
pria, uma grande ques-

tão que vem frustrando com-
pradores é o baixo número de 
casas que estão à venda.

De acordo com especialistas 
do mercado imobiliário, duas di-
nâmicas mantêm o número de 
casas existentes à venda histo-
ricamente baixo:  proprietários 
com hipotecas a juros baixos e 
o medo de vendê-las e não en-
contrarem algo para comprar. 

Vamos detalhar esses dois 
grandes problemas no merca-
do imobiliário atual.

De acordo com a Federal 
Housing Finance Agency (FH-
FA), a taxa média de juros pa-
ra os atuais proprietários com 
hipotecas é inferior a 4%  (con-
fira no gráfico).

Hoje, a taxa de hipoteca tí-
pica oferecida aos comprado-
res é superior a 6%. Como re-
sultado, muitos proprietários 

optam por não colocar suas 
casas a venda, ja que não que-
rem se mudar para outra casa 
com um custo de empréstimo 
mais alto. Esta é uma situação 
conhecida como rate locked.

Quando tantos proprietá-
rios estão “bloqueados” e re-
lutam em vender, existe um 
desafio para um mercado imo-
biliário que precisa de mais es-
toque. No entanto, especialis-
tas projetam que as taxas de 
hipoteca cairão gradualmen-
te este ano, e isso pode signi-
ficar que mais pessoas estarão 
dispostas a vender e se mudar 
quando isso acontecer.

Outro fator que impede 
os potenciais vendedores é o 
medo de não encontrar outra 
casa para comprar se eles se 
mudarem. Preocupar-se com 
o futuro deixou muitos à mar-
gem enquanto esperam que 
mais casas cheguem ao mer-
cado. É por isso que, se você 
está em dúvida sobre vender 

sua propriedade, é importan-
te considerar todas as opções. 
Isso inclui casas recém-cons-
truídas, especialmente agora 
quando construtores ofere-
cem concessões como a re-
compra das taxas de hipote-
cas, o que ajuda a reduzir a 
taxa de interesse. 

Um bom exemplo desse ti-
po de situação é um caso onde 
meus clientes, compradores 
em Orlando, estavam dispos-
tos a esperar 60 dias para fe-
char o contrato de venda, já 
que os proprietários do imóvel 
não estavam seguros se encon-
trariam outra propriedade em 
menos de dois meses. Mesmo 
assim, os vendedores do imó-
vel decidiram retirar a pro-
priedade do mercado. 

O que isso significa pa-
ra você?

Essas duas questões estão 
mantendo a oferta de casas à 
venda abaixo dos níveis pré-
-pandêmicos. Mas quem dese-

A taxa média de juros para os atuais proprietários com hipotecas é inferior a 4%, segundo a FHFA.

FHFA.

ja vender sua casa, o mercado 
atual é um ponto ideal que po-
de funcionar a seu favor.

De acordo com a consul-
toria do mercado imobiliário 
ATOM, 48% das propriedades 
residenciais hipotecadas nos 

Estados Unidos foram consi-
deradas ricas em patrimônio 
no quarto trimestre de 2022, 
o que significa que o valor es-
timado combinado dos saldos 
dos empréstimos garantidos 
por essas propriedades não 

foi superior a 50% de seus va-
lores de mercado estimados, 
um patrimônio que pode aju-
dar a manter o custo da nova 
moradia mais barato. 

Leia a coluna completa no 
gazetanews.com

Neise Cordeiro

Primeira moto voadora 

deve ser lançada este ano
Com protótipos cada vez 

mais avançados, falta muito 
pouco para os primeiros mo-
delos de moto voadora chega-
rem ao mercado. A fabricante 
Jetpack Aviation iniciou a pré-
-venda do seu primeiro mode-
lo nos Estados Unidos, a “The 
Speeder”, em 2019, e promete 
que a sua primeira motocicle-
ta voadora estará pronta ain-
da este ano.

A fabricante de Los Ange-
les, Califórnia, diz que a moto 
tem capacidade de atingir até 
240 km/h, é movida à gasolina 
e a primeira versão oficial não 
será a mais sustentável. O veí-
culo, capaz de chegar a 4.572 
metros de altura e voar por 
30 minutos, também não será 
vendido ainda em larga escala.

As motos voadoras do fu-
turo vão usar sistema de pro-
pulsão elétrica. Compactas e 
leves, elas podem pousar e 
decolar na vertical, assim co-
mo os eVTOLs (espécie de he-
licóptero). 

Versões menos potentes 
serão voltadas para uso ama-
dor e outras mais poderosas 
podem servir para resgates e 
fins comerciais como entre-

gas e transporte de passagei-
ros, por exemplo.

De acordo com o CEO, Da-
vid Mayman, todo o proje-
to está finalizado e depende 
apenas da certificação da FAA 
(Federal Aviation Administra-
tion). “Está demorando mais 
que o esperado porque é uma 
situação significativamente di-
ferente de tudo o que a FAA 
já teve que lidar “, afirmou 
Mayman.

Inicialmente, a Jetpack vai 

oferecer seu modelo apenas 
para os Estados Unidos, mas 
a ideia é oferecer o modelo 
em mercados no exterior. No 
entanto, não será nada bara-
to rodar com o veículo. O pre-
ço sugerido é de cerca de US$ 
400 mil, o que dá aproxima-
damente R$ 2 milhões na con-
versão atual.

Como a Speeder é uma ae-
ronave, vai exigir um brevê de 
piloto para poder conduzir o 
veículo.

Batizada de “Speeder”, a moto atinge até 240 km/h e chega a 4.572 metros.

Divulgação.
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New START: Putin cancela acordo nuclear

RÁPIDAS

O presidente russo, Vladimir Putin, suspendeu na terça-
-feira, 21, a participação russa no último tratado de contro-
le de armas nucleares feito com os Estados Unidos, alertando 
Washington de que a Rússia colocou novas armas estratégicas 
à disposição para combate.

Com cerca de 90% das ogivas nucleares do mundo, a Rús-
sia e os Estados Unidos ainda têm vastos arsenais de armas nu-
cleares remanescentes da Guerra Fria, cujos números são atual-
mente limitados pelo New START, acordo assinado pelos dois 
países em 2010 e que deveria valer até 2026.

1,3 milhão de estudantes de Los Angeles terão teleterapia  

Mais de um milhão de alunos do ensino fundamental e mé-
dio das escolas públicas do condado de Los Angeles, na Califór-
nia, terão acesso à teleterapia gratuita. Apoio de saúde men-
tal sem nenhum custo para as famílias. Com o aumento dos 
problemas de saúde mental, uma nova parceria nas escolas do 
condado de Los Angeles vai oferecer aconselhamento licencia-
do a seus alunos. 

Todos os 80 distritos dentro da jurisdição do Escritório de 
Educação do Condado de Los Angeles terão autoridade para op-
tar pelos serviços da Hazel Health, um provedor de telessaúde.

Facebook e Instagram terão sistema de assinatura

O Facebook e o Instagram terão um sistema de assinatura 
pago que inclui o selo de verificação de contas, anunciou Mark 
Zuckerberg, CEO da Meta, empresa dona das duas redes sociais. 
Para quem estiver disposto a pagar mensalidade de US$ 11,99 
(cerca de R$ 60 em conversão direta). O programa Meta Verified 
inclui não apenas o selo azul, mas também recursos exclusivos.

Todas as crianças tinham mutações em ambas as cópias do gene ATG4D, que 

auxilia no processo de manutenção celular chamado autofagia. 

Doença neurológica rara é 

descoberta em crianças 

P
esquisadores do National 
Institutes of Health des-
cobriram uma nova con-

dição neurológica em crianças 
caracterizada por problemas 
de coordenação motora e fala. 
As descobertas foram publica-
das na revista científica Geno-
mic Medicine.

Cientistas do Instituto Na-
cional de Pesquisa do Geno-
ma Humano do NIH (NHGRI) e 
do Programa de Doenças Não 
Diagnosticadas (UDP) identi-
ficaram três crianças com a 
doença, dois irmãos e uma 
criança não aparentada. As 
três crianças tinham proble-
mas de coordenação motora 
e fala, e uma criança tinha 
anormalidades no cerebelo, a 
parte do cérebro envolvida em 
movimentos complexos, entre 
outras funções.

Além disso, todas as crian-
ças tinham mutações em am-

bas as cópias do gene ATG4D, 
que auxilia no processo de 
manutenção celular chama-
do autofagia, que as células 
usam para quebrar e reciclar 

proteínas danificadas e outras 
peças defeituosas da célula pa-
ra se manterem saudáveis. A 
autofagia é um processo fun-
damental usado pelas célu-

las em todo o corpo, mas os 
neurônios são particularmen-
te dependentes da autofagia 
para sobreviver. Leia a matéria 
completa no gazetanews.com

As três crianças tinham problemas de coordenação motora e fala, e uma criança tinha anormalidades no cerebelo.

NIH.
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À medida que mais pessoas envelhecem e se aposentam, há mais 
beneficiários e não há receita tributária suficiente para os programas. 

Legisladores discutem futuro da 

Previdência Social e do Medicare 

A 
Previdência Social não 
poderá pagar os bene-
fícios prometidos em 

cerca de doze anos, enquanto 
o Medicare não poderá fazê-lo 
em apenas cinco anos. Os eco-
nomistas fizeram as projeções 
e dizem que ambos os progra-
mas aumentarão a dívida na-
cional nas próximas décadas, 
forçando escolhas difíceis pa-
ra a próxima geração de legis-
ladores.

Os impostos sobre a folha 
de pagamento financiam am-
plamente a Seguridade Social 
e o Medicare. Eles geralmen-
te são deduzidos do contra-
cheque dos trabalhadores, e é 
por isso que Biden diz que as 
pessoas estão apenas receben-
do de volta o que já pagaram 
ao sistema.

Mas, à medida que mais 
pessoas envelhecem e se apo-
sentam, há mais beneficiários 

e não há receita tributária su-
ficiente para financiar os pro-
gramas. Os impostos sobre a 
folha de pagamento devem ge-
rar US$ 1,56 trilhão este ano, 

mas os custos combinados da 
Seguridade Social e do Medi-
care provavelmente serão de 
US$ 2,16 trilhões, de acordo 
com um relatório do Congres-

O fundo fiduciário do Medicare só pagaria benefícios  até 2028.

Shutterstock.

sional Budget Office. O escri-
tório alertou em seu relatório 
que os benefícios da Previdên-
cia Social podem precisar ser 
cortados ainda mais cedo do 
que as projeções anteriores, a 
partir de 2032.

O diretor do CBO, Phillip 
Swagel, disse em um evento 
do Bipartisan Policy Center 
que “os benefícios de hoje es-
tão sendo pagos integralmen-
te, conforme prometido, com 
base no fundo fiduciário da Se-
guridade Social”. Mas quando 
o governo não consegue pa-
gar todos os benefícios, “isso 
é um desafio”.

O déficit nas receitas fis-
cais combinado com um nú-
mero crescente de destinatá-
rios acabaria por levar o fundo 
fiduciário da Previdência So-
cial a ser incapaz de pagar 
integralmente os benefícios 
em 2035.

Biden é pressionado sobre 
regras de esportes femininos

Uma coalizão de líderes 
políticos conservadores está 
pedindo ao governo Biden que 
abandone seus planos de rees-
crever o Título IX que visa per-
mitir que homens biológicos 
que se identificam como mu-
lheres compitam em esportes 
femininos.

O Defense of Freedom Ins-
titute for Policy Studies pu-
blicou na terça-feira, 21, uma 
carta ao Departamento de 
Educação assinada por repre-

sentantes de quase 30 diferen-
tes organizações políticas e de 
defesa conservadoras, incluin-
do representantes da Heritage 
Foundation, do Family Resear-
ch Council e da Parents Defen-
ding Education.

Em 2022, o Departamen-
to de Educação propôs no-
vos regulamentos que regem 
a proibição da discriminação 
baseada no sexo nas escolas, 
substituindo uma regra imple-
mentada pelo governo Trump.

Nadadora Lia Thomas, primeira transgênero campeã da NCAA na divisão.

SkySports.



EUAGazeta Brazilian News · Semana de 23 de Fevereiro a 1 de Março de 2023 17

U
m forte terremoto de 
magnitude 7,0 sacudiu a 
região de Izmir, na Tur-
quia, no dia 9 de feverei-

ro de 2023, deixando uma tragédia 
em seu rastro. Até o momento, são 
pelo menos 80 mortos e 1.000 fe-
ridos, de acordo com as autorida-
des locais.

As equipes de resgate estão tra-
balhando incansavelmente para 
encontrar sobreviventes entre os 
escombros dos prédios derrubados. 
Países como Grécia, Itália e Israel 
ofereceram ajuda e enviaram equi-
pes de socorro para ajudar na bus-
ca por sobreviventes.

O prejuízo financeiro causa-

do pelo terremoto é estimado em 
mais de $500 milhões de dólares. A 
reconstrução da região afetada re-
quer uma estimativa de gastos de 
mais de $2 bilhões de dólares.

“Nossa prioridade agora é ga-
rantir a segurança e o bem-estar 
das pessoas afetadas por este de-
sastre”, disse o primeiro-ministro 
turco, Recep Tayyip Erdogan. “Va-
mos trabalhar incansavelmente pa-
ra reconstruir as áreas afetadas e 
garantir que nossa gente tenha um 
lugar seguro para viver.”

O presidente dos Estados Uni-
dos, Joe Biden, também se ma-
nifestou sobre o terremoto na 
Turquia, dizendo: “Nossos pensa-

mentos e orações estão com o po-
vo turco neste momento difícil. 
Oferecemos nossa ajuda e apoio 
ao país em sua jornada de recons-
trução.”

A Turquia tem uma rica histó-
ria e cultura, e já superou desafios 
em momentos difíceis no passado. 
É importante lembrar que o povo 
turco é forte e resiliente, e com a 
ajuda internacional, eles superarão 
este desastre e reconstruirão suas 
comunidades.

Em momentos como este, é 
fundamental que nos unamos co-
mo uma humanidade e ofereça-
mos nossa solidariedade e apoio 
aos que precisam.”

ECONOMIA 

Fabiano Bellati é comentarista de Economia e Política Internacional, Mestre em Relações internacionais e Estudos Europeus pela Universidade de Évora em Portugal, Mestre em 
Administração de Empresas pelo Unisal, escritor e consultor. Como professor Universitário passou pelas principais universidades brasileiras nas áreas de gestão, economia e marketing.

Turquia terá gastos superiores a 500 milhões de dólares gerados pelo terremoto

Por FABIANO BELLATI

O 
mercado imobiliário no 
Brasil tem passado por in-
certezas nos últimos anos. 
A pandemia de COVID-19 

e a instabilidade econômica contri-
buíram para a queda nas vendas de 
imóveis. De acordo com dados do 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), as vendas de imó-
veis caíram cerca de 9% em 2020, 
comparadas com o ano anterior.

Além da pandemia, a inflação e a 
perda de poder de compra dos brasi-
leiros também impactaram negativa-
mente o setor imobiliário. O aumen-
to dos valores do aluguel baseado na 

inflação e a dificuldade dos compra-
dores de financiar imóveis levaram a 
um baixo índice de vendas.

O setor imobiliário tem um im-
portante papel na economia brasi-
leira, gerando cerca de 6% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) do país. No 
entanto, as incertezas e a queda nas 
vendas de imóveis têm prejudica-
do o desempenho das construtoras, 
afetando também outros setores da 
economia.

Em comparação com o merca-
do imobiliário nos Estados Unidos, 
o aumento da taxa de juros e a que-
da nas vendas de imóveis também 

são uma preocupação. No entanto, 
o mercado americano tem se mos-
trado mais resiliente, com uma re-
cuperação mais rápida após a pan-
demia.

Em resumo, as incertezas e de-
safios enfrentados pelo mercado 
imobiliário no Brasil precisam ser 
considerados para garantir uma re-
cuperação saudável e sustentável 
do setor. Será necessário enfrentar 
desafios como a estabilidade eco-
nômica, o aumento da inflação e a 
perda de poder de compra dos bra-
sileiros para assegurar o sucesso do 
mercado imobiliário no futuro.

Redução nas Vendas de Imóveis preocupa mercado no Brasil e nos EUA

A 
independência do ban-
co central é uma das 
características mais 
importantes de um sis-

tema financeiro saudável e está-
vel. Um banco central indepen-
dente é capaz de tomar decisões 
sem interferência política, o que 
é fundamental para a estabilida-
de da economia do país.

No Brasil, o momento atual 
é de preocupação, com o presi-
dente Lula interferindo na po-
lítica monetária do Banco Cen-
tral. A saída de Roberto Campos 
como presidente do Banco Cen-
tral também é um sinal preo-
cupante, pois ele era conhecido 
por sua defesa da independên-
cia do banco central e suas deci-
sões eram baseadas em critérios 
técnicos.

Em contrapartida, existem 
vários exemplos de países que 
têm um banco central indepen-
dente e apresentam sucesso na 

gestão da economia. Destacam-
-se a Alemanha, a Suíça e o Reino 
Unido, que têm taxas de juros es-
táveis, inflação controlada e valo-
rização da moeda nacional.

Por outro lado, países sem 
um banco central independente 
frequentemente enfrentam pro-
blemas graves, como alta taxa 
de juros, inflação e depreciação 
cambial. Alguns exemplos são a 
Venezuela, a Turquia e a Argen-
tina. Esses países sofrem com in-
certeza econômica, o que afeta 
negativamente a população e a 
economia como um todo.

Em conclusão, é importan-
te que um país tenha um banco 
central independente para ga-
rantir a estabilidade da econo-
mia e proteger o bem-estar da 
população. Qualquer interferên-
cia política no banco central po-
de ter efeitos negativos graves 
e duradouros na economia do 
país.

Brasil sem Banco Central independente pode ter risco econômico
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Nos últimos anos, o número 
de imigrantes brasileiros 
nos Estados Unidos tem 

crescido rapidamente. O número 
de brasileiros residentes nos Esta-
dos Unidos quase triplicou entre 
2000 e 2010, e nessa década a po-
pulação brasileiro-americana au-
mentou quase 211%. E em 2018, o 
número estimado ( digo estimado 
pois não existe um número com-
pletamente correto)de brasileiros 
vivendo nos EUA aumentou para 
quase 1,3 milhão de pessoas. À 
medida que essa população cres-
ce, o papel do dinheiro na vida do 
brasileiro-americano também ga-
nha destaque.

A segurança fi nanceira tem si-
do um importante motivador pa-
ra os imigrantes brasileiros que 
vêm para os EUA, e também é 
um tema frequente de conversa 
entre a comunidade. Muitos imi-
grantes enfrentaram a pobreza ou 
a falta de oportunidades econô-
micas no Brasil e vieram para os 

Estados Unidos em busca de uma 
vida melhor. Nos Estados Unidos, 
eles geralmente conseguem em-
pregos com salários mais altos 
do que os disponíveis no Brasil, 
o que lhes permite construir ri-
quezas e realizar seus desejos de 
independência e autossufi ciência. 
Mesmo assim, muitas famílias e 
indivíduos brasileiros-americanos 
continuam lutando para sobrevi-
ver. E o motivo é bem simples; 

falta educação fi nanceira  nossa 
comunidade.

Para muitos imigrantes bra-
sileiros, o dinheiro também é 
uma fonte de identidade cultural. 
Idéias sobre o papel e a importân-
cia do dinheiro geralmente acom-
panham os imigrantes do Brasil e 
estão profundamente enraizadas 
em suas crenças culturais. Isso po-
de levar a uma sensação de inse-
gurança fi nanceira ou a uma pres-

são para subir no mundo, mesmo 
que os imigrantes não tenham 
meios fi nanceiros para isso. Es-
sas crenças podem criar atritos 
na comunidade brasileira-ame-
ricana, principalmente quando 
os membros da família chegam a 
conclusões diferentes sobre a me-
lhor forma de usar seu dinheiro.

Além das implicações cultu-
rais, o dinheiro é uma parte cru-
cial da vida do brasileiro-ameri-
cano de outra forma: remessas. 
Remessas são contribuições fi -
nanceiras enviadas por brasilei-
ros residentes nos Estados Uni-
dos para familiares e amigos em 
seu país de origem. O dinhei-
ro é frequentemente usado pa-
ra cobrir despesas essenciais, 
incluindo alimentação, abrigo, 
educação e saúde. As remessas 
também fornecem uma impor-
tante fonte de estabilidade fi -
nanceira e segurança para as 
famílias no Brasil e são uma par-
te vital das conexões de muitos 

imigrantes com seus países de 
origem.

Para os imigrantes brasileiros, 
o dinheiro é tanto uma fonte de 
oportunidade quanto uma fonte 
de identidade cultural. É uma fon-
te de tensão e conexão na comu-
nidade brasileira-americana. O 
papel do dinheiro em suas vidas 
é um lembrete sempre presente 
da importância da estabilidade fi -
nanceira, tanto nos Estados Uni-
dos quanto no Brasil.

Por isso se você está aqui nos 
EUA; aproveite as oportunidades 
que este país nos oferece, mas 
abra a sua mente para aprender 
cada vez mais, principalmente so-
bre o dinheiro e assim ter chan-
ces ainda maiores de prosperar 
neste país.

Existe muito conteúdo dispo-
nível em toda an internet. Exis-
tem cursos, existem palestras… 
mas o mais importante é existir 
a sua vontade de aprender mais.

Uma ótima semana para todos!

POR CLAUDIA FEHRIBACH
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O 
futevôlei é uma modalida-
de que vem ganhando ca-
da vez mais adeptos ao re-
dor do mundo. Com sua 

combinação de habilidades de fute-
bol e vôlei, ele é uma opção diver-
tida e saudável para as pessoas de 
todas as idades. Além disso, há di-
versos benefícios para quem prati-
ca esse esporte, confira a seguir 7 
deles:

1 Condicionamento físico: o fu-
tevôlei é uma atividade física com-
pleta que trabalha muitos grupos 
musculares, proporcionando um 
excelente condicionamento físico.

2 Melhora na coordenação mo-
tora: ao mesmo tempo em que se 
corre, se salta e se chuta, é necessá-
rio ter uma boa coordenação moto-
ra para jogar bem.

3 Estímulo à criatividade: o fu-
tevôlei permite que os jogadores se-
jam criativos e desenvolvam suas 
habilidades, tanto no futebol quan-
to no vôlei.

4 Aumento da confiança: a prá-

tica de futevôlei incentiva a con-
fiança dos jogadores, especialmen-
te quando se joga em equipe.

5 Redução do estresse: como 
qualquer atividade física, o futevô-
lei libera endorfinas, hormônios 
responsáveis pela sensação de bem-
-estar e redução do estresse.

6 Aumento da socialização: jo-
gar futevôlei é uma ótima oportuni-
dade para se socializar e conhecer 
novas pessoas, além de aprimorar 
habilidades de trabalho em equipe.

7 Diversão garantida: acima de 
tudo, o futevôlei é uma atividade 

divertida e prazerosa. Sem dúvida, 
é uma ótima opção para quem pro-
cura uma forma de se divertir e se 
manter em forma ao mesmo tem-
po.

Em resumo, o futevôlei é uma 
atividade que proporciona muitos 
benefícios tanto físicos quanto psi-
cológicos. Além disso, é uma op-
ção divertida e saudável para quem 
procura uma forma de se exercitar 
e se divertir ao mesmo tempo. Por 
isso, não hesite em experimentar 
essa modalidade e descobrir todos 
os seus benefícios.

ESPORTES

Fã de esporte, amante do futebol, George Fernandes, 48, é jornalista há 22 anos. Natural de Natal/RN/Brasil, ele trabalhou com jornalismo esportivo durante 10 anos.  
Atuou nas áreas de assessoria de imprensa, jornalismo para negócios, copywriting e content marketing.

Confira sete benefícios da prática do futevôlei

georgenatal@gmail.comPor GEORGE FERNANDES

U
m chute (field goal) nos dois 
minutos finais deu a vanta-
gem necessária para o título 
ao Kansas City Chiefs, que 

venceu o Philadelphia Eagles, por 38 
x 35, no Super Bowl LVII (57). A gran-
de decisão da liga profissional de fu-
tebol americano – National Football 
League (NFL) – foi disputada no State 
Farm Stadium, em Glendale, no Ari-
zona.

Esse foi o terceiro título dos 
Chiefs, o segundo da dinastia Patrick 
Mahomes, coroado como o MVP da 
temporada e do Super Bowl. Maho-

mes entra para o seleto rol de quar-
terbacks que venceram dois Super 
Bowls nas suas 57 edições e bate o 
recorde por alcançar o feito em me-
nos tempo: em apenas 6 anos como 
titular.

O esperado show do intervalo 
contou com uma apresentação apo-
teótica da cantora Rihanna, que não 
lança disco desde 2016. Ela surpreen-
deu ao entrar no State Farm Stadium 
toda de vermelho e grávida de seu 2º 
filho (informação confirmada pelos 
representantes da cantora à revista 
Rolling Stone e Hollywood Reporter).

Kansas City Chiefs é campeão do 
Super Bowl 57
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A 
moda do açaí surgiu 
entre os esportis-
tas e atletas que pro-
curavam algum ali-

mento energético, mas que 
ao mesmo tempo fosse leve, 
saudável e gostoso, para que 
pudesse ser consumido antes 
e/ou após os treinos. Acha-
ram na polpa de açaí o que 
procuravam e ainda um pou-
co mais: além de possuir as 
características acima, o açaí 
natural é rico em antoxidan-
tes, aumenta a saciedade, é 
fonte de gorduras boas e ape-
sar de calórico, se consumido 
com moderação junto com a 
prática de exercícios físicos, 
difi cilmente causará ganho 
de gordura.

O açaí é originário do Nor-
te do Brasil e pode ser con-
sumido de diversas formas: 
suco, polpa, doce, geleia, vita-
mina, etc. O valor calórico do 
açaí puro é cerca de 250 kcal 

para cada 100g de polpa.
A fruta é rica em: gor-

duras boas, carboidratos, vi-
tamina C e E, ferro, cálcio, 
fósforo, fi bras e proteínas ve-
getais. Efeitos: antioxidante, 
antiinfl amatório, vasodilata-
dor, tônico, energético, etc. 
Todos esses efeitos são de-
sejáveis para pessoas ativas 
e para atletas, afi nal, a per-
formance será otimizada, as-
sim como a recuperação se-
rá mais rápida. Além do que, 
o alto conteúdo de gorduras 
boas proporciona melhor de-
senvolvimento muscular, au-
xiliando no ganho de massa 
magra. Atente-se aos ingre-
dientes do açaí que você irá 
comprar: ele deve ser puro/
amargo.

O açaí também contribui 
para o aumento da sacieda-
de, fazendo com que o indiví-
duo não tenha excesso de fo-
me durante e após os treinos 

e também melhora a circula-
ção sanguínea, devido às pro-
priedades vasodilatadoras. O 
alto conteúdo de ferro da fru-
ta ajuda na prevenção e trata-
mento de anemias, principal-

mente em atletas mulheres.
Concluindo, o açaí só 

tem benefícios, então pode 
ser usado diariamente na die-
ta de indivíduos que treinam 
sempre. Ele pode ser acom-

panhado também de outras 
frutas, mel, pasta de amen-
doim, proteína em pó, coco 
ralado, chia, oleaginosas, fa-
rinha de linhaça, quinoa em 
fl ocos, aveia, amaranto, etc. 

Evite coberturas gorduro-
sas e cheias de açúcar como 
chocolate, leite condensado, 
chantilly, biscoitos, creme de 
leite, entre outros.

Bons treinos!

SAÚDE & BEM-ESTAR

Bacharel em Nutrição | ISSA Certifi ed Nutritionist | Pós graduada em Nutrição Clínica & Metabolismo | Pós Graduada em Nutrição Esportiva | Ex-atleta Fitness
Giovana Guido | Site: giovanaguido.com.br | YouTube: Giovana Guido | Fan Page Facebook:  Giovana Guido | Instagram: @giovanaguido

BENEFÍCIOS DO AÇAÍ

giovanaguido.com.br/Por GIOVANA GUIDO

(754) 210-4432
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Prótese capilar para Homens

@marciosouzahair
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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.

planetamusica@gazetanews.comPor GENE DE SOUZA

Pabllo Vittar lança single e festeja êxito de 

novo álbum

P
abllo Vittar disponibi-
lizou a música que fal-
tava para completar o 
esperado álbum “Noita-

da”, seu quinto projeto de estú-
dio, cujo repertório, lançado na 
sema passada, vem alcançando 
êxito nas plataformas.

“‘Cadeado’ é uma das mi-
nhas músicas favoritas do ál-
bum e é tudo que a gente pre-
cisava para terminar de lançar 
este projeto que tem tudo a ver 
comigo. ‘Noitada’ é todo dan-
çante, tem muito a ver comi-
go, e tenho certeza que o pú-
blico vai se identificar demais 
com as histórias”, afirmou o 
artista. No dia 30 de janeiro, os 
usuários do mundo todo pude-
ram fazer o pre-save de “Noita-
da” no Spotify por meio da Pre-
-release Page Experience, uma 
funcionalidade da plataforma 
disponível pela primeira vez 
na América Latina.

O álbum, que possui 11 
faixas, conta com feats de ar-
tistas como Anitta (“Balinha 
de Coração” e “Calma Cal-
ma”), Gloria Groove (“Ameia-
noite”), Kannalha (“Penetra”), 
MC Carol (“Descontrolada”), 
entre outros. No projeto, é 
possível entender que a ar-
tista narra toda uma história 
contando os diversos momen-
tos e fases de uma noitada. O 
projeto, com poucos dias de 
lançamento, já é um gran-
de sucesso. Em menos de 24 
horas, atingiu 3.8 milhões de 
streams. Atualmente o álbum 

conta com mais de 40 mi-
lhões de streams.

“O lançamento de ‘Cadea-
do’ fez parte de uma estra-
tégia em que unimos forças 
ao Spotify para trazer um ca-
se inovador ao mercado. Por 
meio de um plano que envol-
veu diferentes plataformas 
de divulgação, geramos buzz 
em todas as etapas deste pro-
jeto e, mais uma vez, leva-
mos Pabllo Vittar para o lu-
gar que ela merece: o topo!”, 
diz Maria Clara Guimarães, 
Diretora de Estratégias Digi-
tais da Sony Music Brasil.

V
anessa da Mata convi-

dou João Gomes, prin-

cipal nome do piseiro, 

para participar do novo 

lançamento que antecipa a che-

gada do álbum “Vem Doce”. A 

cantora disponibilizou duas ver-

sões da faixa “Comentário a Res-

peito de John”, uma com parti-

cipação do pernambucano e a 

outra somente com seus vocais. A 

regravação da conhecida obra de 

Belchior e José Luiz Penna chega 

acompanhada de um videoclipe 

gravado no Rio de Janeiro sob di-

reção do Bruno Fioravanti.

Para Vanessa da Mata, essa 

letra traz um depoimento sobre 

um Brasil pertencente à América 

Latina, no sentido de localização, 

mas também de se reconhecer 

latino. Um Brasil que mantém o 

pertencimento ativo e não alheio, 

que tem a consciência de seu ta-

manho territorial e sua grande 

extensão cultural, com suas dife-

rentes vivencias e discursos. Uma 

terra só e tão diversa. “Perfeita 

para o momento de renovação 

que o nosso país vive, de esperan-

Vanessa da Mata e João Gomes 

regravam clássico de Belchior
ça para muita gente. Um novo ci-

clo”, completa a cantora.

A música que ganhava os co-

rações dos brasileiros no álbum 

“Era Uma Vez um Homem e Seu 

Tempo”, em 1979, voltam agora 

com sua atemporalidade, na voz 

de Vanessa da Mata e João Go-

mes, com uma roupagem popu-

lar e doce. A pedido da cantora, 

o instrumental é composto por 

elementos tradicionais do forró: 

uma sanfona marcante, tocada 

pelo consagrado Mestrinho, e o 

triângulo que traz as raízes do gê-

nero. Com apenas 20 anos, nas-

cido em Serrita, pequena cidade 

do sertão pernambucano e co-

nhecida como Capital do Vaquei-

ro, Gomes foi o cantor mais ouvi-

do no país no ano passado. Só no 

Spotify, são quase oito milhões 

de ouvintes mensais. “Conheci re-

centemente o João Gomes, quan-

do ele cantava minhas músicas 

e me chamou para cantar junto 

em seu DVD. Eu de cara percebi 

uma toada de aboio na voz dele. 

A tradição é muito forte em seu 

cantar. Quando ouvimos João Go-

mes, sem o ritmo do piseiro, ou-

vimos todas as influências tra-

dicionais dos vaqueiros. Isso me 

agrada muito! Ele tem o timbre e 

a entonação de um senhor da tra-

dição nordestina cantando, trans-

parecendo suas influências nos 

aboios. Ele é fã de Belchior, eu 

também, tinha tudo para dar cer-

to”, finaliza Vanessa da Mata.

Com um look todo em jeans 

e cabelos trançados, Vanessa da 

Mata estrela o clipe na compa-

nhia de João Gomes e da avó de-

le, Dona Josilene. O vídeo conta 

com roteiro e direção de Bruno 

Fioravanti e apresenta os músicos 

interpretando a faixa lado a la-

do num casarão em Santa Teresa. 

A obra também conta com ima-

gens de Vanessa da Mata e João 

Gomes dançando juntos, interca-

ladas com momentos do cantor 

interagindo com sua avó.
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Jesus 

Revolution

Lionsgate

Estreia na 
sexta-feira, 
dia 24 de 
fevereiro, o 
drama “Jesus 
Revolution”. 
No início 
dos anos 
1970, uma 
comunidade 
de hippies 
adolescentes 
no sul da 

Califórnia experimentou o que se tornaria o 
maior despertar espiritual da história ameri-
cana. Uma história que levou à paz, ao amor 
e ao rock and roll. No elenco estão Kelsey 
Grammer, Jonathan Roumie, Joel Courtney, 
Julia Campbell, Anna Grace Barlow, entre 
outros. A direção fi cou por conta de Jon 
Erwin e Brent McCorkle. Jon também assina 
o roteiro que foi baseado no livro de Greg 
Laurie.

Cocaine Bear

Universal 
Pictures

O suspense 
com um 
toque de 
comédia “Co-
caine Bear” 
também 
entra em car-
taz no dia 24 
de fevereiro. 
Um grupo 
esquisito 
de policiais, 
criminosos, 

turistas e adolescentes se unem em uma fl o-
resta da Geórgia, onde um urso preto de 220 
quilos começa a cometer crimes após ingerir 
cocaína sem querer. A cocaína foi jogada de 
um avião. No elenco estão Keri Russell, Ray, 
Liotta, Margo Martindale, Matthew Rhys, 
Alden Ehrenreich, Brooklynn Prince, entre 
outros. A direção é de Elizabeth Banks. O 
roteiro foi escrito por Jimmy Warden.

My Happy 

Ending

Roadside 
Attractions

O drama “My 
Happy En-
ding” chega 
às salas de 
cinema no dia 
24 de feverei-
ro, sexta-feira. 
A atriz Andie 
MacDowell 
interpreta 
uma estrela 
de cinema 

que se isola em um hospital em busca de 
tratamento para um câncer recém-descober-
to. Enquanto está no hospital, ela conhece 
três mulheres únicas e notáveis. Juntos, elas 
a ajudam a enfrentar as adversidades com 
humor e camaradagem enquanto a treinam 
para a personagem mais desafi adora que ela 
já desempenhou... ela mesma. Sally Phillips, 
Tom Cullen, Tamsin Greig e Miriam Margol-
yes também estão no elenco.

We Have a 

Ghost

Netfl ix

A comédia “We 

Have a Ghost” 

fi ca disponível 

na Netfl ix, a 

partir do dia 24 

de fevereiro. O 

longa é baseado 

no conto “Er-

nest” de Geoff 

Manaugh, que 

acompanha 

a família de 

Kevin que 

encontra um fantasma chamado Ernest assom-

brando sua nova casa e essa presença inesperada 

transforma a família em uma sensação nas redes 

sociais da noite para o dia. Mas, quando Kevin e 

Ernest burlam a lei para investigar o mistério do 

passado do fantasma, eles se tornam um alvo da 

CIA. No elenco estão David Harbour, Jahi Winston, 

Tig Notaro, Erica Ash, Jennifer Coolidge e Anthony 

Mackie. A direção é de Christopher Landon, que 

também assinou o roteiro.

CINEMA

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

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

Estreias da semana 

cinema@gazetanews.comPor JANA NASCIMENTO NAGASE
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CARNAGAZETA 

NO THE LOCALE

E o Carnaval brasileiro não passou em 
branco no dia 18 de fevereiro no sul 
da Flórida. O Gazeta News preparou 

uma noite especial com muito AXÉ no The 
Locale, em Boca Raton.

A noite foi regada pela batida baiana da 
nova dupla do momento Johnny & Miriam 
e também com o rei do axé Homero. 

Confira aqui a galera que curtiu a festa pe-
las lentes de Roberta Santos.

A galera entou no climaCecilia, Rosy, Fernanda e Larissa

Miriam & Johnny Lucas e Ana Flavia Marina Junior e Nathalia

Homero Enny Flores curtindo com as amigas a noite CarnaGazeta trouxe um pouco da alegria do Brasil Ana Flavia com Paulo e Lilian

Jeronimo, Renato, Fernanda e Silvio

Paulo, Claudia, Carlos e ValSteve e  Rosy (aniversariante) com  Iran

Larissa e Eliane Theo Bahia




