
O maior jornal brasileiro na Flórida

A proibição de entrada de trabalhadores estrangeiros temporários sob 
visto H-1B, J-1 e L-1, implementada pela administração de Donald 

Trump em 2020, expirou no dia 31 de março e não foi renovada pelo 
atual governo. 

Vacina e emprego: brasileiros na 
Flórida comemoram melhora

Biden encerra proibição de entrada de 

estrangeiros a trabalho nos EUA

O
s sinais de que a economia da Flórida está 
melhorando nos últimos meses trouxeram es-
perança. Com vacinação aberta para todos os 

adultos, taxa de desemprego diminuindo, mais locais 

voltando a funcionar e aeroportos registrando maior 
tráfego de viajantes, brasileiros que moram na Flóri-
da comemoram, inclusive os que dependem do turis-
mo em Orlando. Flórida | Pág. 10

EUA  |  Pág. 16

A paulista Andreza Trivillin trabalha diretamente com turistas brasileiros em Orlando e analisa demanda de viagens pós-vacina.  

Biden não renovou medida. 

Arquivo pessoal. 

Reuters/Carlos Barria
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A 
Federação Nacional 
dos Jornalistas (FE-
NAJ) divulgou na ter-

ça-feira (6), véspera do Dia 
do Jornalista e data em que o 
País ultrapassou pela primei-
ra vez desde o início da pan-
demia a marca de 4.000 mor-
tos em 24 horas por covid-19, 
um levantamento que mos-
tra que o Brasil é o país com 
o maior número de mortes 
de jornalista pelo novo coro-
navírus no mundo.

De acordo com levanta-
mento, 169 jornalistas profis-
sionais morreram entre abril 
de 2020 e março de 2021 ví-
timas da covid. Os dados fa-
zem parte do dossiê dossiê 
“Jornalistas vitimados por co-
vid-19”, que mostra também 
que em três meses o número 
de mortes neste ano supera 
todo o ano de 2020, quando 
foram registradas 78 mor-
tes de abril a dezembro. Em 

2021, são 86 vítimas, 8,6% 
maior que no total de 2020.

Conforme Norian Segat-
to, diretor do departamen-
to de saúde da entidade, no 
primeiro trimestre deste ano 
a média é de 28,6 mortes de 
jornalistas por mês.

Os estados com maior nú-
mero de mortes de jorna-
listas são Amazonas, Pará e 
São Paulo, com 19 ocorrên-
cias cada, seguido do Rio de 
Janeiro (15) e Paraná (13). Na 

categoria, a maioria 
dos casos é na fai-
xa etária dos 51 a 
70 anos (54,9% das 
mortes) e entre ho-
mens, sendo que en-
tre as vítimas fatais 
da doença, 9,8% são 
mulheres jornalis-
tas.

 Em seu novo re-
latório, a Anistia Internacio-
nal afirma que, em 2020, a 
pandemia de Covid-19 “foi 
usada com pretexto” para 
que as violações de direitos 
humanos aumentassem no 
Brasil. Essa é uma das princi-
pais conclusões do “Informe 
2020/21: O estado dos Direi-
tos Humanos no Mundo” di-
vulgado na quarta-feira (7).

Os dados apresentados 
ressaltam que a crise sani-

tária aumentou ainda a desi-
gualdade social “estrutural e 
sistêmica” do país, com cerca 
de 27 milhões de moradores 
vivendo na extrema pobre-
za, ou seja, com menos de 
R$ 246 por mês.

    O Informe não poupa 
críticas a Bolsonaro, citando 
o aumento da “retórica au-
toritária” e a postura nega-
cionista durante a pandemia.

“No Brasil, a lentidão e 
a recusa do presidente Jair 
Bolsonaro em cumprir seu 
dever de liderar as ações ca-
pazes de mitigar os impactos 
da pandemia e proteger da 
saúde de brasileiras e brasi-
leiros e falta de coordenação 
nacional no enfrentamento 
da Covid-19 levaram o país 
ao triste índice de milhares 
de vidas perdidas. Desde o 
início da pandemia temos 
insistido que mortes evitá-
veis têm culpas atribuíveis”, 
ressaltou a diretora-executi-
va da Anistia Internacional 
Brasil, Jurema Werneck, no 
documento.

 Direitos humanos e vio-
lência - O relatório também 
aborda os direitos humanos 
em diversas esferas e pon-
tua que o Brasil “é o terceiro 
país do mundo que mais ma-
ta defensores e defensoras de 

direitos humanos e do meio 
ambiente”. 

Um dos pontos de desta-
que é a ameaça à liberdade 
de expressão tanto de jorna-
listas como de opositores no 
Brasil e em outros países da 
América Latina.

 “As ameaças de campa-
nha do presidente Jair Bolso-
naro de perseguir opositores, 
ONGs, movimentos sociais e 
desqualificar jornalistas foi 
cumprida em mais um ano 
de seu mandato. Segundo um 
relatório da ONG Artigo 19, 
entre janeiro de 2019 e se-
tembro de 2020, integrantes 
do governo federal fizeram 
declarações agressivas e es-
tigmatizantes contra jorna-
listas em razão do seu tra-
balho em 449 ocasiões”, diz 
o texto.

 O documento da AI ain-
da pontua o aumento da vio-
lência no Brasil e ressalta que 
os homicídios provocados pe-
la polícia tiveram uma alta 
de 7,1% na comparação com 
2019, o que equivale a 17 
mortes por dia. “Pelo menos 
3.181 pessoas - 79% das quais 
negras - foram assassinadas 
pela polícia entre janeiro e 
junho”, afirma ainda o texto.

Texto: Agência ANSA.

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
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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
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Miami-Dade encerrará toque 

de recolher no dia 12 de abril 
O toque de recolher à 

meia-noite do condado de Mia-
mi-Dade será suspenso na pró-
xima semana, anunciou a pre-
feita Daniella Levine Cava na 
segunda-feira, 5, marcando o 
fi m iminente de uma medida 
para conter a disseminação da 
COVID-19. 

Em uma entrevista cole-
tiva, Levine Cava disse que a 
partir da noite da próxima se-
gunda-feira, 12 de abril, as em-
presas poderão operar após a 
meia-noite em Miami-Dade - o 
único condado da Flórida que 
continua a impor um toque de 
recolher relacionado à COVID. 

De acordo com a prefeita, 

seu governo considerou dife-
rentes dados ao decidir sus-
pender o toque de recolher e 
também vai lançar um novo 
conjunto de diretrizes menos 
rigoroso para ajudar as em-
presas a conter a dissemina-
ção do vírus enquanto voltam 
ao trabalho. 

“Desenvolvemos essas no-
vas diretrizes com base no sta-
tus atual da resposta COVID, 
a disponibilidade da vacina, 
a campanha agressiva que es-
tamos montando”, disse Le-
vine Cava do lado de fora do 
Stephen P. Clark Government 
Center, em Miami. Leia mais 
no gazetanews.com. 

O condado adotou a medida para conter a população pelo Spring Break. 

Shutterstock

Segundo o comunicado, os visitantes terão permissão para remover 

temporariamente as coberturas faciais ao tirar uma foto ao ar livre. 

Disney relaxa política de uso de 

máscara para visitantes 

A 
Disney World anun-
ciou o relaxamento de 
sua política de másca-

ras para visitantes com iní-
cio dia 8. 

Segundo o comunicado, os 
visitantes terão permissão pa-
ra remover temporariamente 
as coberturas faciais ao tirar 
uma foto ao ar livre, mas es-
ses convidados devem perma-
necer imóveis e manter o dis-
tanciamento físico adequado 
durante a foto. 

Anteriormente, a empresa 
só permitia que os visitantes 
removessem as máscaras se 
estivessem comendo, beben-
do ou nadando ativamente. 

Ao mesmo tempo que o 
parque diminui os momentos 
de uso da máscara, mantém 
regras rígidas sobre os tipos 
de máscaras que os hóspedes 
podem usar. 

Todas as coberturas faciais 

(sejam descartáveis ou reutili-
záveis) devem:

- Ser feita com pelo me-
nos 2 camadas de material 
respirável

- Cobrir totalmente o na-
riz e a boca e prender sob o 
queixo

- Encaixar confortavel-
mente na lateral do rosto

- Ser presa com laços ou 
presilhas de ouvido e permi-
tir que o convidado permane-
ça com as mãos livres. 

“No momento, com base 
na orientação das autorida-
des de saúde, polainas de pes-
coço, bandanas triangulares 
de queixo aberto e coberturas 
faciais contendo válvulas, ma-
terial de malha ou orifícios de 
qualquer tipo não são cober-
turas faciais aceitáveis”, diz 
a política.

As máscaras ainda devem 
ser usadas por todos os visitan-

O uso de máscaras é obrigatório desde  2020 para visitação nos parques. 

David Roark -Walt Disney World Resort

tes maiores de 2 anos (mesmo 
que vacinados) e os hóspedes 
ainda devem se submeter a 
uma triagem de temperatura 
antes de entrar na proprieda-
de Disney. 

Universal Orlando

No Universal Orlando Re-
sort, os visitantes devem usar 
uma cobertura facial o tem-
po todo, cobrindo o nariz e 

a boca, a menos que estejam 
comendo ou bebendo ou es-
tejam em alguma atração 
aquática. 

Somente é permitido tirar 
a máscara em algumas atra-
ções ligadas à água, por exem-
plo, no Jurassic Park River 
Adventure, Dudley Do-Right’s 
Ripsaw Falls e Popeye & Blu-
to’s Bilge-Rat Barges. 

Olá! Meu nome é Daniela Modesto, sou brasileira, cirurgiã-dentista,

mãe e esposa. Em mais de 20 anos de profissão aprendi que

serviços de alta qualidade, dedicação e atenção devem ser

prioridade para nossos pacientes.

Na Bella Smile você encontrará uma equipe altamente treinada,

que irá lhe proporcionar uma ótima experiência em um ambiente

extremamente seguro e acolhedor, com equipamentos de última

geração constantemente esterilizados para garantir sua segurança.

Além, é claro, do carinho e simpatia do atendimento brasileiro.

Marque a sua consulta e venha nos conhecer! Você é muito bem

vindo e será um enorme prazer cuidar de você e sua familia.

June 14, 2020 | 6 PM

123 Anywhere St., Any City, ST 12345

RSVP KORINA AT 123-456-7890

(954) 990-6278

www.bellasmilefl.com

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

Doctor Daniela Modesto

Carinho e atendimento
Brasileiro.
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Empresas estão proibidas de exigir de clientes qualquer documentação sobre a vacina covid-19.

Ron DeSantis assina ordem proibindo 

“passaportes de vacina” na Flórida

O 
governador Ron De-
Santis emitiu uma or-
dem nesta sexta-feira, 

2, proibindo as empresas da 
Flórida de exigir que os clien-
tes mostrem provas de que 
foram vacinados contra a CO-
VID-19, cumprindo sua pro-
messa de banir as credenciais 
de imunização - o chamado 
passaporte da vacina. 

A ordem também proíbe 
as agências governamentais 
da Flórida de emitirem esse 

tipo de documento. 
“As empresas na Flórida 

estão proibidas de exigir que 
os usuários ou clientes for-
neçam qualquer documenta-
ção certifi cando a vacinação 
COVID-19 ou a recuperação 
pós-transmissão para obter 
acesso, entrada ou serviço da 
empresa”, afi rma o pedido. 

A ação de DeSantis o co-
loca em confl ito com várias 
empresas do sul da Flórida 
que anunciaram requisitos de 

vacinação. A Nova Southeas-
tern University, uma institui-
ção privada, está exigindo que 
todos os alunos e professores 
sejam vacinados até o semes-
tre do outono.

As empresas que descum-
prirem a ordem não terão di-
reito a contratos ou conces-
sões custeadas com receita do 
Estado, de acordo com a or-
dem executiva. 

Leia a matéria completa 
no gazetanews.com. Governador Ron DeSantis durante conferência em Pinellas County.

WTSP

Flórida é o 2° destino escolhido por viajantes nos EUA em 2021

A Flórida foi classifi cada 
como o segundo destino da 
“lista de desejos” para viagens 
internas em 2021, de acordo 
com o site de viagens, TripIt. 
Segundo uma pesquisa com 
mais de três mil pessoas, 94% 
disseram que planejam sair de 
férias este ano, e muitos po-

dem vir para a Flórida. 
Conhecida como “Estado 

do Sol”, a Flórida, com suas be-
las praias e a Disney World, fi -
cou atrás apenas do Havaí, que 
fi cou em primeiro lugar. Com-
pletando os cinco primeiros 
estão Arizona, Colorado e Ca-
lifórnia, com os dois últimos 

empatando em quarto lugar.
Como de costume, pessoas 

de fora provavelmente irão 
passar o verão no estado, mas 
desta vez, podem chegar mais 
turistas pelas estradas do que 
de avião, de acordo com TripIt.
com. Leia a pesquisa completa 
no gazetanews.com. Mais viajantes planejam vir para a Flórida em 2021, segundo pesquisa.

Mia2you/Shutterstock

Trabalhadores de emer-
gência (assistidos pela Guar-
da Nacional da Flórida) estão 
bombeando água do reservató-
rio em Piney Point a uma ta-
xa de 33 milhões de galões por 
dia e descarregando em Tam-
pa Bay, na tentativa de aliviar 
a pressão nas paredes do re-
servatório e reduzir a chance 
de uma inundação descontro-
lada na US 41, no condado de 
Manatee. 

Mais de 300 casas perto de 
Tampa Bay foram evacuadas e 
o governador declarou estado 
de emergência. 

US 41 é reaberta 

após contenção 

da barragem de 

Piney Point

O reservatório possui 77 acres. 

Reuters

Antônio Farias

Aluno Uninter
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uninteramericas.com
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Miami-Dade vai voltar a cobrar tarifas da Metrorail em junho

O condado de Miami-Dade vai voltar a cobrar passagem de 
passageiros que usam ônibus e trens da Metrorail em junho. 
A agência de trânsito de Miami-Dade suspendeu as tarifas no 
início da emergência da pandemia COVID-19, em 22 de mar-
ço de 2020, como uma forma de manter os motoristas dos ôni-
bus mais isolados dos passageiros, reduzindo o contato neces-

sário para comprar cartões de tarifas e pagar pelas viagens, 
por exemplo. 

Na época, Miami-Dade não podia fornecer aos funcionários 
de transporte público máscaras de alta qualidade ou equipa-
mento de limpeza suficiente para higienizar regularmente as 
áreas ao seu redor. Leia a matéria completa no gazetanews.com. Passageiros de ônibus e trens do Metrorail voltarão a pagar tarifa. 

Miami-dade County

Pelo menos 213 pessoas morreram na prisão após contrair COVID-19 nos 

centros de detenção da Flórida, segundo dados da FDC. 

Flórida começará a vacinar 

detentos nas prisões estaduais 

A
s instalações do Depar-
tamento de Correções 
da Flórida receberão 

33.000 doses da vacina CO-
VID-19, disse uma porta-voz 
da Divisão de Gerenciamento 
de Emergências da Flórida na 
noite de terça-feira, 6. 

As vacinas, que também 
irão para sete unidades priva-
das operadas pelo estado, fo-
ram disponibilizadas com o 
auxílio do Departamento de 
Saúde da Flórida, disse a por-
ta-voz do FDEM, Samantha Be-

quer. Três dos estabelecimen-
tos privados já agendaram a 

vacinação para funcionários 
e presos, disse ela.

Bequer não confirmou 
quando essas vacinas estarão 

disponíveis, mas o diretor do 
FDEM, Jared Moskowitz, dis-
se ao Miami Herald que as do-
ses são esperadas na próxima 
semana.

Quase 90.000 pessoas es-
tão encarceradas em 143 uni-
dades da FDC em todo o esta-
do, de acordo com a FDC. Um 
porta-voz da FDC confirmou 
ao Orlando Sentinel na se-
mana passada que ninguém 
sob sua custódia havia sido 
vacinado.

A equipe da FDC começou 

a perguntar às pessoas na pri-
são se elas queriam ser vacina-
das em janeiro, sinalizando os 
primeiros esforços da Flórida 
para vacinar pessoas sob cus-
tódia do estado.

Os dados mais recente-
mente divulgados pela FDC 
mostram que 213 pessoas 
morreram na prisão após con-
trair COVID-19 nas prisões da 
Flórida. E 13 instalações, in-
cluindo o Centro de Recepção 
de Mulheres da Flórida em 
Ocala, tinham pessoas encar-
ceradas em isolamento médi-
co para COVID-19 em 31 de 
março. 

Desde 5 de abril, todos os 
residentes da Flórida com 18 
anos ou mais estão qualifi-
cados para receber a vacina. 
Com informações do Orlan-
do Sentinel. 

as instalações do departamento de Correções da Flórida receberão inicialmente 33.000 doses da vacina.

Florida department of CorrectionsFacebook

Quase 90 mil pessoas estão 
detidas em 143 unidades 

do Departamento de 
Correções em todo o 

estado, de acordo com 
FDC.
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Vacinadas, mais pessoas começam a viajar e mais locais reabrem ao público; turismo em Orlando reaquece. 

Vacina e emprego: brasileiros comemoram sinais de 

melhora da economia na Flórida

Os sinais de que a eco-
nomia da Flórida está 
melhorando nos últi-

mos meses trazem esperan-
ça. Com vacinação aberta para 
todos os adultos, taxa de de-
semprego diminuindo, mais 
locais voltando a funcionar e 
aeroportos registrando maior 
tráfego de viajantes, brasilei-
ros que moram na Flórida co-
memoram. 

A taxa estadual de desem-
prego diminuiu para 4,8% em 
janeiro de 2021, um aumento 
de 1,5% em relação ao mesmo 
período do ano passado, mas 
ainda menor do que a taxa 
nacional. A título de compa-
ração, a taxa de desemprego 
dos EUA foi de 6,3% em janei-
ro. Em fevereiro, a taxa caiu 
para 4.7% e economistas pre-
veem taxa menor ainda nos 
próximos meses. 

Adrienne Johnston, econo-
mista-chefe do Departamento 

de Oportunidade Econômica 
do estado, disse que a queda 
de 1 ponto na taxa revisada é 
a maior em mais de um ano. 
“Os empregos continuam a ser 
adicionados à nossa economia 
e as pessoas estão voltando ao 
trabalho, então estamos ven-
do as pessoas voltando a ter 
empregos”, disse ela. “Na ver-
dade, estamos vendo uma re-
dução no número de desem-
pregados, então o crescimento 
do emprego está conectando 
as pessoas de volta ao merca-
do de trabalho”. 

A melhora se reflete na 
comunidade brasileira na Fló-
rida. 

É o caso de Flávia Montei-
ro, que mora em Winter Gar-
den, estava desde janeiro pro-
curando trabalho e acaba de 
conseguir como suporte téc-
nico da  Apple pela Kelly Con-
nect. “Desde janeiro eu es-
tava trabalhando no Florida 
Mall em quiosque nesse meio 

tempo. Comecei dia 5 de abril 
nesse novo”, conta. Monteiro 
acredita que o estado já dá si-
nais de melhora, principal-
mente na área de turismo. “Há 
várias vagas, principalmente 
em hotéis. Acredito que por 
ser um estado turístico, com 
a vacinação e maior oportu-
nidade de deslocamento das 
pessoas, o mercado está aque-
cido”, salienta. 

Desemprego em queda 
Em janeiro, havia 482.000 

desempregados da Flórida, 
com uma força de trabalho 
de mais de 10 milhões.  A Fló-
rida perdeu 1,1 milhão de em-
pregos desde o início da pan-
demia em março passado, mas 
recuperou apenas 718.700 em-
pregos. O setor de lazer e ho-
telaria foi o que mais sofreu, 
perdendo 197.000 empregos, 
ou 15%, em relação ao ano an-
terior. Em dezembro, os con-
dados de St. Johns e Wakulla 
tinham a menor taxa de de-

semprego do estado, de 3,6%. 
Já o condado de Osceola, re-
gião de Orlando, tinha a maior 
taxa de desemprego do esta-
do, de 8,7%.

Turismo 
Otimista, a CEO da Visit 

Orlando, Casandra Matej, que 
assumiu o cargo em fevereiro, 
disse que sua prioridade é aju-
dar a recuperação da indústria 
do turismo e que o fechamen-
to de hotéis e parques foi de-
vastador para a indústria em 
torno da comunidade de Oran-
ge County. 

“É fundamental levarmos 
as pessoas de volta ao local de 
trabalho”, disse Matej durante 
um debate divulgado pela or-
ganização WMFE. “Esses são 
nossos parceiros, nossos ami-
gos, nossos vizinhos. Orlando 
é o destino número um para 
encontros nos Estados Unidos. 
Precisamos ter certeza de que 
voltaremos a esses níveis”. 

Flávia Monteiro conseguiu trabalho como suporte técnico da Apple. 

Arquivo pessoal.

“Há uma demanda reprimida. Milhares de 

pessoas estão se preparando para viajar”
No Aeroporto Internacio-

nal de Orlando, o número de 
passageiros tem aumentado 
continuamente desde abril 
passado. Embora ainda há 
quedas em relação ao mesmo 
período do ano passado, em 
abril de 2021 já se percebe au-
mento acentuado de passagei-
ros, reservas de hotéis e fre-
quência a parques temáticos. 

Os pesquisadores de mer-
cado do Visit Orlando previ-
ram uma recuperação com-
pleta até 2023. Mas para o 
professor e economista da 
UCF, Sean Snaith, o rápido 
lançamento de vacinas po-
de levar a uma recuperação 
mais rápida do que o espera-
do.  “Acho que provavelmen-
te será antes disso, possível 
antes de 2023”, disse ao Click 
Orlando. 

Para a paulista Andreza 
Trivillin, que trabalha direta-
mente com turistas brasileiros 
em Orlando e que chegou a ze-
rar o serviço no ano passado, 
a retomada gradual já aconte-
ce e a tendência é melhorar. 

Demanda reprimida
“Há uma demanda repri-

mida. Milhares de pessoas que 
não puderam viajar e que es-
tão se preparando para con-

A paulista Andreza Trivillin trabalha com turistas brasileiros em Orlando. 

Arquivo pessoal. 

cretizar a viagem assim que a 
fronteira abrir e estarem va-
cinados. Acredito que o mer-
cado possa se restabelecer ra-
pidamente. O único ponto de 
atenção ainda é a questão do 
dólar alto, que não sabemos 
como pode se comportar nos 
próximos meses”, afirmou ao 
Gazeta News.

Atualmente, seus clientes 
são brasileiros que moram nos 
Estados Unidos ou poucos que 
estão optando por fazer qua-
rentena em outro país, mas 
não chega a 10% do volume 
anterior, diz a empresária. Pa-

ra ela, vai levar um tempo 
ainda para as pessoas viaja-
rem como era antes da pande-
mia. “Ainda terão certa aver-
são a aglomerações, mas com 
o tempo isso deve ser supera-
do”, analisa. 

Sobre o “passaporte da 
vacina” - documento adota-
do por alguns países da Euro-
pa e estados americanos (na 
Flórida não será permitido, 
segundo ordem do governa-
dor)- Andreza acredita que é 
uma forma de liberar viagens 
mais seguras para determina-
dos grupos no momento. 

Arlaine Castro
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A Flórida já aplicou mais de 10 milhões de doses da vacina covid-19. O total 

de vacinados supera os 6 milhões, segundo o Departamento de Saúde. 

PIB Flórida ajuda a realizar 

vacinação contra a covid-19 

A 
Primeira Igreja Batis-
ta da Flórida (PIB Fló-
rida) vai realizar vaci-

nação contra a covid-19 para 
a comunidade novamente na 
sexta-feira, 9, na sede da igre-
ja em Pompano Beach. 

De acordo com o pastor Si-
lair Almeida, serão distribuí-
das 400 doses da vacina John-
son & Johnson a partir das 9h 
da manhã para adultos maio-
res de 18 anos e a vacinação é 
por ordem de chegada. 

A comunidade brasileira 
tem comparecido para a imu-
nização. “A comunidade bra-
sileira está comparecendo em 
peso. Ficaremos a partir das 9 
da manhã, até terminar as va-
cinas”, afirma o pastor. 

Para quem está preocupa-
do com a espera, a PIB Florida 
oferece banheiros e cadeiras 
para o público, além de um 
pequeno lanche na fila. 

Até o momento, 1.200 pes-
soas já foram vacinadas nas 
dependências da igreja, uma 
parceria da PIB com o Feeding 
America e Federal Emergency 

Management Agency (FEMA).
Segundo Silair,  haverá 

mais vacinação na próxima 
semana, mas as datas ainda 
não foram divulgadas. Para 

Serão distribuídas 400 doses da vacina Johnson & Johnson na sexta, 9. 

Silair almeidaFacebook

mais informações, ligue 954-
783-0119. A sede da PIB fica 
no 1103 NE 33rd St, Pompano 
Beach, zip code 33064. 

Flórida ultrapassa 10 
milhões de doses aplica-
das da vacina covid-19

A Flórida já aplicou mais 
de 10 milhões de doses da va-
cina covid-19. O total de vaci-
nados supera os 6 milhões e 
a expectativa é que esses nú-
meros cresçam nas próximas 
semanas. 

De acordo com o Depar-
tamento de Saúde do estado, 
o total de vacinados soma-
va 6,630,107 até a quarta-fei-
ra, 7, sendo 2,715,857 que re-
ceberam a primeira dose e 
3,914,250 que receberam as 
duas doses.

Ao todo, 10,212,057 doses 
foram aplicadas até a quar-
ta-feira,7, informa o depar-
tamento. 

Universal Orlando divulga 

estreia da VelociCoaster

A Universal Orlando Re-
sort anunciou a data de inau-
guração para seu novo Jurassic 
World VelociCoaster: 10 de ju-
nho de 2021. Agora os visitan-
tes já sabem quando poderão 
experimentar uma nova aven-
tura em alta velocidade com o 
elenco de Jurassic Park.

O anúncio foi feito na úl-
tima terça-feira, 6. Na monta-
nha russa, os visitantes atin-
girão uma velocidade de 70 
m.p.h. em apenas dois segun-

dos, subindo um pico de 155 
pés sobre a lagoa do parque 
perto do centro de boas-vin-
das do Jurassic Park antes de 
mergulharem em uma desci-
da de 80 graus.

Entre os animatrônicos do 
passeio estarão os dinossauros 
Delta, Charlie, Echo e Blue, o 
réptil leal que se uniu pela 
primeira vez com Owen Gra-
dy (Chris Pratt) no blockbus-
ter de 2015 e retornou para a 
sua sequência.

VelociCoaster

US Today
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O índice geral de aprovação de Biden nessa mais recente pesquisa nacional é 

de 61%; 38% desaprovam seu desempenho como presidente.

55% da população desaprova Biden 

por crise na fronteira sul

A
penas 44% dos ameri-
canos aprovam o tra-
balho que o presiden-

te Joe Biden está fazendo na 
segurança da fronteira, com 
55% dizendo que desaprovam, 
de acordo com uma pesquisa 
do Centro de Pesquisa de As-
suntos Públicos da Associa-
ted Press-NORC divulgada es-
ta semana.

Em imigração geral, Biden 
tem 42% de aprovação e 56% 

de desaprovação.
Apenas um quarto apro-

va a forma como o presidente 
está lidando com a crise en-
volvendo crianças desacom-
panhadas presas na fronteira 
dos EUA com o México.

Mesmo assim, o índice ge-
ral de aprovação de Biden é 
de 61% na nova pesquisa na-
cional, com 38% desaprovan-
do seu desempenho como pre-
sidente.

O fluxo de migrantes que 
cruzam a fronteira sul do país 
com o México aumentou des-
de a posse de Biden em 20 de 
janeiro. Os republicanos criti-
caram repetidamente o presi-
dente na questão, culpando-o 
pelo que a Casa Branca se re-
cusa a chamar de “crise”.

A Alfândega e Proteção de 
Fronteiras (CBP) encontrou 
mais de 171.000 migrantes 
na fronteira somente em mar-

ço, disseram à Fox News duas 
fontes familiarizadas com da-
dos internos do CBP - um au-
mento dramático em relação 
aos números do ano passado 
e o último sinal de que a cri-
se na fronteira sul não está di-
minuindo. 

53% afirmam que o au-
mento da segurança na fron-
teira EUA-México deve ser 
uma preocupação fundamen-
tal do governo. apenas 44% aprovam o trabalho do  presidente na fronteira. 

aFP

CBP mostra crianças sendo jogadas sobre o muro
A Alfândega e Proteção de 

Fronteiras (CBP) divulgou um 
vídeo (veja no gazetanews.
com) que mostra o momento 
em que duas crianças peque-
nas são jogadas pelo muro no 
deserto do Novo México, fron-
teira entre os EUA e México.

Um agente da patrulha de 

fronteira que operava uma câ-
mera em Santa Teresa, Novo 
México, viu as crianças sen-
do deixadas e alertou outros 
agentes na área sobre sua lo-
calização. 

As duas crianças, de 3 e 
5 anos, foram jogadas do la-
do americano da barreira por 

supostos contrabandistas hu-
manos na noite de terça-feira, 
30. Elas são equatorianas e ir-
mãs e foram jogadas de cerca 
de 14 pés de altura, anunciou 
a agência. 

A filmagem mostra um 
adulto escalando em cima de 
uma seção do muro e abaixan-

do uma criança pelo outro la-
do da barreira antes de dei-
xá-la cair no chão. Quando a 
primeira criança se levantou, 
a pessoa repetiu o processo e 
jogou a outra criança no lado 
americano da cerca. Elas pare-
ciam estar a vários metros do 
chão quando foram lançadas. as duas crianças, de 3 e 5 anos, foram jogadas na noite de 30 de março. 

video CBP
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Imigrantes estão vindo para os EUA em idades mais velhas, segundo análise. 

Etienne Laurent -EPA-EFE

U
ma análise dos dados 
do Census Bureau feita 
pelo Center for Immi-

gration Studies mostrou que 
a idade em que os imigran-
tes chegam aos Estados Uni-
dos aumentou dramaticamen-
te desde 2000. 

Dados recentemente di-
vulgados de 2019 mostram 
que os imigrantes (legais e in-
documentados combinados) 
ainda estão vindo para a Amé-
rica em idades muito mais ve-
lhas do que há uma ou duas 
décadas. No entanto, a ten-
dência se estabilizou, com os 
novos imigrantes em 2019 um 

Imigrantes estão vindo 

para os EUA em idades 

mais avançadas 
A idade média 

dos recém-

chegados era de 

31 anos em 2019 e 

26 anos em 2000.

pouco mais jovens do que os 
recém-chegados em 2017 e 
2018.

De acordo com o estudo, 
a idade média dos imigran-
tes recém-chegados era de 31 
anos em 2019, em compara-
ção com 26 anos em 2000. Os 

recém-chegados são definidos 
como aqueles que viviam no 
país há 1,5 anos ou menos na 
época da pesquisa.

O fato de que os novos imi-
grantes estão chegando com 
idades mais avançadas do que 
em 2000 ou 2010 tem implica-

ções para o argumento de que 
a imigração torna o país signi-
ficativamente mais jovem. As 
descobertas também têm im-
plicações para os cofres públi-
cos porque pesquisas anterio-
res indicam que os imigrantes 
mais jovens tendem a ter um 
impacto fiscal mais positivo 
ao longo da vida do que os 
imigrantes mais velhos. Tam-
bém descobrimos que a popu-
lação imigrante geral do país 
(recém-chegados e imigrantes 
estabelecidos) está envelhe-
cendo rapidamente.

Os grupos de idade mais 
avançada viram os maiores 
aumentos. A parcela de imi-
grantes recém-chegados com 
50 anos ou mais em 2019 era 
quase o dobro do que era em 
2000 - 15% contra 8%.

A parcela de recém-chega-
dos com 55 anos ou mais em 
2019 foi de 11%, o dobro dos 
5% em 2000. A parcela com 
65 anos ou mais foi de 6% 
em 2019, em comparação com 
apenas 2% em 2000.

Anualmente, 224.000 imi-
grantes com 50 anos ou mais 
se estabelecem no país, in-
cluindo 172.000 com 55 anos 
ou mais e 89.000 com 65 anos 
ou mais.

Famílias imigrantes são 

liberadas sem notificação
As autoridades dos EUA es-

tão libertando famílias de mi-
grantes na fronteira mexicana 
sem avisos para comparecer 
no tribunal de imigração ou, 
às vezes, sem qualquer pape-
lada ou documentação. 

A Patrulha de Fronteira 
começou a prática incomum 
na semana passada no Vale 
do Rio Grande, no Texas, que 

viu o maior aumento no nú-
mero de famílias de migrantes 
e menores desacompanhados 
cruzando a fronteira. 

A liberação rápida diminui 
a pressão sobre a Patrulha de 
Fronteira e suas instalações 
superlotadas, mas transfere 
o trabalho para o  Immigra-
tion and Customs and Enfor-
cement (ICE). 

Biden grava boas-vindas a 

imigrantes naturalizados 
O presidente Joe Biden 

gravou um vídeo de boas-vin-
das que será exibido em ceri-
mônias de naturalização aos 
novos cidadãos norte-ameri-
canos, no qual agradece por 
escolherem os Estados Unidos. 

“Quero agradecer a você 
por nos escolher e acreditar 
que a América é digna de suas 
aspirações”, disse Biden. “To-
dos vocês têm uma coisa em 
comum: Coragem. A coragem 
necessária para se sacrificar e 
fazer esta jornada. A coragem 

Biden no vídeo de boas-vindas. 

USCIS 

de deixar suas casas, suas vi-
das, seus entes queridos e vir 
para uma nação que é mais do 
que apenas um lugar, mas sim 
uma ideia “, completa.

Leia a matéria completa 
no gazetanews.
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Foram registradas praticamente 6.7 milhões de transações imobiliárias residenciais, incluindo casas e apartamentos.

Imóveis são vendidos em tempo recorde; busca de 

aluguel por imigrantes grávidas segue em alta 

A 
venda de casas está tão 
aquecida que os esto-
ques estão  sendo ven-

didos na metade do tempo em 
relação ao mesmo período no 
ano passado. Em 2020, o ano 
foi muito positivo para o setor 
e - tudo indica - 2021 seguirá 
no mesmo ritmo.

De acordo com a National 
Association of Realtors (NAR), 
em média, os imóveis vendi-
dos em janeiro/2021 ficaram 
disponíveis no mercado por 
21 dias. No mesmo período de 
2020 foram 43 dias. Uma im-
pressionante marca de 71% 
dos imóveis  vendidos em ja-
neiro ficaram disponíveis no 
mercado por menos de um 
mês.

O estoque de casas atingiu 
a mínima histórica. Foram re-
gistrados 1.04 milhões de imó-
veis disponíveis  para venda, 
o recorde anterior era de 1.9 
milhões, importante lembrar 

que a NAR começou a fazer a 
pesquisa de disponibilidade 
em 1982.

Naturalmente, o núme-
ro  de transações aumentou 
bastante. Foram registradas 
praticamente 6.7 milhões de 
transações imobiliárias re-
sidenciais, incluindo casas, 
apartamentos, coops, condos, 
townhomes.

De acordo com especia-
listas do setor ouvidos pela 
NAR, as vendas poderiam ter 
chegado a um aumento de 
20% se houvesse disponibili-
dade de imóveis à venda. Com 
essa escassez de produtos, os 
preços não vão parar de subir 
tão cedo.

O preço  médio  de imó-
veis  residenciais em janeiro 
foi de $303,900, um aumen-
to de 14% em relação ao ano 
passado, que foi de $266,300. 
Foram 107 meses seguidos de 
aumento no preço médio dos 
imóveis,  fato relevante é que 

esses números  também refle-
tem a realidade em todo o país. 
O mercado imobiliário  é um 
dos poucos setores da econo-
mia que tem registrado núme-
ros positivos durante a pande-
mia do novo coronavírus.

Com juros tão baixos, 
não  chega a ser exatamente 
uma surpresa que o merca-
do esteja tão  aquecido. Mas 
alguns detalhes são  curiosos 
no meio desse boom imobi-
liário  no  país. Para citar um 
exemplo, os preços sobem 
significativamente mais rápi-
do  que a renda. Especifica-
mente aqui na Flórida não 
há imposto de renda, é um 
estado bastante próspero, os 
números de covid estão bem 
mais baixos e o clima é bas-
tante convidativo, esses fato-
res também influenciam na 
decisão de comprar aqui.

Aluguel rápido
A principal novidade 

são  as mulheres procurando 

A busca de aluguel de curto prazo por mulheres que querem ter filho na Flórida também reaqueceu. 

Pixabay

imóvel para aluguel de curto 
prazo porque querem ter filho 
aqui. Esse cliente tem um per-
fil comum, são mulheres casa-
das, que normalmente podem 
trabalhar exclusivamente pela 
internet, querem um imóvel 

com preço bastante acessível 
para ajudar a reduzir o im-
pacto da valorização cambial 
do dólar, querem morar per-
to do hospital que darão a luz.

Geralmente, são mulheres 
que precisam de ajudante e o 

pai da criança  pretende pas-
sar a metade do período  do 
contrato de aluguel no exte-
rior, vindo para a Flórida pou-
cos dias antes do filho nascer. 
Leia a coluna completa no ga-
zetanews.com.

João Freitas
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Advogada brasileira explica questões sobre viagens e guarda que podem acabar como subtração de menores. 

Mudança de país com filhos: o que diz a Convenção 

de Haia sobre guarda de menores 

De acordo com Rizzia 
Froes, advogada brasi-
leira e mestre em Di-

reito pela faculdade Fordham 
de Nova Iorque, uma viagem 
ou mudança dos EUA para o 
Brasil envolvem questões de 
guarda e podem acabar como 
subtração de menores. 

Froes analisa o cenário 
atual da pandemia, que fez 
com que muitos brasileiros 
optassem por retornar ao Bra-
sil. Porém, para aqueles com 
filhos menores de idade, há 
mais implicações.

O tratado de Haia é com-
plexo, com muitas especifi-
cidades, segundo Froes, que 
elencou abaixo os pontos mais 
relevantes do documento pa-
ra alertar pais e responsáveis 
sobre alguns detalhes mui-
tas vezes ignorados durante o 
processo de mudança de país. 
“Um mal-entendido comum é 
a questão da guarda do filho: 
esse direito nem sempre é si-

nônimo de completa liberda-
de para o deslocamento do 
menor”, analisa. Veja os pon-
tos principais comentados pe-
la advogada. 

1-O que é a Convenção 
de Haia?  

A Convenção de Haia é um 
acordo internacional de 1983 
que envolve um pacto mútuo 
entre vários países, entre eles 
o Brasil e os Estados Unidos. O 
objetivo é regular entre países 
signatários a subtração inter-

nacional de menores. Portan-
to, os países signatários de-
vem cooperar entre si com o 
objetivo de restituir ao país de 
residência habitual, crianças 
que tenham sido levadas, por 
um dos genitores, para um ou-

Mudança dos EUA para o Brasil com filhos por um dos pais requer acordo e cuidados, explica advogada. 

Pixabay

tro país, violando assim o di-
reito de guarda de um dos pais 
ou de qualquer responsável le-
gal pelo menor. É importante 
salientar, que no Brasil, os pe-
didos de cooperação interna-
cional são tratados diretamen-
te pela Secretária de Direitos 
Humanos da Presidência da 
República. 

2-Posso me mudar 
com meu filho tendo a 
guarda unilateral?   

Geralmente não, mesmo 
que um genitor exerça a guar-
da de forma exclusiva. Mesmo 
separados, os pais exercem o 
poder familiar, então a regra 
é que os dois deverão decidir 

sobre o lugar de residência 
da criança- salvo se o juiz do 
país de residência da criança 
autorizar o contrário. O mes-
mo ocorre com autorização de 
viagem válida por um deter-
minado período. Essa autori-
zação permite apenas viagens 
temporárias e não concede o 
direito para mudança definiti-
va de residência.  

3-O que fazer caso 
meu filho tenha sido leva-
do para outro país?

É muito importante enten-
der o processo em caso de sub-
tração. Se o seu filho tiver sido 
subtraído do Brasil para outro 
país, você deverá procurar a 
justiça brasileira na cidade on-
de você reside. Se você ganhar 
a ação, as autoridades brasilei-
ras irão enviar uma carta roga-
tória para o juiz estrangeiro 
responsável solicitando o reco-
nhecimento da sentença brasi-
leira. Leia a matéria completa 
no gazetanews.com.

“Um mal-entendido 

comum é a guarda do 

filho: esse direito nem 
sempre dá liberdade para o 
deslocamento do menor”, 

analisa Rizzia Froes.
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EUA aplicaram mais de 168 milhões de doses da vacina
Os EUA relataram mais de 4 milhões de doses de vacina 

aplicadas em um único dia pela primeira vez no dia 3, de acor-
do com dados do CDC. Mais de 100 milhões de pessoas recebe-
ram pelo menos uma dose da vacina, cerca de 40% de todos os 

adultos. E 23% dos adultos nos EUA já estão totalmente vacina-
dos, segundo a Casa Branca.

A agência disse que 168,592,075 doses da vacina foram apli-
cadas até a quarta-feira, 7. 

Biden antecipa data para 

vacinar todos os adultos

O presidente Joe Biden 
anunciou na última terça-fei-
ra, 7, que os estados devem 
tornar todos os adultos nos 
EUA elegíveis para a vacina 
covid-19 até 19 de abril, duas 
semanas antes do prazo ante-
rior estabelecido para 1º de 
maio. Além disso, o presiden-
te também destacou o marco 
de vacinação nos EUA, quando 
o país alcançou 150 milhões 
de doses da vacina com 75 % 
dos idosos tendo recebido pe-

lo menos uma injeção.
Biden também pediu para 

que os americanos se mante-
nham em alerta e continuem 
com as medidas de prevenção 
do vírus. Ele ressaltou que le-
vará vários meses para que a 
maioria dos adultos seja total-
mente vacinada e que diversas 
vidas continuariam em risco, 
se as pessoas pararem de se-
guir as recomendações de dis-
tanciamento social e uso de 
máscaras.

Plano inicial de vacinar a população adulta era até 1º de maio.

AP Photo/Evan Vucci

A medida estava em vigor desde o ano passado e afetava profissionais 

estrangeiros portadores de visto H-1B, J-1 e L-1.

Biden encerra proibição de 

entrada de estrangeiros a trabalho 

A proibição de entrada 
de trabalhores estran-
geiros temporários im-

plementada pela administra-
ção de Donald Trump em 2020 
expirou no dia 31 de março e 
não foi renovada pelo gover-
no Biden.

A Proclamação 10052 que 
bloqueava entrada de estran-
geiros em certos trabalhos pa-
ra não imigrantes nos EUA, 
incluindo portadores de vis-
to H-1B, J-1 e L-1, não é mais 
efetiva e não impedirá mais a 
entrada de estrangeiros com 
base em sua classificação de 

Estrangeiros podem voltar a entrar no país com vistos de trabalho.

Atlanta AirportFacebook.

visto.
A moratória, que afetou os 

vistos H-1B que as empresas 

de tecnologia usam para con-
tratar programadores e enge-
nheiros estrangeiros, foi im-

posta em junho passado. As 
restrições de Trump aos vistos 
de trabalhadores convidados, 
que também cobriam traba-
lhadores sazonais não agríco-
las, au pair e outros, foram re-
visadas pelo governo Biden.

No mês passado, Biden re-
tirou uma ordem executiva 
que suspendia a emissão de 
novos green cards.

Porém, as proibições de 
viagens para turistas e estu-
dantes não mudaram e ain-
da afetam o Brasil, China, Irã, 
Irlanda, África do Sul, Reino 
Unido e áreas europeias. 



MUNDOGazeta Brazilian News · Semana de 8 a 14 de Abril de 2021 17

Localizado na Índia, o Instituto Serum produz vacinas contra a Covid-19 para todo o mundo.

Maior fabricante de vacinas contra Covid-19 

do mundo pede ajuda financeira

O Instituto Serum, o 
maior fabricante de va-
cinas contra a Covid-19 

do mundo, solicitou ajuda fi -
nanceira ao governo da Índia. 
O anúncio foi feito na quar-
ta-feira, 7, pelo diretor-geral 
Adar Poonawalla, que expli-
cou que a entidade precisa de 
um fi nanciamento de 30 bi-
lhões de rúpias, o equivalen-
te a R$ 2,2 bilhões, para au-
mentar a sua capacidade de 
produção. 

O pedido está relacionado 
ao fato do primeiro-ministro 
Narendra Modi ter impedido 
as exportações das vacinas de 
Oxford produzidas no Institu-
to Serum. O objetivo é garan-
tir que as doses sejam usadas 
para acelerar a campanha de 
imunização da própria Índia, 
que enfrenta um aumento sig-
nifi cativo de casos do corona-
vírus: só na segunda-feira, 5, o 
país registrou mais de 100 mil 
novas infecções.

A cada dia, o Instituto 
Serum produz mais de duas 
milhões de doses da vacina 
da AstraZeneca/Universidade 
de Oxford, que são vendidas à 
Índia por um preço muito me-
nor do que o cobrado no exte-
rior para exportação. Como a 
venda para países estrangeiros 
não está acontecendo, a enti-
dade fi cou com um défi cit or-
çamentário. 

Leia a matéria completa 
no gazetanews.com.O Instituto Serum produz mais de duas milhões de doses da vacina por dia.  

Divulgação

CoronaVac é eficaz contra variante brasileira da covid-19
 A vacina CoronaVac, imu-

nizante fabricado pelo Institu-
to Butantan e pela farmacêu-
tica chinesa Sinovac, tem 50% 
de efi cácia contra a variante 
P.1 da covid-19, que surgiu 
em Manaus e que já predo-
mina em diversos estados do 
país. A efetividade em preve-

nir o adoecimento foi confi r-
mada 14 dias após a aplicação 
da primeira dose.

O estudo foi feito com 
67.718 trabalhadores da área 
da saúde de Manaus e foi di-
vulgado na quarta-feira, 7, pe-
lo grupo Vebra Covid-19, que 
reúne pesquisadores de insti-

tuições nacionais e interna-
cionais, secretarias estaduais 
de Saúde do Amazonas e de 
São Paulo e as secretarias mu-
nicipais de Saúde de Manaus 
e São Paulo, apoiado pela Or-
ganização Pan-Americana de 
Saúde (Opas).

A pesquisa ainda não ava-

liou a efetividade após a apli-
cação da segunda dose, o que 
vai ser coletado agora, nas 
próximas semanas. “Na aná-
lise interina, a efetividade da 
CoronaVac foi de 50% na pre-
venção da doença sintomática 
pela covid-19”, diz o relatório 
do estudo preliminar.> Coronavac atua contra variante. 

Rovena Rosa/Agência Brasil

O Mercado Livre está com 
um projeto ambicioso de ex-
pansão na América Latina e 
quer contratar 16 mil funcio-
nários, sendo 7,2 mil deles so-
mente no Brasil. Além disso, a 
meta da companhia é investir 
R$ 10 bilhões no País, princi-
palmente nas áreas de logísti-
ca e fi ntech.

 A empresa pretende du-
plicar seu quadro de funcio-
nários em 2021. Os postos es-
tão distribuídos nas principais 
capitais e cidades onde a com-
panhia opera no Brasil.

A abertura de vagas chega 
com o objetivo de reforçar a 
rede de logística e as áreas de 
TI, serviços fi nanceiros e de 
produtos que geram soluções 
tecnológicas. Uma das expec-
tativas da empresa é fechar 
2021 com mais de 32 mil fun-
cionários. A cargo de compa-
ração, o Mercado Livre encer-
rou 2020 com um quadro de 
15.545 colaboradores.

Leia a matéria completa 
no gazetanews.com. 

Mercado Livre 
anuncia 7.200 
vagas no Brasil

+1 (858) 231-8214 @qualityone.group

-Fortalecer o sistema imune

-Ajudar o organismo a combater células
cancerígenas

-Melhorar a qualidade de vida
Fórmula USP 100% original somado aos
benefícios das vitaminas D3 e K2.

SUA SAÚDE É NOSSA PRIORIDADE-
Acesse o site e conheça nossos produtos

Conheça melhor a “pílula do câncer”
PHOSPHO MAX

www.qualityonegroup.com
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S
erá que você sabe  quanto di-
nheiro você precisa para se 
aposentar? Quase ninguém sa-

be este número, mas um conselho 
comum é que você precisa de cer-
ca de US $1 milhão - e algumas fon-
tes sugerem ainda mais. Na verda-
de, 16% das pessoas acreditam que 
você precisa de pelo menos US $ 2 
milhões, de acordo com um estudo 
recente feito pela seguradora Tran-
samérica.

Das pessoas envolvidas no es-
tudo da Transamérica, apenas 11% 
usaram uma calculadora de apo-
sentadoria para fazer suas estima-
tivas e 47% usaram o “ adivinhome-
tro”... Ou seja, elas não têm a menor 
ideia, assim “chutaram” um núme-
ro qualquer.

Embora muitos pensem que vo-
cê precisa de $1 milhão no banco 
para se aposentar confortavelmen-
te, esse número não é necessaria-
mente baseado em cálculos reais - 
nem é o número certo para todos.

Você pode passar seus anos dou-

rados vivendo com menos de US $1 
milhão - e ainda assim viver bem. 
Para saber quanto você precisa pa-
ra se aposentar, você deve avaliar 
suas necessidades de estilo de vida, 
entender sua tolerância ao risco, 
considerar os efeitos da inflação e o 
mais importante, aprender a fazer 
um orçamento e segui-lo.

O planejamento da poupança 
para a aposentadoria tem a ver com 
gastos, não com receita

O que muitas pessoas podem 
não perceber é que o planejamento 
da aposentadoria não é tanto quan-
to você ganha, mas quanto você gas-
ta. Seu estilo de vida hoje pode ter 
um impacto sobre quanto dinheiro 
você tem de sobra em seus anos de 
aposentadoria.

Conheci pessoas que ganham 
$ 30.000  por mês e ainda não têm 
economias para a aposentadoria...

Mantenha seu estilo de vida sob 

controle e certifique-se de guardar 
dinheiro todos os meses. Defina 
uma referência com base no que 
(você) precisa por ano e planeje vi-
ver até 100 anos. ”

Você deve ter ouvido que pre-
cisará de 55% a 80% de sua renda 
pré-aposentadoria para viver bem, 
mas com algumas mudanças de or-
çamento e estilo de vida, é possível 
viver com menos. Uma pessoa ou 
casal que não paga casa ou carro po-
de viver com menos de 70%.

Quanto dinheiro eu preciso pa-
ra me aposentar? Estimar quanto 
dinheiro você precisará na aposen-
tadoria pode ser uma tarefa difícil. 
Aqui está um ponto de partida para 
descobrir qual deveria ser sua ren-
da média mensal na aposentadoria:

1. Calcule sua renda mensal 
atual e suas despesas mensais.

2. Considere as mudanças no 
estilo de vida que podem ocorrer, 
como ajuste do custo de vida, ne-
cessidades de saúde, planos e des-
pesas de viagem e dinheiro que vo-

cê planeja gastar com filhos e netos.
3. Subtraia o que você está in-

vestindo atualmente a cada mês em 
sua conta de aposentadoria privada( 
plano indexado), seu Roth IRA ou 
seu 401K.  Embora você possa con-
tribuir para um plano de aposenta-
doria enquanto viver, provavelmen-
te não o fará depois de se aposentar.

4. Considere todas as pensões 
que você receberá como parte de 
sua renda.

5. Subtraia o valor dos impos-
tos que você está pagando sobre o 
seu salário atual, porque você não 
os pagará mais.

Ao fazer esses cálculos, você 
acabará com um orçamento de apo-
sentadoria. Você estará adicionando 
toda a sua renda, subtraindo suas 
despesas e vendo quanto - mais ou 
menos - você precisará para viver.

Quer saber mais sobre aposen-
tadoria? Entre em contato que te-
rei o maior prazer em responder as 
suas perguntas.

Uma ótima semana para todos!

POR CLAUDIA FEHRIBACH

Carioca, 

formada em 

Artes pela Uni-

versidade do 

Rio de Janeiro. 

Conselheira 

financeira es-

pecialista em 

orçamento, 

crédito pes-

soal , proteção 

de família e 

acumulação 

de patrimônio.

Vice-Presiden-

te Executiva 

da Five Rings 

Financial.Envie 

sua dúvida 

por email para 

claudia@five-

ringsfinancial.

com

Quanto você precisa para se aposentar?

saudefinanceira@gazetanews.comSAÚDE FINANCEIRA

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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J
á aconteceu com você de as-
sistir um fi lme e no dia se-
guinte esquecê-lo por comple-
to? A experiência não deixou 

marca. Vice-versa, você pode assis-
tir uma história que reverbera em 
você por dias e até anos.

O primeiro caso é de um co-
nhecimento insípido o segundo de 
um saboroso. O primeiro não trou-
xe qualquer informação nova e se 
trouxe, esta não penetrou em seu 
ser, ora porque o fi lme era banal, 
ou seja, insípido ora porque vo-
cê não estava de fato lá e sim com 
a cabeça em outro lugar. Foram 
umas duas horas de sua vida entre 
parêntesis, num vácuo suspenso 
onde você não estava... onde esta-
va, a propósito? Talvez nem você o 
sabia, mas essa é outra questão.

O que eu quero frisar aqui é 
que hoje, num tempo em que po-
demos ter acesso a todo o conhe-
cimento produzido pela humani-
dade em sua história, hoje temos 
que discernir entre conhecimen-

to saboroso e conhecimento insí-
pido. Mas não só: precisamos tam-
bém inserir na relação quem faz 
conhecimento saboroso ou não, ou 
seja: você.

Não podemos saber tudo. Não 
se trata, certamente disso e se-
ria tolo achar que este seja um pa-
tamar a ser alcançado. Inclusive, 
“o que sabemos que não sabemos 
é apenas uma pequena fração do 
que não sabemos que não sabe-
mos”. Virtude é ter a magnanimi-

dade de reconhecer à ignorância 
seu lugar, sem negá-la para depois, 
desapercebidos, esbanjá-la nas en-
trelinhas de conhecimentos insí-
pidos e no explícitode comporta-
mentos irrefl etidos.

Não, se trata de identifi car o 
que é conhecimento válido para 
nós, conhecimento necessário, ur-
gente, essencial para o momen-
to presente (lembrando que todo e 
cada dia é “o momento presente”) 
e aí discernir entre o saboroso e o 
insípido. Ninguém come qualquer 
coisa: vamos aprender a escolher 
também entre os diversos conheci-
mentos oferecidos no mercado li-
vre da internet?

O conhecimento saboroso é 
aquele que, como diz a palavra, 
tem saboroso: deixa um gosto a bo-
ca, deixa a pensar, desce devagar 
em nossos sistema, vai se instalan-
do lentamente e desinstalando ou-
tros conhecimentos que agora se 
apresentam como nulos ou insul-
sos. O saber saboroso cria mudan-

ças. O saber insulso pode agradar 
ao paladar no momento, ou seja, 
pode afagar ao ego porque é o que 
este deseja ouvir, mas não nutre. 
Balas nutrem? Mesmo as embru-
lhadas com plástico colorido e cin-
tilante... Não, não nutrem.

Raciocínio e discernimento, 
em primeiro lugar! Pergunte-se: 
de qual conhecimento preciso ho-
je? O que é importante para mim 
saber agora? Digo “agora” porque 
sem saber o agora não tenho co-
mo dar o passo que vai me levar ao 
amanhã. Daí, o “agora” ser o cen-
tro do mundo nesse preciso mo-
mento.

A noção de “saber”, por um 
lado, abraça ideias relacionadas 
a conhecimento, capacidade e 
consciência; por outro lado, o sig-
nifi cado ancestral de saber decorre 
de sabor. O conceito de “saber” to-
ma forma como uma metáfora pa-
ra “sabor”.

“Inteligência, sabedoria, habi-
lidade, consciência, em um antigo 

mundo pré-urbano, indo-europeu, 
antes da escrita, tomam forma, to-
mam contornos defi nidos como 
condimentos de sentido - como 
primeiros prazeres. Sua apreciação 
tem um imediatismo sensorial.” 
(Unaparolaalgiorno.it)

Logo o saber insípido é o sem 
sal, tolo, sem textura ou consistên-
cia. Não sustenta e não se susten-
ta diante da argumentação crítica, 
não deixa marcas, passa batido, rá-
pido quanto dispensável. Embaça 
a visão, distrai mentes cansadas de 
tantas distrações, mantém a visão 
curta e ilude o coração. Saber in-
sulso, comum e corriqueiro, sem 
consequências. O saber tem conse-
quências, sempre.

O sábio é quem, tendo saborea-
do o conhecimento, tendo sentido 
o conhecimento na pele, se dado o 
tempo para digestão e assimilação, 
tendo acompanhado o caminho 
das ideias na realidade concreta de 
sua vida pessoal e social, pode di-
zer que sabe o que sabe, sem nun-
ca perder de vista a enorme exten-
são do que (ainda ou para sempre) 
não sabe.

VIVER BEM

Adriana Tanese Nogueira - Psicanalista, fi lósofa, life coach, terapeuta transpessoal, intérprete de sonhos, terapeuta Florais de Bach, autora, educadora perinatal, fundadora da ONG 
Amigas do Parto (www.asmigasdoparto.org), do AELLA - Instituto Internacional de Educação Psicológica e Espiritual (www.aellaedu.com). Offi  ce: Boca Raton, FL-USA. +1-561-3055321

SABER SABOROSO E SABER INSÍPIDO

adriana@gazetanews.comPor ADRIANA TANESE NOGUEIRA

Fale com nossos vendedoresFale com nossos vendedores

22 anos no mercado automotivo da Flórida

Dorival,Carlos e Pamela 954-788-0425
Sedans, SUVs, Truck, Vans, Esportivos disponíveis no lote e

acesso a mais de 6.000 veículos diretamente dos melhores

auctions (leilões) da Florida

2011 Nissan XTerra
98.572Milhas

$9,900*

2012 Audi A6 3.0 Turbo
75.817Milhas
$15,900*

2012 NIssan Armada
146.159Milhas
$10,900*

2013Mini Cooper Hardtop
Coupe 67.303Milhas

2016 Nissan Altima
62.663Milhas
$12,900*

2008 Toyota Tacona
144.612Milhas
$15,900.00

$8900*

4521 N Federal Hwy Pompano Beach, FL 33064

Mecânica própria – Veículos com Garantia (Consultar condições) - Carfax disponível e GRATUITO – Somente carros com Titulo Limpo –

Financiamos Passaporte, Drive License, ITIN Number e Companhias – Entrada Parcelada (Down Payment) –Juros variando de 0% a 16.9%

no financiamento interno (mediante simples qualificação – Consultar condições);

w w w . b r a s c a r . n e t

* O preço anunciado indicado neste anuncio representa o preço de venda à vista (com desconto sobre  o preço regular).  O preço à vista ou Preço Regular do veículo não inclui nova placa (new license plate) ou

transferência, imposto sobre vendas (sales tax) e quaisquer outras taxas administrativas. Para saber o valor total cash e/ou valor regular do carro (financiado sem desconto) e demais custos, ligue 954-788-0425.

@Brascar Auto Sales @brascar_autosales



ENTRETENIMENTO Gazeta Brazilian News · Semana de 8 a 14 de Abril de 202120

M
uitas pessoas sonham com 
uma verdadeira transfor-
mação em suas vidas, mas 
querem que seja assim: 

vapt-vupt e pronto, se tornam outras 
pessoas, mais confi antes, bem- suce-
didas, prósperas e felizes! Na vida real 
isso não acontece. Por mais que sejam 
positivas e necessárias, mudanças cos-
tumam ser tão desgastantes que, mes-
mo querendo mudar, algumas pes-
soas relutam e tentam seguir sua vida 
do “jeitinho” de sempre.

A respeito das mudanças, os mais 
conservadores ou medrosos diriam: 
“É o mais sensato!” ou “Melhor não 
trocar o certo pelo duvidoso.” Sim, o 
processo causa medo em muita gente. 
Trata-se de um medo físico, pois exige 
uma adaptação do nosso sistema ner-
voso sair da “zona de conforto”, bus-
cando novos caminhos para conec-
tar as áreas emocional e racional do 
cérebro.

As coisas, nem sempre acontecem 
como planejamos. Chega um momen-
to em que é fundamental sair da inér-

cia e implementar mudanças, que 
não necessariamente precisam ser 
gigantescas nem imediatas, mas po-
dem ser muito singelas. Porém, quan-
do surge a insatisfação, as pessoas, 
em vez de cogitar da possibilidade de 
mudança, tendem a ocupar a posi-
ção de vítimas e culpam a tudo e a to-
dos pelos seus sentimentos. Em vez 
de eleger

culpados, refl ita sobre as suas ati-
tudes e escolhas perante a vida e ava-
lie se suas decisões têm ido ao en-
contro de seus valores e propósito de 
vida. Mudar alguns padrões de com-
portamento, como a falta de amor-
-próprio, o sentimento de culpa e a 
baixa auto-estima,

pode resultar em uma grande di-
ferença, incitando, até mesmo, o des-

pertar de um novo ser.
Em geral, as pessoas têm uma rea-

ção muito previsível quando se depa-
ram com a necessidade de mudança 
e costumam agir dentro de um ciclo 
conhecido como “Ciclo do pesar”, que 
inclui: choque, negação, raiva, nego-
ciação, tristeza, aceitação e desempe-
nho. Vejamos como ele se desenvolve:

 A primeira reação frente à neces-
sidade de mudança é a de um verda-
deiro “choque”. A pessoa fi ca aneste-
siada, sem conseguir aceitar que terá 
de mudar seus padrões, tão perfeita-
mente enraizados em seu modo de 
vida.

 Após o “choque” inicial, vem a fa-
se de “negação”, quando a pessoa ten-
ta se convencer de que não precisa su-
cumbir à mudança e pode seguir sua 
vida exatamente como ela tem feito 
até o momento.

 Ao conscientizar-se de que a mu-
dança é realmente necessária, a pes-
soa passa por um estágio de “raiva”, 
pois ainda não conseguiu assimilar 
todos os aspectos da mudança nem 

aceita ter de abrir mão de seus pa-
drões atuais.

 Em seguida, ela entra na fase de 
“negociação” e tenta barganhar a pos-
sibilidade de manter algumas coisas e 
aceitar outros aspectos da mudança.

 Ao se dar conta de que a mudan-
ça é inevitável e que precisará aban-
donar os padrões que estão bloquean-
do a sua produtividade, vem um 
sentimento de “tristeza”.

 Por fi m, superada a tristeza, che-
ga a vez de contemplar um estado de 
plenitude e produtividade. É a fase de 
“aceitação e desempenho”, em que, fi -
nalmente, a mudança é implementa-
da e a pessoa se dá conta de como ter 
optado pela mudança poderá benefi -
ciá-la... até a próxima mudança!

É incrível pensar que passamos 
por todos esses estágios mesmo quan-
do a mudança representa algo positi-
vo e desejado. Tenha em mente que 
você tem a liberdade e o direito de fa-
zer as escolhas que podem tornar sua 
vida melhor e mais feliz, assim como 
tem o poder de abrir mão daquilo que 
lhe traz dor, tristeza e infelicidade. Ou 
seja, mudar está ao seu alcance, sem-
pre. Boa sorte!

LAIR RIBEIRO

Médico, com mestrado em cardiologia, e palestrante internacional, tendo se apresentado 
em mais de 20 países. É autor de vários livros que se tornaram best sellers.

Mudar para permanecer — Você está preparado?

lair.ribeiro@gazetanews.com
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P
rincipal artista românti-

co da história da música 

brasileira, Roberto Car-

los completará 80 anos 

no próximo dia 19 de abril. Ca-

pixaba de Cachoeiro de Itapemi-

rim, ele lançou- se na carreira ar-

tística no início dos anos 1960, 

influenciado pela bossa nova, e 

construiu uma longeva e sólida 

história de sucesso. O Rei gostaria 

de comemorar a data ao lado do 

público, com uma turnê nacional 

que ocuparia várias datas deste 

mês, porém os shows programa-

dos acabaram cancelados ou adia-

dos, por conta da pandemia.

Mesmo assim, muitas home-

nagens estão reservadas ao can-

tor nesta data histórica. A Globo 

planeja a exibição, em seus ca-

nais, de um especial sobre a vida 

e a carreira do Rei, com imagens 

de arquivo e depoimentos atuais, 

dele e de artistas próximos, além 

de outros profissionais. Também 

estão sendo cogitadas uma “li-

ve” para o dia 18 (domingo), nos 

moldes da realizada em 2020, 

quando ele completou 79 anos — 

transmitida pelo YouTube e pe-

la TV, a partir do estúdio particu-

lar de Roberto, no Rio de Janeiro. 

“Domingão do Faustão”, “Fantás-

tico” e ‘Conversa com Bial”, entre 

outros programas da emissora à 

qual o cantor é vinculado desde 

1974, prometem tê-lo como atra-

ção do mês do seu aniversário.

Também estão programados 

para abril o lançamento de dois 

livros a respeito do nosso artis-

ta mais popular. Um deles, “Que-

rem Acabar Comigo”, escrito pe-

lo pesquisador Tito Guedes, acaba 

de chegar às livrarias físicas e no 

formato e-book.  “Desde a Jovem 

Guarda, Roberto Carlos é um su-

cesso de público e fenômeno de 

vendas. A crítica musical, porém, 

demorou a lhe estender o tape-

te vermelho. A maior parte do 

tempo ele foi visto como um can-

tor alienado, brega, carola e aco-

modado. Chegou a ser rotulado 

como “debilóide”. Para contar a 

trajetória do mais bem-sucedido 

nome da música brasileira de to-

dos os tempos, sob o ponto de vis-

ta da imprensa especializada, Tito 

Guedes garimpou centenas de re-

senhas publicadas desde os anos 

60 até hoje. O resultado é um re-

trato da obra do Rei a partir de 

uma perspectiva inédita”, infor-

ma a editora Máquina de Livros, 

responsável pela obra.

“
Céu Aberto” é o título do 

single que o cantor Mar-

celo Falcão está promo-

vendo, tanto nos serviços 

de áudio, como numa espécie 

de curta metragem postado em 

seu canal no YouTube. O single, 

composto por Falcão e pelo ra-

pper Hungria Hip Hop (que divi-

de com ele os vocais) vem trazer 

uma mensagem de esperança, 

garra e superação, com exemplos 

reais de que tudo é possível se vo-

cê acreditar em si mesmo. “Neste 

momento em que o mundo pas-

sa por uma pandemia nada me-

lhor que uma música para nos 

motivar e inspirar a cada dia”, 

lembra a Warner Music, gravado-

ra de Falcão.

Hungria Hip Hop comenta 

a parceria: “trabalhar com o Fal-

cão foi algo que me surpreendeu 

muito e superou todas as expec-

tativas. Eu esperava que fizés-

semos um bom trabalho, pois 

sentia que tínhamos a mesma 

energia, mas foi além — sem dú-

vida foi um dos trabalhos mais 

incríveis que fiz na vida.  Além de 

ter realizado um sonho de mole-

que, que era de cantar ao lado de-

le, conseguimos trazer uma men-

sagem positiva, uma mensagem 

de esperança, uma mensagem de 

sonhos”.

Felipe Rodarte dividiu com 

Falcão a produção musical e as 

filmagens foram dirigidas por 

Mess Santos, com cenas captadas 

no Vidigal (Rio de Janeiro) e Al-

lianz Parque (São Paulo). “O filme 

conta a história de um menino 

que tem o sonho de se tornar jo-

gador de futebol. Ele nasceu em 

uma comunidade e enfrenta di-

versas dificuldades que essa rea-

lidade impõe. Há uma passagem 

de tempo na história e esse garo-

to aparece anos depois chegando 

no objetivo dele. Esta ideia veio 

ouvindo a música, que traz a es-

perança na letra — cada verso te 

inspira e motiva a seguir adian-

te”, declara o diretor.

Ao longo do curta, o You-

Tuber Whindersson Nunes e o 

artista plástico Eduardo Kobra 

contam de forma resumida as 

próprias histórias, que são exem-

plos de superação, positividade e 

objetivos alcançados, apesar das 

adversidades e do discurso dos 

que diziam que não daria certo. 

Além deles, destaque para a parti-

cipação de Neymar Jr., represen-

tação autêntica deste sonho de 

meninos de todo canto do país. 

Ele dá um depoimento mostran-

do que, com fé e determinação, é 

possível chegar aonde se quer.

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.

80 anos de Roberto Carlos terá livros e 
especial de TV

Falcão e Hungria, juntos em single motivacional

planetamusica@gazetanews.comPor GENE DE SOUZA
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Voyagers

Lionsgate

O suspense de 
ficção científi-
ca “Voyagers” 
estreia nos 
cinemas na 
sexta-feira, 
dia 9 de abril. 

Situado em um futuro próximo, 
“Voyagers” narra a odisseia de 
30 homens e mulheres que são 
enviados para o espaço em uma 
missão multigeracional em bus-
ca de um novo lar. A missão en-
tra em uma espiral de loucura à 
medida que a tripulação volta ao 
seu estado mais primitivo, sem 
saber se a verdadeira ameaça 
que enfrentam está fora da nave 
ou dentro dela. O longa foi escri-
to e dirigido por Neil Burger. No 
elenco estão Colin Farrell, Tye 
Sheridan, Lily-Rose Deep, Fionn 
Whitehead, Chanté Adams, entre 
outros. Se você gosta de ficção 

científica então você não pode 
perder esse filme.

Thunder Force

Netfl ix

A comédia 
cheia de ação 
e superpode-
res, “Thunder 
Force” fica 
disponível na 
Netflix na sex-

ta-feira, dia 9 de abril. O longa 
acompanha duas melhores ami-
gas desde os tempos de infância, 
que se reúnem depois que uma 
delas inventar um tratamento 
que lhes dá poderes para prote-
ger sua cidade dos supervilões 
que ameaçam a população. No 
elenco estão Melissa McCarthy, 
Octavia Spencer, Jason Bateman, 
Bobby Cannavale, Melissa Leo, 
Pom Klementieff, Taylor Mosby, 
entre outros. “Thunder Force” 
foi escrito e dirigido por Ben 

Falcone. Comédia bem divertida, 
eu gostei!

City of Lies

Saban Films

O drama 
biográfico 
policial “City 
of Lies” fica 
disponível 
no video On 
Demand e 

On Digital na sexta-feira, dia 9 
de abril. O longa acompanha 
Russell Poole, um detetive da 
polícia de Los Angeles incum-
bido de resolver um dos casos 
mais emblemáticos de violência 
dos Estados Unidos: a morte 
do famoso rapper Christopher 
Wallace, mais conhecido por 
The Notorious B.I.G.. Em meio 
às investigações, ele terá de 
lidar ainda com toda a antiga 
rivalidade entre a Costa Oeste 
e a Costa Leste em relação ao 

gênero musical. No elenco estão 
Johnny Deep, Forest Whitaker, 
Toby Huss, Neil Brown Jr., entre 
outros. O roteiro foi escrito por 
Christian Contreras e foi basea-
do no livro LAbyrinth, do autor 
vencedor do Prêmio Pulitzer 
Randall Sullivan. A direção ficou 
por conta de Brad Furman.

   Them (série)
Amazon Original

Disponível no serviço de ‘strea-
ming’ Prime Video, a partir do dia 
9 de abril, os 10 episódios da tem-

porada 1 da nova série “Them”. A 
série original da Amazon Studios 
é uma antologia que mistura 
terror com comentário social, 
trazendo uma nova história a cada 
temporada. A primeira acompa-
nha um casal afro-americano, nos 
anos 50, que decide se mudar com 
sua pequena família da Carolina 
do Norte para um bairro total-
mente branco de Los Angeles. Eles 
tentam escapar da segregação 
racial e da discriminação pre-
dominantes no sul dos Estados 
Unidos, onde as leis de Jim Crow 
ainda vigoravam. A nova casa dos 
Emory está localizada em uma 
rua arborizada e aparentemente 
tranquila, mas logo se torna palco 
de fenômenos sobrenaturais. No 
elenco estão Deborah Ayorinde, 
Ashley Thomas, Shahadi Wright 
Joseph, Melody Hurd, Alison Pill, 
Liam McIntyre, entre outros. A 
série foi criada por Little Marvin 
que também está na produção 
executiva ao lado de Lena Waithe.

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

Lionsgate
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BASTIDORES

Baiana, formada em jornalismo e publicidade, com pós graduação em Broadcasting. Já trabalhou 
como repórter e editora no Gazeta. Produtora e apresentadora de eventos na Flórida.

bastidores@gazetanews.comPor CONNIE ROCHA

O Cônsul-geral do Brasil em Miami João Mendes Pereira, Andrea Faria e o Ministro Luis Roberto Barroso

Glaucia com o filho Antonio.

Domingo de 

Páscoa na 

PIBFlórida

Ministro Luis Roberto Barroso ministra palestra para 

o Conselho de Cidadãos da FL

Visita do Gazeta News ao 

showroom da Rommanel USA

D
estaque para o Do-
mingo de Páscoa da 
PIBFlórida, que pre-

senteou a comunidade bra-
sileira com a apresenta-
ção do Musical de Páscoa 
“Entre nós”. Com a parti-
cipação de voluntários dos 
ministérios de Adoração, 
Teatro, Jovens, Adolescen-
tes e Crianças, o auditório 
principal recebeu mem-
bros e convidados, que vi-
venciaram a história de Je-
sus através da encenação e 
belas músicas entoadas pe-
lo Coral PibFlorida.

Após o Musical, Pr. Si-
lair Almeida falou sobre 
o significado da Páscoa e 
agradeceu a todos os con-
vidados e participantes do 
evento.

N
o dia 31 de março, o Conselho de Cidadãos da Flórida recebeu a ilustre visita do Minis-
tro Luis Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal e Presidente do STE, que profe-
riu uma importante palestra sobre o papel do judiciário na era pós-pandemia no Brasil.

Durante a apresentação, o Ministro fez uma recapitulaçao do desenvolvimento brasilei-
ro desde a proclamaçao da República em 1808, ressaltou que o Brasil vive hoje a realidade do 
momento do processo civilizatório em que se encontra e que, apesar deste processo ser mais 
lento do que esperado, ele se movimenta sempre no sentido do avanço.

O Ministro também falou de temas importantes como educação infantil, saúde, en-
tre outros assuntos importantes, mas sempre com uma visão otimista e positiva do Brasil 
e da capacidade do brasileiro de superar obstáculos. Os integrantes do Conselho de Cida-
dãos ficaram honrados com a visita do Ministro, que afirmaram ter sido uma fonte de ins-
piração para todos.

E 
a nossa editora, Fernanda Cirino, foi visitar o sho-
wroom da Rommanel USA, em Miami e conhecer a no-
va coleção, que comemora os 35 anos da marca.

A Rommanel é uma empresa brasileira, que fabrica joias 
folheadas a Ouro 18k, Rhodium, Rhodium Negro e Paládio, 
joias em Aço e Prata 925. A tradicional marca brasileira es-
tá presente em mais de 20 países, incluindo EUA e Canadá, 
com mais de 250 lojas no Brasil e muitas consultoras inde-
pendentes. Para visitar a loja, conhecer os produtos ou tor-
nar-se uma “stylist” da Rommanel, visite : rommanelusa.com

Parabéns para Glaucia Bastos

A 
empresária Glaucia Bastos comemorou aniversário do dia 2 de abril, no 
Tree House 46, em Boca Raton.

Amigos e familiares festejaram com a aniversariante ao pé da árvore, 
no “Baile do Johhny” com show ao vivo . Happy Birthday do Bastidores!!

Integrantes da PibFlorida no Domingo de Pascoa

Evento de Domingo de Pascoa no PibFlorida

Aniversariante Glaucia Bastos

Fernanda Cirino com Camila Tomasoni 

(Customer Care)




