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Número de crianças que vivem
só com as mães dobrou nos EUA
O
número de crianças que vivem com os dois
pais diminuiu desde 1968, enquanto a porcentagem que vivem com a mãe dobrou, de acordo
com o Current Population Survey* (CPS) do Census
Bureau. A diferença maior está para filhos que mo-

ram apenas com a mãe - é o segundo arranjo domiciliar mais comum nos Estados Unidos. Cerca de 7,6
milhões (11%) de crianças viviam com a mãe apenas
em 1968, em comparação com 15,3 milhões (21%) em
2020.
EUA | Pág. 16

Arquivo pessoal.

ESTADO DO FUTURO

FLÓRIDA VIVE EXPANSÃO
COM GANHO DE
HABITANTES E NOVO
POLO TECNOLÓGICO
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DE ALTO PADRÃO

BRASILEIROS QUE MORAM
NA FLÓRIDA PODEM
ACOMPANHAR OBRA NO
BRASIL POR APLICATIVO
Flórida | Pág. 11
A&T Construtora

Jheniffer Castro, de 22 anos, cria sozinha as filhas Valentina, 6 anos, Maria Cecília, 4, Hellena, 2, em Boca Raton, sul da Flórida.

A A&T Construtora inova com aplicativo.

Brasil chora a morte do humorista Paulo Gustavo, vítima da covid-19
Mundo | Pág. 17
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Cadê a vacina, meu Deus?

“
Mineira,
formada em
Comunicação Social
- Jornalismo
pelo Centro
Universitário
do Leste de
Minas Gerais
(UNILESTEMG). Traz
em seu currículo experiências como
assessora de
comunicação,
escritora,
revisora e
organizadora
do livro Eta
Babilônia.
Atualmente
é editora e
repórter do
Gazeta News.

Cadê a vacina meu
deus?”, questionou Paulo Gustavo no dia 3 de
março em uma publicação
no Instagram, 10 dias antes
de ser internado. Durante o
ano todo da pandemia, o ator
e humorista que morreu na
terça (4) por complicações da
covid-19, fez alertas sobre a
doença.
No começo da pandemia
no Brasil, em março do ano
passado, ele tentou conscien-

gens sobre o agravamento da
pandemia no país. “Se liga na
aglomeração gente! Sair de
casa apenas quem precisa
TRABALHAR!”, escreveu ele.
As reportagens citadas
por Paulo Gustavo falavam
sobre a lotação de UTIs no
Brasil, a necessidade de um
lockdown, a maior transmissibilidade das novas variantes no país e sobre a mudança do perfil dos pacientes nas
UTIs: pessoas mais jovens,
entre 30 e 50 anos.
Mas a vacinação
no Brasil engatinha
“Cadê a vacina meu deus?”,
ainda. Diferente dos
questionou o humorista
EUA, não há postos
Paulo Gustavo no dia 3 de
de vacinação em
março em uma publicação
massa e os estados
no Instagram, 10 dias antes seguem critérios de
idades e comorbidade ser internado.
des. Não chegou aos
50 anos ainda, entizar seus mais de 16 milhões quanto os EUA já abriu para
de seguidores na rede social, maiores de 16 anos.
pedindo que as pessoas que
O governador de São Paupudessem ficassem em casa. lo, João Doria (PSDB), anunMais recentemente, escreveu ciou na quarta-feira (5) a
sobre a crise aguda da pande- ampliação da campanha de
mia em Manaus, onde faltou vacinação contra a Covid-19
oxigênio para pacientes com no estado para novos grucovid-19, e fez apelos pela va- pos com comorbidades e decina contra o vírus no Brasil. ficiências, incluindo gráviO post pedindo vacina foi das, puérperas e adultos com
ilustrado por capturas de te- idade de 55 a 59 anos.
la de uma série de reportaA campanha terá início

TELEFONES DE EMERGÊNCIA
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

Fundado em fevereiro de 1994

na próxima terça-feira (11)
com a vacinação de gestantes
e puérperas. Somente mulheres grávidas acima de 18
anos, em qualquer idade gestacional, poderão ser vacinadas. Elas precisarão comprovar o estágio da gestação por
meio de carteira de acompanhamento, pré-natal ou laudo médico.
Entre as puérperas, as
mulheres também devem
ter idade a partir de 18 anos,
mas só poderão se vacinar se
comparecerem aos postos de
atendimento até 45 dias após
o parto. As mães que deram
à luz recentemente deverão
apresentar a declaração de
nascimento da criança para
receber a vacina. Segundo o
governo estadual, cerca de
100 mil mulheres serão vacinadas nesta nova etapa do
Programa Estadual de Imunizações (PEI).
Até então, é o estado com
vacinação mais avançada.
O Brasil continua em 56º
lugar no ranking global da
aplicação de doses da vacina
contra a Covid-19 nesta terça-feira (4), considerando o
número de doses a cada 100
habitantes. Entre os países
que compõem o G20, grupo
das 20 maiores economias

do mundo, o país continua
em 9º.
Segundo os dados atualizados pela Agência CNN, o
Brasil aparece com 23,16 doses aplicadas a cada 100 habitantes. Os Estados Unidos
lideram o ranking de doses
aplicadas a cada 100 habitantes — 73,79. O Reino Unido
está na segunda posição —
com 73,78 doses aplicadas a
cada 100 pessoas.
O Canadá (37,23) aparece na sequência, seguido pela Alemanha (35,98), Itália
(35,00) e França (32,89). A
Arábia Saudita se mantém
no 7º lugar, com 28,03 doses
da vacina contra a Covid-19
aplicadas — a cada 100 habitantes — seguida pela Turquia (27,62).
O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde
(OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse na quarta-feira, 5, que o plano do presidente Joe Biden de apoiar
uma proposta de renúncia
aos direitos de propriedade
intelectual para impulsionar
a produção global de vacinas foi um “momento monumental na luta contra Covid-19”. Referência: CNN, G1
e BBC.

EMERGÊNCIA ligue 911 (Corpo de Bombeiros, Polícia ou Ambulância)
Palm Beach: (561) 471 7400
Orlando: (407) 825 2001

Palm Beach: (561) 746 1532 (North)
Orlando e Região: (407) 644 9300

AMERICAN RED CROSS
Miami Dade: (305) 644 1200
Broward : (954 797 3800
Palm Beach: (561) 833 7711 (South)

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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As opiniões expressas em artigos são de
responsabilidade de seus autores e não
refletem necessariamente a opinião do
jornal. Os serviços de propaganda são de
responsabilidade dos anunciantes.
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O TEMPO NA FLÓRIDA
Por EMERSON DURAN

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

FLORIDA CENTRAL
Depois de uma semana
com recordes de temperaturas, teremos um clima
mais fresco, à noite, a partir
de sexta-feira dia 7, com sol
predominante
e poucas chuvas, a mínima será de 18°C (65°F) no
dia 7 à noite e a máxima de
37°C (99°F) na segunda-feira dia 10.

SUL DA FLORIDA
As temperaturas caem um
pouco a partir de quinta feira dia 6, poucas chuvas são
esperadas durante a semana, a temperatura mínima
será de 23°C
(73°F) na sexta feira, e a máxima de 35°C (95°F) no dia
11.

| PRIMAVERA até 21 de junho
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Casos de variantes COVID-19
dobram em duas semanas
Mais de 10 mil casos de
“variantes preocupantes” de
COVID-19 foram relatados na
Flórida, divulgaram as autoridades estaduais de saúde na
segunda-feira, 3. Isso é mais do
que o dobro do total registrado apenas duas semanas antes
e uma indicação de que a disseminação está se acelerando.
De longe, a variante mais
comum foi a B.1.1.7, a cepa
detectada pela primeira vez
no Reino Unido, relatada em
9.050 casos em todo o estado. Estima-se que essa mutação seja 60% mais infecciosa do que a cepa original de
COVID-19, mas também re-

sulta em doenças mais graves e taxas de hospitalização
mais altas.
Na Flórida, as variantes
causaram a morte de 62 pessoas, o dobro do número relatado há duas semanas, e a hospitalização de 222 residentes,
e uma vez que apenas 1% de
todos os casos de coronavírus
são submetidos a testes para
estudar seu código genético, o
número real dessas infecções
na Flórida é provavelmente
muito maior.
Os dados foram divulgados
poucas horas depois que o governador suspendeu todas as
restrições locais de covid-19.
fernando zhiminaicela por Pixabay

Miami-Dade lidera o estado em casos provocados por variantes.

Distritos escolares da Flórida
oferecem vacina contra a COVID-19
Alunos de escolas públicas de alguns condados podem receber a imunização
direto na escola; por enquanto, qualificam-se adolescentes de 16 anos ou mais
Alberto CarvalhoTwitter.

D

istritos escolares da Flórida estão incentivando
os alunos das escolas
públicas a serem vacinados e
passaram a oferecer as vacinas COVID-19 em seus campi.
Broward
No sul da Flórida, na terça-feira, 4, o Distrito Escolar do
Condado de Broward passou a
oferecer a vacina em todos os
campi de suas escolas por um
período de oito dias, informou
o South Florida SunSentinel.
A vacina Pfizer será administrada pelo departamento de saúde do condado em
uma base informal cada dia
em uma escola diferente, disseram as autoridades, e será
para alunos com 16 anos ou
mais que frequentam uma escola pública no condado.
Funcionários da escola,
professores e pais também
poderão se vacinar.

Carinho e atendimento

Brasileiro.

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.

Doctor Daniela Modesto
(954) 990-6278
June 14 2020 6 PM
123 Anywhere St Any City ST 12345
,

|

www.bellasmilefl.com
RSVP KORINA AT 123 456 7890
.,

,

-

-

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

Qualquer pessoa com menos de 18 anos deve estar
acompanhada pelos pais para
receber a vacina. O departamento de saúde vai voltar aos
campi em três semanas para a
segunda dose.
As vacinas serão aplicadas
em todo o condado até sexta-feira, 7, e novamente de 10
a 13 de maio, de acordo com
o Departamento de Saúde da
Flórida em Broward County.
Miami-Dade
As escolas públicas do condado de Miami-Dade também
estão trabalhando com o condado para oferecer vacinas
COVID-19 a qualquer pessoa
com 16 anos ou mais em várias escolas em todo o condado.
A previsão é que a vacinação comece nesta semana ou
na próxima.
Palm Beach

Escolas nos condados de Broward e Orange já oferecem a vacina.

Já no distrito escolar do
condado de Palm Beach, ainda não há confirmação se vai
haver e quando seria a vacinação nas escolas.
Orange
Na região central, em Orlando, cerca de 1.500 alunos e
suas famílias compareceram
para receber suas vacinas em
três escolas de ensino médio

da área na semana passada,
relatou o WKMG.
O distrito das Escolas Públicas de Orange County disse que os funcionários retornarão em três semanas para
a segunda dose.
Por enquanto, somente
são aplicadas doses para alunos de 16 anos ou mais. Com
informações do Sun Sentinel.
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Flórida retira
exigência de
residência
para facilitar
vacinação

Pontos federais e estaduais
de vacinação da Flórida retiraram a exigência de prova de
residência, anunciou o Departamento de Saúde da Flórida.
Todos os locais apoiados
pelo estado e locais de vacinação apoiados pelo governo federal na Flórida não so-

U

Broward aprova carteira de identidade para
indocumentados e sem-teto

m novo programa
apoiado pelo Condado
de Broward oferecerá
carteira de identidade para
imigrantes sem documentos,
sem-teto e pessoas recentemente fora da prisão.
O documento visa facilitar a obtenção da vacina COVID-19, obter acesso a abrigos
durante furacões ou ajudá-los
a matricular filhos na escola.
O comissário de Broward,
Dale Holness, propôs usar as
carteiras para ajudar os desfavorecidos do condado. Ele disse que espera ter os detalhes
ainda em maio e que devem
custar US $ 20 cada. “Isso nos
ajudará a construir um condado de Broward mais próspero para todo o nosso povo”,
disse ele.
O programa é parte de
uma iniciativa nacional cha-

licitarão mais documentos
múltiplos que comprovem a
residência, como carteira de
motorista. Residentes sazonais também precisavam fornecer dois documentos que
comprovassem sua residência.
Em vez disso, esses locais
irão questionar verbalmente

a pessoa. A medida visa facilitar a vacinação de imigrantes
sem documentos e outras pessoas que vivem ou trabalham
na Flórida, disse a porta-voz
da Divisão de Gerenciamento
de Emergências da Flórida, Samantha Bequer.
“Os indivíduos serão ques-

tionados se são residentes da
Flórida ou se estão presentes
na Flórida para fins de fornecimento de bens ou serviços”,
disse a divisão por e-mail ao
Miami Herald.
A nova regra se aplicará a
todos os locais administrados
pelo estado, incluindo o Hard

Rock Stadium em Miami Gardens, o loanDepot park (antigo Marlins Park) em Little Havana e o Snyder Park em Fort
Lauderdale. Também se aplica ao campus do Miami Dade College North e nos outros
centros da FEMA em Tampa,
Jacksonville e Orlando.

O documento visa facilitar a vida de indocumentados para obtenção da vacina COVID-19, acesso
a abrigos durante furacões ou ajudar a matricular filhos na escola.
Divulgação

mada carteira de identidade
FaithAction. Cerca de 20.000
foram emitidas em todos os
Estados Unidos desde o início
do programa, há oito anos, na
Carolina do Norte.
As carteiras de identidade dão às pessoas “um rosto,
nome e comunidade”, disse o
Rev. David Fraccaro, diretor
executivo da FaithAction International House, uma coleção de organizações sem fins
lucrativos e grupos religiosos
que emitem e administram as

O documento é emitido pela FaithAction International House.

carteiras.
A carteira de identidade
não governamental ajudará
as pessoas a provar que moram na Flórida e inclui uma
foto, data de nascimento e
endereço. Ela será aceita para
receber serviços do condado,
como um cartão de biblioteca, bem como serviços sociais
do condado, como assistência
para aluguel e programas de
habitação.
Também pode ser fornecido às autoridades policiais

para provar a identidade de
alguém.
Broward não seria o primeiro a usá-los no sul da Flórida: as carteiras já são usadas
em West Palm Beach e uma
votação para começar a usá-la
no condado de Miami-Dade é
esperada “nos próximos meses”, segundo Fraccaro.
Em Broward, o programa
será administrado pelo Serviço de Assistência Jurídica do
Condado. Com informações
do Sun Sentinel.

Mais de 200 cursos
de graduação e
pós-graduação.

A partir de

$99

*

Antônio Farias
Aluno Uninter

Inscreva-se já

833 605-1255
617 618-5901
uninteramericas.com
Centro Universitário Internacional Uninter – credenciado pela PMEC nº 688, de 25/05/12, recredenciado
pela PMEC nº 1378, de 19/12/18. *Consulte cursos e valores em uninter.com/americas | JAN/2021.
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Fechadas pela COVID-19, instalações internas de parques em Miami são reabertas
Miami reabriu todas as instalações internas dos parques
na última segunda-feira, 3, assim como academias, centros

comunitários e outros espaços
internos que estiveram fechados por mais de um ano devido à pandemia COVID-19.

Algumas instalações ao ar
livre, incluindo fontes de água
e áreas de piquenique ao ar livre, também podem ser usa-

das novamente.
Algumas outras instalações estão programadas para
serem reabertas logo, como

Cidades da Flórida estão entre os 5
destinos de férias mais desejados
De acordo com um novo relatório do Tripadvisor, Orlando, Miami Beach e
Key West estão entre os cinco destinos de férias mais populares do mundo.

o Grapeland Water Park, que
está programado para reabrir
no fim de semana do Memorial Day como de costume. A

reabertura também inclui salas de reuniões, banheiros independentes e vestiários.

“Os tipos de
acomodação mais
populares para as
viagens de verão de
2021 são all-inclusive e
resorts de praia”.

quem viaja com origem nos
EUA são:
- Cancún, México
- Orlando Flórida
- Myrtle Beach, Carolina
do Sul
- Key West, Flórida
- Miami Beach, Flórida
Em Orlando, a atração
mais votada é o SEA LIFE Orlando Aquarium, e o restaurante mais bem cotado é o La
Luce. Em Miami Beach, a experiência mais reservada é uma
“excursão de meio dia pela cidade de ônibus com cruzeiro
turístico” e o restaurante mais
bem avaliado é o il Pastaiolo.
Em Key West, as experiências
mais populares são uma “Vela ao pôr do sol em Key West
com bar completo, música ao
vivo e canapés” e uma refeição
no Seaside Cafe na mansão.
De acordo com o estudo,
mais de dois terços dos americanos (67%) planejam viajar
neste verão.

SEA LIFE Aquarium (Orlando) Facebook

T

rês cidades da Flórida estão entre os 5 destinos
de férias mais desejados
do mundo, segundo o Tripadvisor. Pode não ser nenhuma
surpresa para quem mora ou
já tem o Sunshine State como
destino de férias, mas para a
grande maioria de turistas,
o novo relatório aponta uma
surpresa.
Em relação às viagens de
verão, três cidades da Flórida superaram os destinos turísticos mais populares como
Tulum, Las Vegas, Cabo San
Lucas e até Punta Cana, na República Dominicana.

Em Orlando, a atração mais votada no TripAdvisor foi o SEA LIFE Orlando Aquarium.

De acordo com um novo relatório do Tripadvisor,
Orlando, Miami Beach e Key
West estão entre os cinco destinos de férias mais populares
do mundo.
Os destinos de praia continuam a brilhar neste verão,
com os viajantes mais interessados na ensolarada Flórida e
no México. A escolha de onde
ficar reitera esse desejo: os tipos de acomodação mais populares para as viagens de verão de 2021 são all-inclusive e
resorts de praia.
Os cinco principais locais
de férias mais desejados para
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Flórida vive momento de expansão com ganho de
habitantes e novo polo tecnológico
Com aumento de 14,6% no número de habitantes, a Flórida ganhou um assento a mais na Câmara dos Representantes.
Arlaine Castro

A

Flórida não é mais um
estado onde as pessoas
se mudam apenas para escapar do clima frio, de
altos impostos, regulamentação onerosa. Na semana passada, o Census Bureau divulgou a contagem decenal de
2020 de todos os 50 estados e
a Flórida foi um dos que obtiveram maior média de crescimento populacional do que a
geral do país, com um ganho
de 14,6% no número de habitantes entre 2010 e 2020, totalizando 21.538.187 residentes
no Sunshine State.
“Flórida e Texas são a base
do futuro da América. Eles podem estar criando os futuros
presidentes deste país, e estão
abrigando de trabalhadores de
colarinho branco a operários.
A Flórida está no mapa, e o
Texas está rapidamente se tornando o centro da indústria e
da inovação”, descreveu Dante

miamism.com

Chinni, do canal NBC.
No campo político, a Flórida ganhou um assento a mais
na Câmara dos Representantes e agora terá 28 representantes do estado. Colorado,
Carolina do Norte e Texas
também ganharam assentos
- e, portanto, votos eleitorais
- a influência política destes
estados crescerá muito na próxima década, preveem os especialistas.
Nacionalmente falando, a
população residente dos Estados Unidos, incluindo os 50
estados e o Distrito de Columbia, era 331.449.281 em 1º de
abril de 2020, um aumento de
7,4% desde o Censo de 2010,
segundo o censo.
Miami como polo tecnológico
O esforço para transformar Miami em um importante centro de tecnologia remonta a pelo menos uma década.
Mas nos últimos meses, a cida-

Na semana passada foi realizada a primeira “Miami Tech Week”.

de vem emergindo como um
refúgio para empreendedores
de tecnologia que buscam escapar dos bloqueios do Vale do
Silício e da COVID.
Combinado com os esforços de recrutamento online
do prefeito de Miami, Francis
Suarez, um coro crescente de
vozes da comunidade de tecnologia - locais e novos - na semana passada foi realizada a
primeira “Miami Tech Week”
- uma semana improvisada de
tecnologia de Miami que viu
centenas de especialistas e investidores da área se reunirem
para eventos de networking
em Miami e Miami Beach.
A semana começou com
um “cafecito meetup” na Prefeitura de Miami, seguido nos
dias seguintes por passeios de
bicicleta, happy hours e painel
de eventos discutindo Miami
como o próximo grande centro de inovação.
No final do domingo, 2,

o movimento se fundiu no
anúncio formal da Miami Tech Week 2022. Programado
para 17 a 24 de abril, o evento
está sendo planejado por líderes de todos os cantos do ecossistema empresarial de Miami.
No centro do planejamento está a eMerge Americas, a
principal conferência de tecnologia da região. Embora
continuando com a programação em outro lugar, o eMerge viu seu principal evento ser
travado em 2020 e 2021 devido à COVID.
Na segunda-feira, 3, o CEO
da eMerge, Felice Gorordo, e
a presidente Melissa Medina,
disseram que a próxima conferência da eMerge seria realizada de 18 a 19 de abril de
2022, como parte de uma visão muito mais ampla para a
Miami Tech Week.
A chave para o planejamento foi incorporar novatos
em tecnologia.

Miami conquista franquias da NFL, NBA,
MLB, NHL e MLS e Fórmula 1
The Next Miami

Em uma cidade onde os
eventos impulsionam grandes
segmentos da economia, outro grande evento era inevitável para levar o movimento tecnológico adiante, disse
Ja’dan Johnson, líder da comunidade no aplicativo de videoconferência Upstream e
um olheiro local para o grupo de risco Florida Funders.
Mas, em última análise, pode significar que mais empresas conhecidas abram escritórios aqui. Foi o que aconteceu
no caso da conferência SXSW,
que impulsionou Austin em
um importante destino de tecnologia, disse o líder.
“Você vai ter empresas
que querem começar a vir para cá, que querem fazer parte
do impulso para a tecnologia
de Miami”, disse Johnson ao
jornal Miami Herald.
Mas não é só na área tecnológica que Miami está despontando. A Fórmula 1 acaba
de assinar um contrato de 10
anos para correr no Hard Rock
Stadium, em Miami Gardens,
tornando a coleção de eventos
esportivos da área incomparável em qualquer lugar.
Joey Levy, o fundador do
Join the 305, escreveu no Twit-

Miami sediará o Grande Prêmio de Fórmula 1 em 2022.

ter que Miami é agora a única cidade do mundo que tem
franquias da NFL, NBA, MLB,
NHL e MLS, junto com a Fórmula 1.
A área também tem uma
parada no PGA Tour (em Palm
Beach, não em Miami, já que
comentários feitos pelo ex-presidente Trump levaram
Doral a ser removido da programação após 54 anos lá).
O torneio de tênis Miami
Open é mais um evento esportivo na área e é considerado por muitos jogadores e fãs
como um dos maiores e mais

importantes fora dos quatro
Grand Slams.
Miami também é uma cidade candidata a sediar jogos
da Copa do Mundo de 2026.
Austin é atualmente a única outra cidade dos EUA que
recebe a Fórmula 1. As datas
exatas da corrida ainda não
foram determinadas, mas o
acordo de 10 anos começa em
2022. A primeira corrida provavelmente ocorrerá no segundo trimestre, possivelmente em junho.
Fonte: Miami Herald e The
Next Miami.
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Brasileiros que moram na Flórida podem saber o
andamento da obra no Brasil por aplicativo
Com clientes na Flórida, a A&T Construtora, sediada em Minas Gerais, oferece o que há de mais atualizado.
Divulgação

C

om experiência no mercado de construção de
imóveis de alto padrão,
inclusive dos modelos existentes nos Estados Unidos, a A&T
Construtora é uma empresa
localizada em Governador Valadares (MG) e que possui em
sua cartela clientes brasileiros
que moram na Flórida.
Além de cronograma detalhado, a empresa traz um
diferencial - o cliente pode
acompanhar a construção
por aplicativo. Para melhor
transparência na prestação
de contas, o diário de obra
pode ser acompanhado pelo
“Diário de obra online” - um
aplicativo em tempo real que
é atualizado diariamente. Ou
seja, mesmo um cliente estando na Flórida, é possível
saber como está o andamento da obra.
Criada pelo construtor Antônio Francisco e o engenheiro civil Thayron Siqueira, a

“Fazemos os
cronogramas bem certos
e o cliente pode seguir
diariamente pelo ‘diário
de obra online’, ressalta
Antonio Francisco.
A&T é referência em todo o
leste de Minas Gerais em imóveis residenciais e comerciais
de alto padrão e acabamento. “Temos vários loteamentos novos aqui na região e oferecemos um pacote completo
com administração da obra.
Temos todos os profissionais
capacitados e o cliente não
precisa se preocupar com nada”, destaca Antonio.
Após morar por 10 anos
nos Estados Unidos e sempre
trabalhando com obras, ao retornar para o Brasil há 9 anos,
Antonio decidiu continuar na
área de construção, colocando
toda sua experiência e se espe-

cializando em acabamento fino de imóveis.
Como diferencial, a A&T
trabalha com gráficos e cronogramas que permitem melhor
visualização do projeto e evita
atrasos na conclusão e entrega do imóvel, bem como gastos extras. São feitos cronogramas do tempo de execução da
obra, além de cronogramas físico-financeiros. “Fazemos os
cronogramas bem certos. Por
dia, por exemplo, sabemos o
que vai acontecer, o que diminui o risco de atraso, como
acontece com outras empresas”, explica Antônio.

A A&T Construtora é referência em imóveis de alto padrão em Minas Gerais e tem clientes brasileiros na Flórida.

Referência em construção civil de alto padrão
Com uma equipe especializada, a A&T trabalha com os
melhores profissionais da região
que atuam em todos os setores
da obra, da fundação ao acabamento, e tem em seu portfólio

obras comerciais e residenciais
feitas com excelência.
“Somos referência na
construção civil em Governador Valadares de alto padrão
com o que há de mais atuali-

zado no setor, como o aplicativo. Além disso, sempre focando em obra limpa e bem
organizada”, ressalta Antonio.
Conheça o trabalho da
A&T Construtora pelo Insta-

gram (https://www.instagram.
com/aetconstrutora/ )
Para mais informações,
entre em contato pelos telefones: (33) 3203-9765 | (33)
99927-3870 |(33) 98884-8482.
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Indocumentados agora se qualificam para
habilitação de motorista em New Jersey
O estado é o 14º a permitir que residentes sem status de imigração federal obtenham carteiras de motorista padrão.
Michael Mancuso | NJ Advance Media for NJ.com

I

migrantes indocumentados
agora podem obter carteira
de motorista em Nova Jersey. A Motor Vehicle Commission (MVC) mudou o processo
de inscrição para incluir pessoas sem um número de seguro social. O novo programa entrou em vigor em 1º de maio
depois que uma lei foi assinada pelo governador Phil Murphy em dezembro de 2019.
“O aumento do acesso à
carteira de motorista fará mui-

to para melhorar a vida de
muitos residentes de Nova Jersey e aumentar a segurança
pública. Nossas estradas são
mais seguras quando os motoristas são treinados, testados,
licenciados e segurados”, disse a administradora-chefe do
MVC, Sue Fulton.
Nova Jersey se tornará o
14º estado permitindo que residentes sem status de imigração federal obtenham carteiras de motorista padrão e

carteiras de identidade de não-motorista. Todos aqueles que
buscam uma nova carteira terão que concluir o programa
de carteira de habilitação graduada do estado e receber a
carteira de motorista ou RG
quando os requisitos forem
atendidos.
De acordo com o pronunciamento do estado, quase 750
mil pessoas serão afetadas pela lei, que também beneficiará
cidadãos idosos, ex-residentes

Quase 750 mil pessoas
serão afetadas pela lei,
que também beneficiará
cidadãos idosos, exresidentes encarcerados
e pessoas trans.

A medida visa atender pessoas sem Social Security Number.

encarcerados, pessoas trans
cujos documentos podem não
corresponder à sua identidade
de gênero fornecida.

Consulados dos EUA no Brasil voltam a atender pedidos de visto (somente exceções)
pixabay

Algumas entrevistas de visto seriam retomadas ao longo deste mês.

A Embaixada e os consulados dos Estados Unidos no
Brasil voltaram com alguns
atendimentos de pedidos de
visto. Por enquanto, será para
aqueles que se encaixem em
exceção de interesse nacional
(visto NIE, como estudantes,
jornalistas e indivíduos que

forneçam apoio crítico de infraestrutura nos EUA).
Na semana passada, o Departamento de Estado dos
EUA informou que estudantes brasileiros que já tenham
um visto válido (categorias F e
M) e que iniciarão os estudos
nos EUA a partir ou depois de

1º de agosto de 2021 poderão
viajar ao país.
Já aqueles que necessitam
tirar um visto de estudante devem consultar o site da Embaixada ou dos Consulados mais
próximos. “As entrevistas de
visto para as categorias que se
encaixam nas exceções devem

ser retomadas em meados de
maio de 2021 se as condições
permitirem”, informou a Embaixada e Consulados dos EUA
no Brasil.
Tendo a NIE aprovada, os
indivíduos podem viajar com
um visto válido ou a autorização ESTA.

ImIgração

Gazeta Brazilian News · Semana de 6 a 12 de Maio de 2021

13
ICE

Deportações de imigrantes pelo ICE
caem para o menor nível mensal
De acordo com os dados preliminares, total de abril, 2.962, é uma queda de
20% em relação a março, quando foram deportados 3.716 imigrantes.

O

número de deportações
realizadas pelo Departamento de Imigração
e Alfândega dos Estados Unidos no mês passado caiu para
o menor nível mensal já registrado, uma queda que ocorre
porque as travessias ilegais
de fronteira permanecem em
uma alta de 20 anos, de acordo com os últimos dados de
fiscalização, obtidos pelo The
Washington Publisher.

O ICE deportou 2.962 imigrantes em abril, de acordo
com dados preliminares, a primeira vez que o número mensal caiu para menos de 3.000,
mostram os registros. O total
de abril é uma queda de 20%
em relação a março, quando o
ICE deportou 3.716.
O presidente Biden e sua
equipe do Departamento de
Segurança Interna emitiram
novas regras para controlar

os oficiais do ICE, que tiveram ampla liberdade sob a administração Trump para fazer
prisões e foram incentivados a
aumentar as deportações.
Os dados federais mais recentes mostram que o ICE registrou cerca de 37.000 deportações durante os últimos sete
meses, colocando a agência
em ritmo de menos de 55.000
deportações para o ano fiscal
de 2021. Seria a primeira vez

que esse número caiu para
menos de 100.000.
As deportações do ICE
atingiram um pico de mais
de 400.000 em 2013 e em média cerca de 240.000 durante os primeiros três anos de
Trump no cargo, muito abaixo
de suas promessas de expulsar
“milhões” de imigrantes dos
Estados Unidos. Com informações do The Washington Post.
o ICE deportou 2.962 imigrantes em abril, de acordo com dados preliminares.

andrew HarnikaP

Biden recua e aumentará número de refugiados nos EUA

o presidente Joe Biden vai aumentar a cota anual de refugiados para 62.500.

O presidente Joe Biden
anunciou na segunda-feira (3)
que vai aumentar a cota anual
de refugiados que o país vai
admitir para 62,5 mil, depois
que sua decisão de manter o
mínimo de 15 mil estabelecido pelo governo anterior gerou uma onda de críticas.

“Isso corrige um número
historicamente baixo estabelecido pela administração anterior de 15.000, que não reflete os valores dos Estados
Unidos como uma nação que
acolhe e apoia refugiados”,
disse a Casa Branca em nota.
Biden havia prometido

cerca de 60.000, mas em 16
de abril recuou anunciando
que estava adiando seu plano
e mantendo o mínimo estabelecido pelo presidente republicano Donald Trump, desencadeando fortes críticas de seu
próprio lado democrata.
O governo Biden argumen-

tou no mês passado que o sistema que Trump deixou “estava ainda mais dizimado”
do que pensava e que exigia
um reordenamento maior para poder reconstruí-lo e cumprir com os compromissos.
Mas diante das críticas, recuou.
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Previdência entre Brasil e EUA: a importância do
Planejamento Previdenciário
O Sistema Previdenciário Brasileiro possui várias possibilidades de aposentadoria para os trabalhadores no exterior.

O

Brasil é um dos países
que mais possui acordos previdenciários internacionais, cuja finalidade
é de garantir os direitos de seguridade social aos trabalhadores e dependentes legais,
residentes ou em trânsito em
outros países, assim como os
estrangeiros que trabalham
em território nacional.
Neste segundo artigo, escrito pela advogada especialista em Direito Previdenciário Internacional, Rita Riff,
fundadora e proprietária da
BrazilianPrev - consultoria para brasileiros residentes no exterior-, saiba como funciona
o Acordo de Previdência entre Brasil e EUA, que entrou
em vigor em 2018, e por que
é importante fazer um Planejamento Previdenciário.
Os EUA hoje é o país com
a maior comunidade brasileira no exterior. Apesar da qualidade de vida e das oportuni-

Divulgação

dades serem mais abundantes,
os Estados Unidos possuem
um sistema de saúde bem diferente do Brasil. Assim, o brasileiro que decide se aposentar
nos Estados Unidos precisa levar em conta esse fato no seu
planejamento previdenciário,
pois, precisará de renda suficiente na aposentadoria para
arcar com as despesas de saúde na velhice.
Outro detalhe é que o Direito Previdenciário em si já é
bem complexo e cheio de regrinhas e o Direito Previdenciário Internacional consegue
ser ainda mais difícil de ser
compreendido por quem não
é especialista na área.
O Sistema Previdenciário
Brasileiro possui várias possibilidades de aposentadoria
para os trabalhadores que residem no exterior:
-Aposentadoria pelas regras do INSS no Brasil;
-Aposentadoria pelas re-

gras do país que em que a pessoa reside no exterior;
-Aposentadoria proporcional nos dois países (no Brasil
e no país de residência), utilizando os Acordos Internacionais de Previdência.
Entretanto, por mais que
haja várias possibilidades de
aposentadoria, também há vários requisitos que devem ser
observados, antes de requerer o benefício, visto que, cada país possui as suas exigências mínimas, seja na idade,
tempo de contribuição ou até
mesmo período de carência.
Por isso não é incomum se
deparar com brasileiros que
residem em outro país abandonando os recolhimentos
no Brasil ou mesmo vertendo há anos contribuições, porém, sob o código errado, na
qual terão prejuízos na hora
de se aposentar no país de origem, infelizmente a cada dia
vem crescendo inúmeros er-

Advogada especialista em Direito Previdenciário Internacional, Rita Riff é fundadora e proprietária da BrazilianPrev.

ros cometidos dentre eles: benefícios com valores abaixo
do que poderiam vir a receber
por falta de um planejamento
prévio, isso se dá pela falta de
informação sobre a importância do Planejamento Previden-

ciário Internacional.
O Planejamento de Aposentadoria para quem reside
nos EUA consiste em uma análise aprofundada e completa
de acordo com os dados previdenciários afim de se obter

o melhor benefício possível.
É um mapeamento da vida
contributiva do segurado, na
qual será estudado o tempo
de contribuição, a sua idade, o
tipo de atividade exercida no
Brasil, dentre outros critérios.
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Empresas e ricos precisam pagar
“parte justa”, diz Biden
Proposta é que os ricos e as grandes corporações paguem “parte justa” para
financiar faculdades comunitárias sem custo e outros benefícios.
AP Photo/M. Rourke

O

presidente Joe Biden
pediu que os ricos e
as corporações paguem
sua “parte justa” para financiar faculdades comunitárias
sem custo e outros benefícios,
ao promover seus planos para gerar empregos e uma rede de segurança para famílias
de trabalhadores em escolas
na Virgínia.
Ao falar na Faculdade Comunitária de Tidewater na cidade portuária de Norfolk, na
Vírginia, Biden disse que sua

proposta de expansão do sistema público de educação dos
EUA vai reequilibrar a economia e beneficiar norte-americanos de baixa renda.
Os Estados Unidos poderiam providenciar dois anos
de educação gratuita se aumentarem o imposto de renda dos mais ricos ao nível que
era em 2001, afirmou Biden.
“A escolha é sobre quem
a economia atende. E por isso
eu planejo oferecer isenções
fiscais à classe trabalhadora e

Biden quer mudança nos impostos.

fazer com que todos paguem
sua parte justa”, disse.
Biden, ao lado de sua esposa, a professora de faculdade

comunitária Jill Biden, conversou com estudantes da quinta
série em uma escola de Educação Fundamental em Yorktown. Os alunos tinham escudos transparentes em frente
às suas carteiras como proteção contra o vírus.
As visitas escolares são
parte de uma turnê de Biden
para promover o plano de 2,3
trilhões de dólares para reconstruir estradas, infraestrutura de banda larga, e investimentos sociais. Reuters.

Trump considera se recandidatar com DeSantis como vice
O governador da Flórida,
Ron DeSantis, é considerado um candidato a vice-presidente em potencial de Donald
Trump em 2024, disse o próprio ex-presidente.
Trump fez a declaração

durante entrevista com Maria Bartiromo na Fox Business
Network, afirmando que DeSantis “certamente” seria uma
consideração para vice-presidente e o chamou de “amigo”
e “cara legal”.

Para o ex-presidente, a
ideia de uma candidatura
Trump-DeSantis parece ter
apelo. “Muitas pessoas gostam disso - você sabe, estou
dizendo apenas o que li e o
que você lê - o povo adora es-

sa ideia”, disse Trump. “Mas
certamente, Ron seria considerado. Ele é um cara ótimo.”
Trump disse a Bartiromo
que está “100%” considerando concorrer à presidência em
2024.
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“Imunidade
coletiva” pode
não acontecer

Biden planeja ter
70% dos adultos
vacinados até julho

No início da pandemia,
quando as vacinas para o coronavírus ainda estavam sendo desenvolvidas, o termo
“imunidade de rebanho” passou a significar o fim do jogo:
o ponto em que um número suficiente de pessoas estariam protegidas do vírus para que todos pudessem enfim
se livrar da doença e voltar à
normalidade.
Agora, mais da metade dos
adultos nos Estados Unidos foram inoculados com pelo menos uma dose de uma vacina.
Mas as taxas diárias de vacinação estão caindo e há um
consenso generalizado entre
cientistas e especialistas em
saúde pública de que o limite de imunidade do rebanho
não é alcançável - pelo menos
não em um futuro previsível,
e talvez nunca.
Em vez disso, eles estão
chegando à conclusão de que
o vírus provavelmente se tornará uma ameaça administrável que continuará a circular
nos próximos anos.

A Casa Branca informou
na terça-feira, 4, uma nova
definição na meta de vacinação contra a covid-19 - 70% dos
adultos até 4 de julho.
A nova meta, que também
inclui a vacinação total de 160
milhões de adultos até o Independence Day, ocorre no momento em que a demanda por
vacinas caiu acentuadamente
em todo o país.
O presidente Biden pedirá aos estados que disponibilizem vacinas em uma base ambulante e direcionará muitas
farmácias a fazer o mesmo,
e sua administração está pela primeira vez mudando as
doses de estados com demanda mais fraca para áreas com
maior interesse nas vacinas.
O desafio é também fazer
com que os vacinados voltem
para tomar a segunda dose.
Mais de 56% dos americanos adultos já receberam pelo menos uma dose da vacina
COVID-19 e quase 105 milhões
estão totalmente vacinados.
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Número de crianças que vivem apenas com as mães
dobrou nos últimos 50 anos nos Estados Unidos
Grande retorno do público em posts do Facebook mostra essa realidade também dentro da comunidade brasileira.
Arquivo pessoal.

Arlaine Castro

Filhos que moram
apenas com a mãe
é o segundo arranjo
domiciliar mais comum
nos EUA - 15,3 milhões
(21%) em 2020.

O

número de crianças que
vivem com os dois pais
diminuiu desde 1968,
enquanto a porcentagem que
vivem com a mãe dobrou. Em
1968, 85% das crianças menores de 18 anos viviam com
dois pais (independentemente do estado civil); em 2020,
70% o fizeram, de acordo com
o Current Population Survey*
(CPS) do Census Bureau.
Monitorar essas tendências é importante. O modo e
com quem as crianças são criadas implicam diretamente em
seu futuro.
Morando com dois
pais
Em 1968, cerca de 60 milhões (85%) de crianças americanas menores de 18 anos viviam com dois pais. Mas esse
número teve queda entre 1968
e 2020, quando o número de
crianças que moram com os
dois pais caiu para 51,3 mi-

Jheniffer Castro, de 22 anos, cria sozinha as filhas Valentina, 6 anos, Maria Cecília, 4, Hellena, 2, em Boca Raton.

lhões (70%).
Morando apenas com
a mãe
Já a diferença maior está
para filhos que moram apenas
com a mãe - é o segundo arranjo domiciliar mais comum

nos Estados Unidos. Cerca de
7,6 milhões (11%) de crianças viviam com a mãe apenas
em 1968, em comparação com
15,3 milhões (21%) em 2020.
Ainda não há uma estimativa de quantas brasileiras que

moram na Flórida criam o(a)(s)
filho(a)(s) sozinhas, segundo
resposta do Consulado Geral
do Brasil em Miami ao Gazeta
News. Entramos em contato
também com grupos de mães
brasileiras do Facebook, onde

o retorno de mulheres com esse perfil foi grande, o que confirma, em parte, a mudança
do perfil populacional descrita no censo.
Três filhas
Uma delas é Jheniffer de
Castro, de 22 anos, estudante de fotografia, que trabalha
em construção e como ‘house
cleaning’ nas horas vagas, e
cria sozinha as três filhas, Valentina, 6 anos, Maria Cecília,
4, Hellena, 2, em Boca Raton.
Castro chegou na Flórida
há cinco anos casada, mas logo depois se separou. Segundo ela, o mesmo acontece com
muitos casais que estão em re-

lacionamentos abusivos, por
isso há mais mães sozinhas
com os filhos.
“Eu tenho duas filhas com
um cara que fui casada por
seis anos e que veio comigo
do Brasil. Só quando chegou
aqui que fui enxergar melhor
a relação ruim que tínhamos
e consegui me separar. Ele,
por sua vez, não aceita me ver
com outro e não paga pensão
das filhas. Hoje tenho um processo de violência doméstica
contra ele porque me ameaça
com frequência. E minha filha
mais nova tem um ‘pai’ que
me pediu para abortá-la e eu
não fiz, então ele não existe,
nunca a viu e nem ela a ele”,
desabafa.
Só com o pai
O número de filhos que
vivem apenas com o pai, embora ainda pequeno, também
aumentou de 0,8 milhão (1%)
para 3,3 milhões (4,5%) entre
1968 e 2020.
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Brasil chora a morte do humorista Paulo
Gustavo, vítima de complicações da covid-19
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Comissão
Europeia propõe
reabrir fronteiras
a vacinados

Internado desde março, o comediante perdeu a luta contra a covid-19 na terça-feira (4), aos 42 anos.
Divulgação/Redes Sociais

P

aulo Gustavo, criador da
personagem Dona Hermínia e um dos humoristas mais populares do Brasil, perdeu a luta contra a
covid-19 na terça-feira (4), aos
42 anos, vítima de complicações em seu quadro médico
por causa da doença.
O corpo do humorista será cremado nesta quinta-feira
(6) em uma cerimônia apenas
para a família e amigos próximos. Segundo a assessoria de

imprensa, não foram divulgados horário ou local “a fim de
evitar aglomerações neste período de pandemia”.
O ator estava internado
em um hospital particular da
Zona Sul do Rio de Janeiro, o
Copa Star, desde 13 de março.
Em 2 de abril, precisou ser colocado em um “pulmão artificial”, usado apenas em casos
mais graves.
O quadro clínico de Paulo
Gustavo teve uma piora signi-

Paulo Gustavo criou personagens de humor, como a Dona Hermínia.

ficativa na noite de domingo,
2, quando o humorista sofreu
uma embolia gasosa, que se
espalhou com o rompimento
do tecido do pulmão. Com isso, parte do ar foi para a corrente sanguínea. Na tarde de
terça-feira, um boletim médico afirmou que o quadro
de saúde do artista era irreversível.
Humorista consagrado,
Paulo Gustavo tem em seu
currículo filmes e peças.

OMS: mortes e internações por covid-19 estão diminuindo no Brasil
Reuters/Christopher Black/OMS

As internações e mortes
por covid-19 começaram a diminuir após quatro semanas
de infecções desaceleradas no
Brasil, informou a Organização Mundial da Saúde (OMS).
“Os casos agora diminuíram por quatro semanas consecutivas, e as internações e

mortes também estão diminuindo. Isso é uma notícia
boa e esperamos que essa tendência continue”, disse o diretor-geral da OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, em
entrevista coletiva no dia 30
de abril.
Mesmo assim, ele descre-

veu uma situação grave no
país, que nesta semana se tornou o segundo a ultrapassar a
marca de 400 mil mortes por
covid-19, depois dos Estados
Unidos.
“Desde o início de novembro, o Brasil vive uma crise
aguda”, afirmou.

Diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom

Comissão Europeia analisa abertura.

A Comissão Europeia propôs aos Estados-membros uma
flexibilização das atuais restrições às viagens não essenciais para a União Europeia,
sugerindo que seja permitida
a entrada a cidadãos de outros países já vacinados contra a covid-19.
Tendo em conta “o progresso das campanhas de vacinação e a evolução da situação epidemiológica em nível
mundial”, a comissão propõe
aos 27 Estados a entrada de todas as pessoas provenientes de
países com boa situação.
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SAÚDE FINANCEIRA

saudefinanceira@gazetanews.com

POR CLAUDIA FEHRIBACH

Gente, não há nada melhor do que coisas grátis. Por que não?
Carioca,
formada em
Artes pela Universidade do
Rio de Janeiro.
Conselheira
financeira especialista em
orçamento,
crédito pessoal , proteção
de família e
acumulação
de patrimônio.
Vice-Presidente Executiva
da Five Rings
Financial.Envie
sua dúvida
por email para
claudia@fiveringsfinancial.
com

Q

uem não gosta de receber uma amostra grátis ou
uma oferta inesperada gratuita de um produto que você goste ou que sempre quis conhecer?
Em tempo de recuperação da
economia de pandemia, um agrado aqui e ali sempre ajuda, vocês
não acham?
Depois de uma extensa pesquisa, nossa equipe de especialistas em brindes elaborou esta lista de brindes de qualidade
para você. Apenas os melhores
brindes são permitidos nesta lista. Aproveitem!
Panquecas, alguém?
Inscreva-se no MyHop (que é o
programa de fidelidade da IHOP)
para obter uma pilha gratuita de
panquecas. Depois de criar sua
conta, você receberá um e-mail
com seu cupom.
Bagel e Shmear gratuitos!!!
Bem-vindo à Sociedade Shmear! OK, isso parece um pouco
estranho, mas Einstein Bros. Ba-

gels tem um programa de recompensas bastante legítimo. Ao se
inscrever, você receberá um bagel e shmear (ou cream cheese)
de graça.
Além disso, você começará a
ganhar pontos - dois pontos para
cada $ 1 - bons para mais brindes.
É super fácil entrar, e quem não
precisa de um pouquinho de carboidratos na sua vida?
E falando em carboidratos,

que tal uma pizza?
Você pode ganhar uma pizza grátis na sua próxima visita ao se inscrever no programa
Mais Cheese Rewards do Chuck
E. Cheese.
Além de pizza grátis, você receberá uma recompensa de $ 10
para cada três visitas quando gastar mais de $ 20 e guloseimas não
especificadas no seu aniversário.
Relatório de Pontuação de cré-

dito
Se você já tentou obter sua
pontuação de crédito, sabe que a
maioria dos serviços faz com que
você se inscreva para um teste ou
cobra uma quantia exorbitante de
dinheiro. Mas é a sua pontuação
de crédito! E você tem direito como consumidor de acessar seu
relatório de crédito pelo menos
uma vez por ano gratuitamente.
Basta você acessar o site:
www.annualcreditreport.com
É muito importante checar o
seu relatório de crédito para verificar se há erros. Encontrar e
corrigir apenas um, pode dar um
impulso significativo à sua pontuação de crédito.
Bare Minerals
Está é uma das marcas mais
conceituadas de cosméticos aqui
nos EUA. Não são muito baratos
não, mas a qualidade dos produtos é super top!
Antes de comprar qualquer
outra coisa, verifique a Bare Mine-

rals. A empresa quer dar à sua carteira um descanso , te oferecendo
uma amostra grátis de cinco peças personalizáveis do kit de maquiagem Everyday Minerals (com
base no seu tom de pele). Você só
vai pagar pelo frete.
Não está interessado em um
kit de maquiagem? Eles também
estão distribuindo amostras grátis de sombras!
Espero que você tenha curtido
essas dicas gratuitas para agregar
valor a sua vida! Claro que as outras dicas que geralmente compartilho aqui são super importantes também... Ganhar mais
do que se gasta.
Construir um orçamento.
Planejar seu futuro financeiro. Acabar com as dívidas.
Não usar cartão de crédito
em excesso.
Somente para citar algumas
delas, mas agregar uns brindes
extras, é realmente maravilhoso!
Uma ótima semana para todos!

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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VIVER BEM

Por ADRIANA TANESE NOGUEIRA

adriana@gazetanews.com
Adriana Tanese Nogueira - Psicanalista, ﬁlósofa, 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). Oﬃce: Boca Raton, FL-USA. +1-561-3055321

O ARQUÉTIPO DA GRANDE MÃE NA VIDA DE TODOS NÓS
ãe!

M

Nossa fé na vida, esperança e validação em nosso ser mais íntimo.
Mas também nossa perplexidade, dúvida, atrito, questionamento, dor.
A mãe de todos os dias encerra
em si aspectos que vão além da nossa compreensão, às vezes nos intrigam outras nos fazem sofrer sem
que saibamos por quê.
A relação com a mãe é um desafio: oscilamos entre amor e distanciamento, necessidade e insegurança.
A primeira mulher das nossas vidas, aquela da qual jamais nos separaremos mesmo se mudarmos para
o outro lado do mundo ou se a rejeitarmos. Mãe que acabamos por imitar sem saber como isso aconteceu,
reagimos à vida dela tendo outra,
completamente diferente, para um
dia reencontrá-la em nós.
Mãe que nos ajuda a compreender o pai e o pai a amar o filho; que

nos faz tolerar um pai abusivo porque “é pai”, ou que nos afasta do
pai divorciado ou em casa por mágoa e dor.
Mãe que nos ensina o bê-á-bá da
vida sem uma explicação ou discurso: somente sendo.
Mãe que detém a chave do nosso
coração e daquele portal que leva ao
mundo misterioso e potente do inconsciente, com suas emoções, sentimentos, instintos, intuições, pesa-

delos e tesouros.
Toda criança nasce com um programa instalado que nos permite reconhecer A Mãe.
Mãe com M maiúscula, mãe como nutridora, cuidadora e protetora.
Nascemos com o software pronto e ativado: buscamos a mãe pelos
olhos, olfato e tato.
Em princípio era a Deusa. Tudo começa com ela, graças a ela e

por ela.
A Grande Mãe ou Deusa Mãe, é
uma divindade feminina primordial
que pode ser encontrada em formas
muito diversificadas em uma ampla
gama de culturas, civilizações e populações de várias áreas do mundo.
Ela aparece já a partir da pré-história, no Paleolítico e no Neolítico.
Sua figura, que se refere ao simbolismo materno de criatividade,
nascimento, fertilidade, sexualidade, nutrição e crescimento.
Entre os fenícios era conhecida
como Astarote, na Mesopotâmia como Ishtar, pelos semitas como Astarte, na Arábia como Atar, pelos
Egípcios como Hator, pelos gregos e
Romanos como Cibele e muitos outros nomes. Nas religiões afro-brasileiras é Iemanjá.
Conectada ao culto da Mãe Terra, o arquétipo da Deusa expressava
o ciclo interminável de nascimento-desenvolvimento-maturidade-declínio-morte-regeneração que caracterizou tanto as vidas humanas

quanto os ciclos naturais e cósmicos.
Na sua figura confluía também
o mito da Grande Virgem, assim como as chamadas Vênus da Idade da
Pedra, e a nossa Virgem Maria. Na
mitologia andina, é conhecida como
Pachamama, entre os aborígenes
australianos como Kunapipi.
Pelo caminho que nossa mãe
pessoa nos oferece entramos em
contato com a Grande Mãe. Por este
caminho aprendemos o que é amor,
como é amar e iremos permanecer
fiéis a esse modelo até o fim da vida,
mesmo nos deparando com dores,
fracassos, sofrimentos e desavenças. O que tem de errado? Por quê?
Por três bons motivos: 1) porque sua
mãe não era uma mulher imperfeita; 2) porque ela não era a Deusa e 3)
porque o amor precisa evoluir conforme tudo à nossa volta evolui, incluindo nossas necessidades conforme crescemos e nos desenvolvemos.
O amor da mãe é um modo de
amar e este precisa evoluir também.

22 anos no mercado automotivo da Flórida
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
2016 Nissan Altima
62.663 Milhas

$12,900*

2013 Mini Cooper Hardtop
Coupe 67.303 Milhas

2008 Toyota Tacona
144.612 Milhas

2012 NIssan Armada
146.159 Milhas

$15,900.00

$10,900*

2011 Nissan XTerra
98.572 Milhas

$8900*

$9,900*

Fale com nossos vendedores

Dorival,Carlos e Pamela 954-788-0425
4521 N Federal Hwy Pompano Beach, FL 33064

2012 Audi A6 3.0 Turbo
75.817 Milhas

$15,900*

Sedans, SUVs, Truck, Vans, Esportivos disponíveis no lote e
acesso a mais de 6.000 veículos diretamente dos melhores
auctions (leilões) da Florida

@Brascar Auto Sales

@brascar_autosales

* 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.
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LAIR RIBEIRO
lair.ribeiro@gazetanews.com
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.

Parábolas: aprendizado eficaz e divertido

E

nquanto a tecnologia avança, técnicos na área da educação estudam alternativas
para potencializar o sistema educacional, tornando-o ao
mesmo tempo prazeroso e eficiente. Quase todos acreditam que se
deve apenas acrescentar novas tecnologias ao sistema atual. Mas o novo não é a única alternativa para o
aprendizado.Um olhar mais atento
ao passado pode render boas e produtivas idéias. Quer um exemplo?
— Jesus Cristo!
Vamos falar de Jesus como educador e comunicador, pois há dois
mil anos, munido apenas de sua comunicação pessoal, esse homem
conseguiu transmitir suas idéias e
doutrina a milhares de pessoas e
fez com que se mantivessem vivas
até os nossos dias.
Quando começou sua pregação,
então com 30 anos, Jesus precisava
de um meio eficaz para transmitir
a sua mensagem; um meio de comunicação eficaz, que pudesse ser

compreendido igualmente por
todos. Atento ao que acontecia em
seu tempo, ele apropriou- se de um
sistema de ensino que já era utilizado nas sinagogas: o aprendizado

por meio de parábolas.
De acordo com o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, parábola se refere a “narrativa alegórica que transmite uma

mensagem indireta, por meio de
comparação ou analogia” e “narrativa alegórica que encerra um
preceito religioso ou moral, especialmente as encontradas nos
Evangelhos”. Sua origem vem do
grego (parabolê), onde pode significar: comparação, aproximação;
semelhança; discurso alegórico;
encontro, choque; ação de se desviar do caminho reto.
E foi por meio de parábolas que
Jesus transmitiu seus ensinamentos. Inspirando-se em imagens do
cotidiano das pessoas às quais se dirigia, ele criava histórias enigmáticas, que, por um lado, induziam à
reflexão e, por outro, passavam despercebidas por aqueles que não estavam preparados para decifrá-las,
pois esperavam um discurso direto
e objetivo.
Jesus conseguia, de forma singela e, ao mesmo tempo, bem elaborada, transmitir suas idéias sobre o
desenvolvimento do caráter e suas
orientações sobre como deveria ser

a conduta da vida no âmbito familiar e social. De forma sutil e inteligente, ele também fazia críticas
ao sistema político e social de seu
tempo. Em vez de falar abertamente e provocar alvoroço momentâneo, ele preferiu levar as pessoas a
refletir e a tirar suas próprias conclusões.
Quando é preciso atingir pessoas de diferentes níveis sociais,
culturais e econômicos, por exemplo, o uso de parábolas é uma alternativa bem eficaz. Por sua linguagem simples, narrativa curta e
quase sempre com elementos comuns ao cotidiano das pessoas, elas
parábolas conseguem captar rapidamente a atenção de quem as estiver escutando ou lendo.
Parábolas remetem à idéia de
um aprendizado contínuo e eficiente, pois a cada nova leitura, novas
interpretações e ensinamentos podem surgir. Além disso, são essencialmente facilitadoras da transmissão de conhecimento, pois é muito
fácil repassá-las a outras pessoas.
Parábolas são estruturas vivas de
conhecimento.
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PLANETA MÚSICA
Por GENE DE SOUZA

planetamusica@gazetanews.com
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.

Céu lança novo single em ritmo dançante

R

ecém-contratada
pela Warner Music Brasil, a cantora Céu — vencedora de três prêmios Latin
GRAMMY e bastante conhecida no mercado norte-americano — dá início a
uma nova fase de sua carreira. Depois de assinar
contrato com a gravadora, a artista, cujo trabalho
tem raízes e influências do
MPB, samba, hip hop, afrobeat, jazz e R&amp;B, estreia “O Golpe Tá Aí”, um
remix inédito e disponível
em todas as plataformas digitais.
Originalmente lançada pela dupla Mateuzinho e Menor Nico, “O

Golpe Tá Aí” ganha uma
versão especial na voz de
Céu. A produção é assinada por Malka, que também faz participação no
single. “Sempre gostei de
cantar músicas de outros
artistas, e esse hit é maravilhoso, letra providencial,
nessa pegada piseiro que a
Malka trouxe. Foi a saudade de uma boa pista com as
amigas que me levou a esse
remix”, celebra Céu.
Depois de estrear em
2005 com o disco homônimo e receber a primeira indicação ao GRAMMY,
a artista lançou “Vagarosa” (2009), bastante elogiado pela crítica internacional. Em 2012, foi a vez de

“Caravana Sereia Bloom”.
Já os mais aclamados projetos de sua carreira, “Tropix” (que rendeu a ela dois
prêmios Latin GRAMMY)
e “APKÁ” (que inclui uma

composição inédita de
Caetano Veloso, rendendo à Céu o terceiro Latin
GRAMMY), chegaram respectivamente ao público
em 2016 e 2019.

Ivete anuncia live das Mães e reality show

N

o próximo dia 9
de maio, domingo, Ivete Sangalo voltará a se
apresentar de forma online, com transmissão pelo
seu canal no YouTube. Assim como fez no ano passado, em ocasiões especiais,
a baiana voltará à plataforma para comemorar com o
público o Dia das Mães. Durante a transmissão — a ser
feita a partir da base da artista, em Salvador — Ivete Sangalo apresentará três
momentos, com diferentes
cenários, criando-se assim
um evento único e memo-

rável. “Para pontuar a apresentação, a ambientação será dividida como um dia,
com Manhã, Tarde e Noite.
Luzes, tecidos, cenários e
elementos mudarão a cada
ato, ajudando a alcançar a
atmosfera de cada momento”, explica a organização.
O repertorio ainda não revelado, está sendo preparado pela cantora, mas é provável que grandes sucessos
como “Quando a Chuva Passar”, “Se Eu Não Te
Amasse Tanto Assim”, “Não
Precisa Mudar”, “Berimbau
Metalizado” e “Sorte Grande”, sejam apresentados na

tarde/noite do domingo das
Mães.
O anúncio da live foi
feito por Ivete em paralelo à revelação da parceria entre sua empresa, Iessi
Entertainment, com a Endemol Shine Brasil e a Universal Music para a realização ainda neste ano da
versão brasileira do reality
musical “The Masked Singer” (“O Cantor Mascarado”), formato sul-coreano
que é fenômeno de audiência em diversos países, no
qual artistas dos mais variados segmentos realizam
uma grande batalha musi-

cal, tendo suas identidades
ocultadas por máscaras. O
reality terá transmissão pela TV (o canal ainda não foi
anunciado) e poderá ter a
própria Ivete no comando.
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CINEMA
Por JANA NASCIMENTO NAGASE

cinema@gazetanews.com
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 nos serviços de ‘streaming’
MGM/ United Artists

Here Today
Stage 6 Films
A comédia
“Here Today”
também entra
em cartaz nos
cinemas na
sexta-feira,
dia 7 de maio.
Dirigida pelo ator Billy Crystal,
que também faz o papel do
protagonista, o longa acompanha
um veterano escritor de comédias
Charlie Burnz que conhece a
cantora de rua de Nova York
Emma Payge. Eles acabam fazendo
uma amizade improvável, porém
hilária e comovente, que deixa

Netﬂix

Stage 6 Films

O longa de
ação e suspense “Wrath of
Man” estreia
nos cinemas
na sexta-feira,
dia 7 de maio. Dirigido por Guy
Ritchie, “Wrath of Man” acompanha um misterioso homem que
trabalha para uma empresa de
transporte de dinheiro e é responsável por transferir milhões
de dólares diariamente. Um dia,
quando tentam assaltar seu caminhão, o homem consegue se livrar
do assalto utilizando habilidades
impressionantes. Seus companheiros passam questionar de onde ele
veio e suas motivações para estar
ali. No elenco estão Jason Statham,
Josh Hartnett, Jeffrey Donavan,
Scott Eastwood, Raúl Castillo,
Andy Garcia, Laz Alonso, entre ou-

de lado a lacuna de gerações e
redeﬁne o signiﬁcado de amor
e conﬁança. Também estão no
elenco Tiﬀany Haddish, Laura
Benanti, Louisa Krause, Anna
Deavere Smith, entre outros. Billy
Crystal também escreveu o roteiro
ao lado Alan Zweibel que escreveu
‘The Prize’, uma pequena história
que o ﬁlme é baseado.
Monster
Netﬂix
O longa “Monster” estreia
na Netflix na
sexta-feira, dai
7 de maio. A
trama acompanha a história
de Steve Harmon, um estudante de
honra de dezessete anos cujo mundo desaba ao seu redor quando ele
é acusado de homicídio culposo. O
filme segue a jornada dramática de
um estudante de cinema inteli-

gente e simpático do Harlem, que
estudava em uma escola de alto
nível, e sua complexa batalha legal
que pode deixá-lo pro resto de sua
vida na prisão. No elenco estão Kelvin Harrison, Jr., Jennifer Hudson,
Jeffrey Wright, Jharrel Jerome,
Jennifer Ehle, Rakim Mayers, Nasir
‘Nas’ Jones, Tim Blake Nelson,
John David Washington, entre
outros. A direção é de Anthony
Mandler. O roteiro foi escrito por
Radha Blank, Colen C. Wiley e
Janece Shaffer.
Amazon Original

tros. Guy Ritchie também escreveu
o roteiro ao lado de Ivan Atkinson
e Marn Davies, que teve como base
o filme ‘Le Convoyeur’ (Assalto ao
Carro Forte, título em português)
do diretor francês Nicolas Boukhrief.

Wrath of Man
MGM/ United
Artists

The Boy from
Medellín
Amazon
Original

Disponível
no serviço de
‘streaming’
Prime Video, a
partir do dia 7
de maio, o documentário “The Boy
from Medellín”. O documentário

original da Amazon Studios acompanha a vida do cantor de reggaeton astro colombiano José Álvaro
Osorio Balvín, mais conhecido
como J Balvin, revelando um olhar
mais íntimo sobre sua história e
os bastidores da volta à sua cidade
natal, Medellín, onde o cantor se
prepara para fazer o maior show
da sua vida. O documentário foi
dirigido e produzido por Matthew
Heineman que já foi nomeado a
um Oscar pelo seu documentário
‘Cartel Land’ em 2016.

ENTRETENIMENTO

Gazeta Brazilian News · Semana de 6 a 12 de Maio de 2021

23

BASTIDORES
Por CONNIE ROCHA

bastidores@gazetanews.com
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.

Happy Birthday
para os
aniversariantes
da semana!

M

oda e finanças foi o tema do evento realizado no dia 29 de abril, quinta-feira, no restaurante Santa Anna, em Boca Raton. A produção conjunta da loja
Estilo Bem Brasileiro e da Five Rings, resultou numa noite muito agradável
, que reuniu mulheres para uma conversa sobre finanças com direito a desfile de
moda. A noite ainda teve palestra sobre a importância do empoderamento feminino
e, de quebra, muitas risadas e sorteios! Confira as fotos!

E

o BASTIDORES destaca alguns aniversariantes da semana!
Happy Birthday para
a psicoterapeuta Dra. Ana
Gouvea (Licensed Mental Health Counselor) que
fez aniversário no dia 5 de
maio e fez uma pequena
comemoração no restaurante Palapa, em Miami.
E um Parabéns muito especial também para o
nosso querido Bill Paparazzi, o fotografo mais badalado do sul da Flórida, que
fez aniversário no último
dia 3 de maio. Parabéns!!!!

Bill Paparazzi

Dra. Ana Gouvea

Marcos e Claudia
se casam em
Boca Raton

Fernanda Cirino, Andrea Faria e Alessandra Leme
prestigiando o evento

Claudia Fehribach (Finanças)e Marcela (Estilo
Bem Brasileiro)

SALES ENGINEER
V.F.S. Services, LLC
Orlando, FL.

U

ma linda cerimônia marcou a união de Marcos
Coimbra e Claudia Bueno, no último dia 3 de maio, no
The Addison, em Boca Raton.
Após a cerimônia religiosa, os
noivos receberam familiares e
amigos para uma linda festa regada a muita música e um buffet delicioso. Parabéns ao mais
novo casal!

Evento “Moda e Finanças” em Boca Raton

▪ Responsible for framing, concrete and masonry sales
and installation. Review customer requirements,
prepare presentations and modify product
configurations. Assess equipment needs and determine
system requirements
Marcos e Claudia se casaram em Boca Raton

Happy Hour da Confraria do bem

“

A Confraria do Bem” realizou um Happy Hour animado, na quinta-feira, dia 22 de abril,
no badalado Riverside, em Miami. O Happy Hour contou com a presença dos membros da
Confraria do Bem e de colaboradores que participaram das doações para o projeto “Panela Cheia Salva”, que está distribuindo cestas básicas em todo o Brasil. Parabéns a todo os envolvidos! Confira as fotos por Chris Bianchi.

▪ Required Bachelor of Electrical Engineering and 2
years of experience.

Resume to contact@vfsflorida.com

Job
Oppo
p rt
r unity
t
Financial Manager for Florida Scandinavian
Vacation Homes & Management, LLC. in
Kissimmee, FL. Monitor financial activities &
details, such as cash flow and reserve levels,
to ensure that all legal & regulatory
requirements are met. Required master's
degree in business administration.

Roberta Salva, Lana Garcia e Carolina Ornellas

Carla Branco, Silvia Kroth, Sandra Maciel, Cristina
Seibert e Talita Frauches

RESUMES TO
JOE@FLORIDASCANDI.COM.

