
O maior jornal brasileiro na Flórida

Adolescentes brasileiros que moram na Flórida e já receberam a pri-
meira dose da vacina da Pfizer contra a covid-19 reforçam a im-

portância da imunização de jovens. Pelo menos 20.600 adolescentes 
receberam a primeira dose da vacina no estado até a quarta-feira, 19, 
segundo o Departamento de Saúde.

Aumento do nível do mar na 
Flórida preocupa autoridades

Adolescentes brasileiros reforçam 

importância da imunização de jovens 

A 
Flórida enfrenta um outro grande problema: 
a aceleração do aumento do nível do mar. Na 
região de Miami, cientistas preveem aumento 

de 15 centímetros no nível do mar nos próximos 15 

anos. Abandono de áreas de risco, perda no valor de 
propriedade e grande impacto nas áreas que atraem 
turistas são alguns dos problemas apontados por es-
pecialistas. Flórida | Pág. 10

Flórida  |  Pág. 11

Estudo da Florida Atlantic University estimou que apenas 6 centímetros a mais de aumento do nível do mar colocaria em risco o sul da Flórida.

Luna Neubern, 14, mora em Orlando.

Daniel Piraino-Flickr
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Já pararam para pensar 
que  muitos dos danos 
às crianças são causados  

por adultos de forma propo-
sital? Seja violência física ou 
psicológica, a maior parte 
vem de pessoas mais velhas 
do círculo familiar ou próxi-
mo da criança.

Fazemos pouco em re-
fletir sobre o tema e isso só 
reforça nossa incapacidade 
de enfrentar uma realidade 
que precisa ser mudada: a de 

crianças e adolescentes que 
sofrem nas mãos de pessoas 
que deveriam protegê-los. E 
essa proteção não é somente 
aquela dentro de casa, mas 
também do estado, do sis-
tema que também deveria 
cumprir com o seu papel. 

O Maio Laranja está aí e 
traz à tona números assusta-
dores: 58% das crianças vio-
lentadas no Brasil têm entre 
0 e 6 anos de idade, segundo 

levantamento do Programa 
de Atenção à Criança e ao 
Adolescente Vítimas de Vio-
lência (FIA/RJ).

Em 2020, mais de 95 mil 
denúncias de violência con-
tra crianças e adolescentes 
foram registradas. Desse to-
tal, mais de 14 mil correspon-
deram a abuso sexual, estu-
pro e exploração sexual. Os 
registros ainda incluem vio-
lência física e psicológica. Os 
números foram atualizados 

em abril deste ano e 
fazem parte dos da-
dos do Disque 100 – 
um serviço gratuito 
para denúncias de 
violações de direi-
tos humanos.

Dia 18 de maio 
é o Dia Nacional de 
Combate ao Abuso e 
Exploração Sexual e 

Comercial de Crianças e Ado-
lescentes. O mês e o dia não 
foram escolhidos em vão. 
Muito pelo contrário. Em 18 
de maio de 1973, uma me-
nina de oito anos de idade, 
chamada Araceli, foi seques-
trada, drogada, violentada se-
xualmente e assassinada, em 
Vitória (ES). No ano de 1991, 
os três réus acusados de ma-
tar a menina foram absolvi-
dos e o crime permanece im-

pune até hoje.
Recentemente, a Funda-

ção Abrinq lançou a primeira 
edição do Cenário da Infân-
cia e Adolescência no Bra-
sil 2021. A publicação reú-
ne indicadores sociais, como 
mortalidade infantil, acesso 
a creche, trabalho infantil, 
desigualdade social e violên-
cia. Nesta edição, o Cenário 
traz também um retrato da 
educação de crianças e ado-
lescentes durante a pande-
mia da Covid-19.

Os dados divulgados no 
material estão relacionados 
aos Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável (ODS) 
da Organização das Nações 
Unidas (ONU), compromis-
so global do qual o Brasil é 
signatário para a promoção 
de desenvolvimento justo, 
inclusivo e sustentável até 
2030.

Desde maio de 2020 há 
um esforço dos órgãos de 
apuração e de produção de 
dados estatísticos na investi-
gação das condições de vida 
da população brasileira du-
rante a pandemia. 

O Brasil tem 69,8 milhões 
de crianças e adolescentes 
entre zero e 19 anos de ida-
de, o que representa 33% da 
população total do país.

Na faixa de 0 a 14 anos, 
há no país 9,1 milhões de 
crianças e adolescentes vi-
vendo em situação domici-
liar de extrema pobreza (ren-
da per capita mensal inferior 
ou igual a um quarto de sa-
lário-mínimo) e 9,7 milhões 
em situação de pobreza (ren-
da per capita mensal de mais 
de um quarto até meio salá-
rio-mínimo).

Dentre os principais in-
dicadores do Cenário 2021 
que retratam a realidade de 
muitas crianças e adolescen-
tes no Brasil estão que 45,4% 
de crianças de 0 a 14 anos vi-
vem em situação de pobreza;  
1.768.476 milhão de crianças 
estão em situação de traba-
lho infantil, corresponden-
do a 4,6% da população nes-
ta faixa etária; e  1,6 milhão 
de crianças e adolescentes de 
até 17 anos de idade afirma-
ram não estar na escola, en-
tre os meses de julho e no-
vembro de 2020.

Para mudar essa realida-
de é preciso mais do que 
denúncia e prisão de agres-
sores. É preciso a união de fa-
mília, organizações da socie-
dade civil e o estado. Quem 
dera não precisasse existir 
o Maio Laranja. Referência: 
Fundação Abrinq.  

CONSULADO-GERAL DO BRASIL EM MIAMI

Setor de assistências a brasileiros:  

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

AEROPORTO INTERNACIONAL

Miami: (305) 876 7000

Fort Lauderdale: (954) 359 1200

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

Palm Beach: (561) 471 7400

Orlando: (407) 825 2001

AMERICAN RED CROSS

Miami Dade: (305) 644 1200

Broward : (954 797 3800

Palm Beach: (561) 833 7711 (South) 

Palm Beach: (561) 746 1532 (North) 

Orlando e Região: (407) 644 9300

ANIMAL CARE AND REGULATION DIVISION

Miami Dade: (305) 6441200

Broward: (954) 359 1313

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

POR  | ARLAINE CASTRO
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O TEMPO NA FLÓRIDA

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

@vivaweatherPor EMERSON DURAN 
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 | PRIMAVERA até 21 de junho

FLORIDA CENTRAL

Temperaturas em elevação 
e sem previsão de chuvas 
para o período, a mínima 
será de 19°C (66°F) no dia 
22 à noite e a máxima de 
38°C (100°F) na
terça-feira dia 25.

SUL DA FLORIDA

Temperaturas em elevação 
com poucas chuvas no pe-
ríodo, a temperatura míni-
ma será de 22°C (72°F) no 
sábado à noite, e a máxima 
de 35°C (95°F)
na quarta-feira.
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Bebidas alcoólicas continuarão a ser vendidas por delivery
Os restaurantes da Flórida poderão vender drinques e ou-

tras bebidas alcoólicas junto com entrega e pedidos de comi-
da, mesmo depois que a pandemia do coronavírus terminar.  

A determinação é  de um projeto de lei assinado pelo go-
vernador Ron DeSantis que  suspendeu as restrições de entre-
ga de álcool no início da pandemia como uma forma de ajudar 

os restaurantes que estavam sob ordens temporárias de restri-
ção. Entretanto, o álcool “para viagem” continuava sob um pe-
dido emergencial que DeSantis assinou e a ideia se tornou po-
pular entre os clientes.

“Funcionou bem, as pessoas gostaram, houve uma boa res-
posta, então deveria ser algo permanente”, disse DeSantis. A venda de bebidas alcóolicas ajudou restaurantes durante a pandemia. 

Jon Tyson via Unsplash

A exposição Jurassic Garden conta com mais de 20 dinossauros em tamanho 

real e vai até 18 de julho, com passeios sobre a era pré-histórica. 

Dinossauros chegam ao Fairchild 

Tropical Garden em Miami

O 
verão está chegando e 
com ele mais uma atra-
ção para toda a família 

no sul da Flórida: o Jurassic 
Garden - uma exposição com 
mais de 20 dinossauros em ta-
manho real no Fairchild Tro-
pical Botanic Garden em Co-
ral Gables.

O lançamento foi no dia 
15 de maio e a exposição vai 
até dia 18 de julho.

Os dinossauros em exibi-
ção são alguns dos mais realis-
tas já criados, de acordo com 

Fairchild Tropical Botanic Gar-
den. Na exposição será possí-

vel ver mais de 20 dinossauros 
em um habitat que até se as-

semelha à terra pré-histórica.
Extintos há 65 milhões de 

anos ou mais, na exposição é 
possível fi car cara a cara com 
um Tiranossauro, por exem-
plo. Para reconstruir o cenário 
pré-histórico, a área de fl ores-
ta tropical do jardim, que se 
estende por 83 acres, tem sua 
folhagem verde e resfriadores 
de névoa, se assemelhando ao 
máximo ao parque temático 
dos fi lmes Jurassic Park. 

Como parte do Jurassic 
Garden, os visitantes podem 
fazer passeios a pé no “Roar 
& Explore”. Também há pas-

seios de  descoberta educacio-
nais aos fi nais de semana. 

Os dinossauros serão cer-
cados pela coleção de cicadá-
ceas, samambaias, coníferas 
e plantas fl oridas de Fairchild 
que datam do mundo pré-his-
tórico.

De acordo com a progra-
mação, também haverá pas-
seios a pé “Roar and Explo-
re”, “Dino Discovery Carts”, 
aulas de culinária Paleo e ou-
tros programas educacionais 
de inspiração pré-histórica ao 
longo dos fi nais de semana.

A exposição vai das 10am 
às 4pm e é aberta ao público. 
O custo é de US $ 24,95 para 
adultos e gratuito para mem-
bros Fairchild.

O Fairchild Tropical Bo-
tanic Garden fi ca localizado 
no 10901 Old Cutler Rd., Co-
ral Gables. 

Várias espécies de dinossauros, incluindo o temível Tiranossauro Rex, estão na exposição que vai até julho. 

Fairchild Tropical Botanic Garden

A exposição vai das 

10am às 4pm e é aberta 
ao público. O custo é de 
US $ 24,95 para adultos 

e gratuito para membros 
Fairchild.

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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Condomínios ainda podem 

exigir uso de máscara

Embora os Centros de 
Controle e Prevenção de Doen-
ças (CDC) tenham reformula-
do suas orientações para uso 
de máscaras para indivíduos 
totalmente vacinados, retiran-
do a necessidade da cobertu-
ra facial em certos ambien-
tes, as pessoas vacinadas que 
moram em condomínios ain-
da podem ser exigidas a utili-
zarem a proteção.

Essa é a questão com a 
qual milhares de residentes 

do sul da Flórida e associa-
ções de condomínios estão li-
dando  desde que o anúncio 
do CDC foi feito e a prefeita 
de Miami-Dade retirou a obri-
gatoriedade de máscaras em 
estabelecimentos públicos do 
condado.

No entanto, a maioria dos 
condomínios do sul da Flórida 
é propriedade privada, o que 
dá às associações o direito de 
proteger seus residentes e ze-
lar por seu bem-estar.

Exigência de máscaras para totalmente vacinados pode variar de condomínio.

Shutterstock

Batsball Workout é uma modalidade esportiva trazida do “jogo do taco”.

Divulgação

Q
uem nunca brincou do 
“jogo do taco” no Bra-
sil? Ou pelo menos já 

viu uma turma de crianças na 
rua brincando? No sábado, dia 
15, foi o lançamento do Bats-
ball Workout - uma modali-
dade esportiva trazida do “jo-
go do taco”, uma brincadeira 
de rua no Brasil, agora um es-
porte praticado na Johnny O’s 
Gymnasium em Boca Raton.

A brincadeira não exige 
muitos recursos materiais e 
por isso foi muito popular em 
alguns estados brasileiros.

Agora, aprimorado como 
esporte nos EUA, foi criado o 

Brasileiro lança o 

Batsball como esporte no 

sul da Flórida 
O jogo foi 

adaptado para o 

Batsball Workout 

em Boca Raton. 

National Batsball League com 
o intuito de transmitir a cul-
tura brasileira para o mundo. 
Como no Brasil, a brincadeira 
que marcou tantas gerações 
nunca virou um esporte, por 

que não tentar nos EUA?
Pensando nisso, o idealiza-

dor Marcos Soares, com a aju-
da de diversos amigos, aper-
feiçoou o jogo e trouxe para a 
Flórida como modalidade es-

portiva em academia.
Acompanhe no Canal Bas-

tball no Youtube como está 
sendo praticado o Batsball, as 
regras e como participar de 
torneios aqui na Flórida.

A academia Johnny O’s 
Gymnasium fi ca localizada 
na 2920 NW Boca Raton Blvd 
Unit 8, Boca Raton, FL 33431.

Para mais informações, 
acesse o site ofi cial ou redes 
sociais do National Batsball 
League.

O que é o Jogo do Ta-
co? 

Em alguns estados brasilei-
ros, como na região sul do Bra-
sil, o jogo é conhecido como 
bets. A origem acaba sendo 
bem variada. Alguns historia-
dores dizem que a brincadeira 
foi criada por jangadeiros bra-
sileiros no século XIX. Outras 
pessoas apontam que “bete” 
veio da palavra inglesa “bet”, 
que a tradução é “aposta”, pa-
lavra bem usada nos jogos de 
críquete, na Inglaterra. Existe 
uma outra hipótese que diz 
que a brincadeira é originária 
do beisebol americano – ape-
sar que os devotos do espor-
te digam o contrário, que foi 
o jogo de beisebol que origi-
nou do taco.

Antônio Farias

Aluno Uninter

$99
A partir de

*

Mais de 200 cursos 
de graduação e 
pós-graduação.

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.

833 605-1255

617 618-5901

Inscreva-se já

uninteramericas.com
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“Popularização do termo ‘harmonia facial’ ajudou a aumentar buscas por procedimentos estéticos faciais”, diz Adriana Etzler. 

Procedimentos estéticos e de cirurgia plástica 

aumentaram durante a pandemia de COVID-19 

A 
pandemia desencadeou 
um ‘boom’ nos procedi-
mentos de cirurgia es-

tética. O aumento pegou até 
mesmo cirurgiões plásticos de 
surpresa. Com mais tempo em 
casa e reuniões remotas com 
câmeras ligadas, muitas pes-
soas decidiram por melhorar 
a aparência. 

“Esse aumento está ocor-
rendo em todo o país”, con-
firma o Dr. Lynn Jeffers, pre-
sidente da American Society 
of Plastic Surgeons. 

Para os cirurgiões plásti-
cos, a pandemia gerou uma 
série de projetos de autoaper-
feiçoamento, desde reformas 
de casas até ‘reconstrução’ do 
corpo.  Os procedimentos fa-
ciais são os que mais aumenta-
ram em sua prática, seguidos 
por aumento dos seios, lipoas-
piração, abdominoplastia e ci-
rurgias de pálpebras. 

“Em geral, nossos membros 

estão indicando um aumento na 
cirurgia plástica que inclui pro-
cedimentos invasivos e não in-
vasivos”, disse a cirurgiã plástica 
de Sarasota, Dra. Alissa Shul-
man, presidente do conselho de 
diretores da Sociedade de Cirur-

giões Plásticos da Flórida. 
Como prova de que esta 

é uma indústria em constan-
te crescimento, 64% dos ci-
rurgiões plásticos nos Estados 
Unidos relataram um aumen-
to nas consultas aos pacientes.

As operações mais comumen-
te exigidas foram toxina botu-
línica tipo A (Botox), aumento 
dos seios, preenchimento de 
tecidos moles e lipoaspiração. 

O mercado global de reju-
venescimento facial valia US $ 

Formada em Harmonização Facial em Harvard, Adriana Etzler é proprietária da clínica AGMedSpa em Pompano Beach. 

Divulgação

19 bilhões em 2019 e estima-
-se que terá um crescimento 
de 11% até 2030, indica a aná-
lise “45 Estatísticas do setor 
de beleza absolutamente sur-
preendentes para 2021”, pu-
blicada pelo portal loudclou-
dhealth.com. 

AG Med Spa
No sul da Flórida, Adriana 

Etzler, proprietária da clíni-
ca AG Med Spa em Pompano 
Beach, confirma esse aumento 
inesperado durante a pande-
mia e conta que com a popu-
larização do termo “harmonia 
facial”, a busca por procedi-
mentos estéticos faciais au-
mentou. “Durante a pandemia 

e depois do ‘lockdown’ houve 
um aumento muito grande no 
nosso movimento, na realida-
de foi um aumento não espe-
rado”, afirma. 

Segundo Etzler, os pro-
cedimentos mais procurados 
têm sido botox, preenchimen-
tos, fios de sustentação e ou-
tros procedimentos não inva-
sivos que resultam em uma 
reestruturação total da face.

“O botox ainda é o proce-
dimento que mais fazemos, 
geralmente em conjunto com 
outros, mas somente botox 
atendemos em média 30 pa-
cientes por mês”, ressalta.

Na clínica também são 
realizados outros tratamen-
tos estéticos não invasivos co-
mo  lipo de papada sem cor-
tes, rinomodelação, correção 
de orelhas de abano. 

Dentre os clientes estão 
homens e mulheres da comu-
nidade brasileira, hispana e 
americana.

“O botox ainda é o 

procedimento que mais 

fazemos. Somente botox 

atendemos em média 30 
pacientes por mês”, diz 

Adriana Etzler.

Arlaine Castro
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Na região de Miami, cientistas preveem aumento de 15 centímetros no nível do mar nos próximos 15 anos. 

Flórida enfrenta um outro grande problema: a 

aceleração do aumento do nível do mar

A 
Flórida está na mira das 
mudanças climáticas. 
Mares elevando, popu-

lação aglomerada ao longo da 
costa, leitos rochosos porosos 
e a ocorrência relativamente 
comum de tempestades tro-
picais colocam mais imóveis 
e pessoas em risco de tempes-
tades agravadas pelo aumento 
do nível do mar na Flórida do 
que em qualquer outro estado.

Na última década, a veloci-
dade com que o nível do mar 
está subindo aumentou e ago-
ra sobe até 1 polegada a cada 
3 anos. Na região de Miami, 
por exemplo, demorou cerca 
de 31 anos para o nível do mar 
subir 15 centímetros. Mas os 
cientistas agora preveem que 
nos próximos 15 anos, o ní-
vel do mar terá subido mais 
15 centímetros.

Cerca de 2,4 milhões de 
pessoas e 1,3 milhão de re-
sidências, quase metade do 
risco em todo o país, ficam a 
menos de um metro da linha 
da maré alta local. O aumen-
to do nível do mar é mais do 
que o dobro do risco de uma 
tempestade neste nível no sul 
da Flórida até 2030.

A elevação do mar ainda 
não chegou ao ponto de pre-
judicar muitas casas e mora-
dores, mas  já está modifican-
do seguro contra inundações, 
seguro de propriedade, hipo-
tecas, valores de propriedade, 
uso das praias e muito mais. 
“O aumento do nível do mar 
não é um problema próximo, 
é um problema agora”, disse 
Jim Carrol, comentarista do 
Orlando Sentinel. 

Nova Lei

A Flórida - um dos lugares 
mais vulneráveis do mundo 
ao aumento do nível do mar 
- gastará centenas de milhões 
de dólares nos próximos anos 
para se proteger contra inun-
dações costeiras, de acordo 
com um projeto de lei assina-
do pelo governador republi-
cano Ron DeSantis no dia 11. 

A nova lei exigirá que o 
Departamento de Proteção 
Ambiental prepare um pla-
no de resiliência e inundação 
e fornecerá até US $ 100 mi-
lhões anuais às comunidades 
locais que identifiquem áreas 
ao longo da costa e outros cur-
sos d’água que correm o risco 
de aumento do nível do mar.

Os 2.100 quilômetros de 

costa da Flórida são a força vi-
tal de sua indústria de turis-
mo. Algumas áreas do estado 
já estão enfrentando enchen-
tes em dias claros durante as 
marés particularmente altas.

O Departamento de Pro-
teção Ambiental deverá iden-
tificar e mapear as áreas de 
maior risco de enchentes cos-
teiras e aumento do nível do 
mar. A lei também estabelece 
um centro de pesquisa com 
sede na Universidade do Sul 
da Flórida, localizado na área 
da Baía de Tampa, com fo-
co no combate a enchentes e 
aos riscos do aumento do ní-
vel do mar.

Marco Zero

“O Sul da Flórida é consi-
derado marco zero do aumen-
to do nível do mar (Sea Level 
Rise -SLR) e o mundo nos ob-
serva”, diz Camila Quaresma-
-Sharp, diretora da Sharp Den-
tistry e envolvida com vários 
grupos que cuidam de prote-
ção ambiental no Sul da Flóri-
da cujas atividades auxiliam 
na redução do impacto de SLR. 
Ela explicou ao Gazeta News 
sobre o fenômeno ambiental. 

“O aumento do nível do 
mar (Sea Level Rise - SLR) é 
uma das grandes consequên-
cias das atividades humanas 
que emitem gases do efeito 
estufa (Green House Gases - 
GHG), como, por exemplo, a 
queima de combustíveis fós-
seis para a produção de ener-
gia. Acredito que precisamos 
urgentemente taxar os polui-
dores, focar em tecnologias al-
ternativas para produção de 
energias limpas, proteger ca-
da vez mais nossas áreas na-
turais, investir na remoção 
de CO2 atmosférico, e enten-
der que nossas escolhas diá-
rias são parte da solução, co-
mo por exemplo: diminuir a 
quantidade do lixo produzido, 
focando na recusa, reciclagem 
e reutilização de materiais. 
Importantíssimo pararmos de 
usar plástico de uma vez por 
todas, e também começarmos 
a compostagem dos lixos orgâ-

nicos. Todos nós podemos fa-
zer parte da solução e com is-
so tentar ajudar a não piorar 
ainda mais as condições do 
nosso planeta, não só para os 
humanos, mas para todos os 
seres vivos”, esclarece Quares-
ma-Sharp. 

Luiz Rodrigues, fundador 
e diretor executivo do Biscay-
ne Bay Marine Health Coali-
tion, também falou ao Gaze-
ta News sobre os impactos a 
curto e longo prazo para mo-
radores e visitantes da Flórida. 
“Alto investimento na adapta-
ção de propriedades contra os 
impactos da elevação do nível 
do mar; abandono de áreas de 
risco; perda no valor de pro-
priedade, grande impacto nas 
áreas que atraem turistas à 
nossa região”, explicita. 

E o que tem sido feito pe-
los governos locais, associa-
ções e ONGs? “Sugiro aos lei-
tores darem uma olhada no 
site resilient305.com - é uma 
parceria única entre  o Mia-
mi-Dade County e as cidades 
de Miami e Miami Beach para 
lidar conjuntamente  com fu-
turos impactos relacionados 
ao SLR”. 

Um estudo da Florida atlantic University estimou que apenas 6 centímetros a mais de aumento do nível do mar colocaria em risco o sul da Flórida.

daniel Piraino-Flickr

“Abandono de áreas de 

risco, perda no valor 

de propriedade, grande 

impacto nas áreas que 

atraem turistas”, aponta 

Luiz Rodrigues.

Miami e Miami Beach já são áreas muito vulneráveis a inundações no sul da Flórida.

FloodFactor

Arlaine Castro
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Pelo menos 20.600 adolescentes receberam a primeira dose da vacina COVID no estado até a quarta-feira, 19 de maio.

Adolescentes brasileiros vacinados na FL reforçam 

importância da imunização de jovens

Adolescentes brasileiros 
que moram na Flórida 
e já receberam a pri-

meira dose da vacina da Pfi-
zer contra a covid-19 reforçam 
a importância da imunização 
de jovens. Pelo menos 20.600 
adolescentes receberam a pri-
meira dose da vacina no esta-
do até a quarta-feira, 19, se-
gundo o painel de vacinação 
do Departamento de Saúde. 

Em todo os EUA, de acordo 
com o CDC, cerca de 600.000 
adolescentes entre 12 e 15 
anos foram vacinadas com CO-
VID-19 em uma semana. 

Alguns brasileiros conver-
saram com o Gazeta News so-
bre a imunização. 

“Traz esperança”
Tão logo foi liberada a va-

cina para adolescentes de 12 a 
15 anos no dia 12 de maio nos 
Estados Unidos, Luna Neubern, 
14, que mora em Orlando, mar-
cou no site da CVS. Para ela, 

ser vacinada traz esperança. “É 
muito importante tomar a va-
cina, me fez ter esperanças de 
que isso tudo vai acabar muito 
em breve”, afirmou. 

E deixa o recado aos ado-
lescentes que ainda não se va-

cinaram. “Seria legal se todos 
os adolescentes tomassem a 
vacina também, para ficarem 
mais seguros e vencerem o 
medo dessa situação em que 
estamos vivendo agora”. 

“One step closer” 

Mariana Souza , 13 anos, 
também vacinou na CVS em 
Orlando e com isso deu um 
passo em direção ao retorno 
da vida normal perto dos ami-
gos. “Acho superimportante 
se vacinar já que foi autoriza-

Mariana Souza, 13 anos; luna Neubern, 14; e ryan lima Chaves, 14, já receberam a primeira dose da Pfizer. 

GN

do para essa idade”, diz a ado-
lescente que recomenda que 
todos os amigos da idade dela 
também se vacinem.  “A cam-
panha é ‘one step closer’ que 
significa um passo para estar 
mais perto dos amigos e da vi-
da ‘normal’”, salienta. 

“Esse vírus destrói fa-
mílias”

Ryan Lima Chaves, 14 
anos, mora com a família em 
Winter Garden e foi vacinado 
no dia 13 de maio na CVS. Pa-
ra o adolescente, a vacinação 
é importante para conter um 
vírus que tem destruído fa-
mílias. Além disso, os jovens 
estão mais expostos ao vírus 

na escola. 
“Acho muito importante 

as pessoas se conscientizarem 
que esse vírus destrói famí-
lias. Nós adolescentes estamos 
muito mais expostos ao fre-
quentarmos a escola. Nossa 
medicina está muito avança-
da e com certeza prefiro to-
mar a vacina do que arriscar 
em ter o vírus que pode ser fa-
tal”, ressalta. 

Incentivos
Tanto o governo da Flórida 

quanto organizações estão in-
centivando a vacinação entre 
adolescentes. O Florida Aqua-
rium está oferecendo ingres-
sos de cortesia para pessoas 
com 12 anos ou mais que re-
cebem uma vacina da Adven-
tHealth durante a campanha 
“Ticket to Outside”. A campa-
nha faz parte de um novo es-
forço da cidade para vacinar 
mais jovens, por meio do in-
centivo de ingressos para di-
versas atrações e eventos.

“A campanha é ‘one 

step closer’ que significa 
um passo para estar 

mais perto dos amigos 

e da vida ‘normal’”, diz 

Mariana Souza, 13 anos.  

Arlaine Castro
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Os imigrantes que não cumpriam as ordens finais de deportação estavam sujeitos a multas de até US $ 799 por dia.

ICE encerra multas de imigrantes indocumentados 

que não deixarem os Estados Unidos

O 
Immigration and Cus-
toms Enforcement 
(ICE) encerrou a medi-

da de multar imigrantes in-
documentados que não dei-
xarem os Estados Unidos. Essa 
ação reverte a política anterior 
que deixava os imigrantes em 
dívidas de milhares de dólares 
com o governo federal. Fun-
cionários do ICE confirmaram 
a rescisão de duas ordens da 
era Trump, encerrando a co-
brança de penalidades finan-

ceiras e cancelando multas já 
emitidas para imigrantes in-
documentados.

“Não há indicação de que 
essas penalidades promovam 
o cumprimento das obriga-
ções de saída de não cida-
dãos”, afirmou o secretário do 
Departamento de Segurança 
Interna (DHS), Alejandro Ma-
yorkas. “Podemos fazer cum-
prir nossas leis de imigração 
sem recorrer a medidas pu-
nitivas ineficazes e desneces-

sárias.”
Anteriormente, os imi-

grantes sem documentos que 
não cumpriam as ordens fi-
nais de deportação estavam 
sujeitos a multas de até US $ 
799 para cada dia de presença 
ilegal. Além disso, as pessoas 
que deixassem de sair volun-
tariamente dos Estados Uni-
dos enfrentariam uma multa 
de US$ 3.000 (corrigida pela 
inflação).

O governo Biden mudou a agência multava indocumentados com ordem de deportação. 

ICE

seu foco para não cidadãos 
com antecedentes criminais 
e que são uma ameaça para 
os EUA. 

“Não há indicação de 

que essas penalidades 

promovam o cumprimento 

das obrigações de saída de 

não cidadãos”, afirmou o 
DHS.

Aumenta número de brasileiros que tentam entrar ilegalmente nos Estados Unidos

Cerca de 4 mil brasileiros 
foram interceptados em mar-
ço tentando entrar de maneira 
ilegal nos Estados Unidos. Em 
janeiro foram registradas ape-
nas 300 apreensões de pessoas 
vindas do Brasil e a estimati-
va é que os números nos pró-
ximos meses sejam maiores.

“Toda semana, entre 1.200 
e 1.500 brasileiros estão voan-
do para Tijuana, mas não é pa-
ra o turismo”, disse Jody Hice, 
um congressista republicano 
da Geórgia.

Asilo nos EUA
A lei de asilo dos EUA con-

cede proteção àqueles que so-

frem perseguição por conta 
de sua raça, religião, nacio-
nalidade, opinião política ou 
adesão a um determinado gru-
po social. Mas um grande nú-
mero de migrantes foi levado 
para a fronteira dos EUA por 
dificuldades econômicas em 
seus países de origem, e ago-

ra a pandemia ampliou esse 
círculo.

O colapso da falta de tra-
balho provocado pelo coro-
navírus, juntamente com as 
políticas mais acolhedoras do 
governo Biden são apontados 
como incentivadores dessa no-
va onda.Número de apreensões em março foi 10 vezes maior que em janeiro. 

CBP/rede Social
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O estudante deve estar matriculado em uma faculdade ou universidade dos EUA desde 13 de março de 2020.

Universitários indocumentados podem acessar 

auxílio pandemia, diz governo Biden

O 
governo Biden anun-
ciou no dia 12 que per-
mitirá que estudantes 

universitários indocumenta-
dos tenham acesso a ajuda 
humanitária federal contra 
o coronavírus, revertendo a 
orientação da era Trump que 
os tornava inelegíveis para a 
assistência alocada pelo Con-
gresso.

Novas regras do Departa-
mento de Educação permitem 
que estudantes imigrantes in-

documentados, incluindo 
aqueles protegidos da depor-
tação pelo programa Deferred 
Action for Childhood Arrivals 
(DACA) da era Obama, solici-
tem a ajuda, desde que este-
jam matriculados em uma fa-
culdade ou universidade dos 
EUA desde 13 de março de 
2020, quando os EUA declara-
ram emergência nacional con-
tra o coronavírus.

Refugiados, requerentes 
de asilo e imigrantes indocu-

mentados que não estão ma-
triculados no DACA também 
são elegíveis para as bolsas. A 
orientação substitui as regras 
emitidas pela administração 
Trump que restringiam a as-
sistência pandêmica a estu-
dantes. Essas regras excluíam 
alunos internacionais e indo-
cumentados, que não poderia 
ter acesso a assistência univer-
sitária federal.

De acordo com a Lei CA-
RES em março de 2020, o A ajuda vai para os “estudantes mais necessitados e vulneráveis” do país.

Element5 Digital via Unsplash

Congresso alocou US $ 12,5 
bilhões para estabelecer o 
Higher Education Emergency 
Relief Fund. 

Refugiados, 

requerentes de asilo e 

indocumentados que 

não estão matriculados 

no DACA também são 

elegíveis para as bolsas.  

DHS descarta planos da era Trump para coleta biométrica de imigrantes

O Departamento de Segu-
rança Interna (DHS) descartou 
os planos formados pelo presi-
dente Trump para expandir a 
coleta de dados biométricos - 
incluindo impressões de voz e 
DNA - de qualquer pessoa que 
se inscreva para entrar nos Es-
tados Unidos e seus patrocina-

dores, incluindo crianças.
Os Serviços de Cidadania 

e Imigração (USCIS) classifica-
ram a decisão como “consis-
tente” com uma ordem exe-
cutiva emitida pelo presidente 
Biden em fevereiro, que deli-
neou um plano para reduzir 
“barreiras e encargos indevi-

dos” no sistema de imigração 
dos EUA.

Proposto pela primeira vez 
em setembro de 2020, o regu-
lamento teria derrubado o li-
mite de idade para coleta de 
dados biométricos, permitin-
do ao governo obter informa-
ções pessoais de menores de 

14 anos.
Os oficiais do USCIS exi-

gem impressões digitais, uma 
assinatura e uma fotografia 
de estrangeiros adultos que 
se candidatam a benefícios 
de imigração, incluindo cida-
dania, vistos temporários e 
green cards.O projeto gerou preocupações na imigração quanto à privacidade.

FreePik
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Pessoas sendo vacinadas, economia voltando ao normal e postos de trabalho sendo abertos superam previsões.

Indicativos mostram solidez do mercado imobiliário 

na Flórida 

C
om o preço dos imóveis 
nas alturas e forte escas-
sez no mercado, uma 

das perguntas que mais me fa-
zem é em relação à tendência 
de preço - muitos ainda têm 
fresco na memória os trau-
mas gerados pela bolha imo-
biliária de 2008. Mas, vamos 
olhar friamente o que acon-
tece hoje.

Uma bolha especulativa é, 
por definição, um aumento 
generalizado nos preços cau-
sado por uma demanda arti-
ficial. Analisemos por partes. 
Hoje há um aumento genera-
lizado nos preços dos imóveis? 
Sim. A demanda desse aumen-
to é artificial? Não. O horizon-
te não tem nenhum indicador 
que coloque essa opção como 
algo realista. Na verdade, to-
dos os indicadores mostram 
uma solidez maior que o nor-
mal para a demanda no mer-
cado dos Estados Unidos.

As pessoas estão sendo va-
cinadas, a economia está vol-
tando ao normal, postos de tra-
balho sendo abertos, indústrias 
muito afetadas - como a do tu-
rismo - emergindo com mais 
força que as previsões iniciais. 
Todos os indicadores apontam 
para uma economia bastante 
saudável depois de um grande 
susto com o ‘lockdown’.

O Sul da Flórida segue nes-
sa linha do resto do país. Na 
região central, os parques de 
Orlando já anunciaram que 
vão permitir que o público fi-
que sem máscara. Pode pare-
cer pouco, mas mostra a con-
fiança de líderes do setor em 
relação às perspectivas futu-
ras. 

Miami acaba de ser con-
firmada como sede de uma 
das etapas no circuito mun-
dial de Fórmula 1 pelos pró-
ximos 10 anos. Some isso aos 
outros eventos internacionais 
como Art Basel, Miami Open 

de tênis, Boat show e a quan-
tidade de empresas de tecno-
logia que vem para a cidade 
e outras tantas que estudam 
com seriedade uma mudança 
para a Flórida.

Esses eventos atraem uma 
quantidade considerável de 
turistas. Mas, se tem uma li-
ção que a COVID nos ensinou 
é a importância da diversifica-
ção de receitas. Um dos pon-
tos fortes do estado da Flóri-
da para atrair residentes é a 
isenção tributária de imposto 
de renda. Ao menos quando o 
assunto é educação formal e 
padrão de renda, esse tipo de 
incentivo do governo estadual 
atrai um público mais educa-
do e qualificado, que vai pagar 
mais impostos relacionados a 
mão de obra e o consumo, ge-
rar empregos e movimentar a 
economia.

Mas nem tudo são flores. 
As empresas de cruzeiro ma-
rítimo estão ameaçando sair 

Todos os indicadores apontam para uma economia bastante saudável depois do grande susto com o ‘lockdown’.

57 Ocean Miami Beach

do estado caso o governador 
Ron de Santis continue com a 
resistência do chamado “pas-
saporte da vacina”.  

Como essa é uma indús-
tria que movimenta bilhões 
de dólares, seria ingenuida-

de acreditar que a barreira 
de construção dessa estrutu-
ra necessária inviabiliza uma 
mudança, mas a chance disso 
acontecer é baixa o suficiente 
para não gerar preocupações 
de curto prazo. De todo mo-

do, uma mudança desse por-
te certamente vai causar um 
efeito negativo no portfólio 
imobiliário da região. Ao mes-
mo tempo, isso será absorvido 
com relativa facilidade pela 
demanda natural. 

João Freitas
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O primeiro pagamento mensal do Crédito Tributário para Crianças será feito em 15 de julho.

EUA vão conceder benefício pela covid-19 a 

39 milhões de famílias com filhos

O 
Departamento do Te-
souro dos Estados Uni-
dos e o Serviço de Re-

ceita Federal anunciaram na 
segunda-feira, 17, que o pri-
meiro pagamento mensal do 
Crédito Tributário para Crian-
ças (CTC) ampliado e recém-
-antecipado do Plano de Res-
gate Americano será feito em 
15 de julho.

Aproximadamente 39 mi-
lhões de famílias - cobrindo 
88% das crianças nos Estados 

Unidos - estão programadas 
para começar a receber paga-
mentos mensais sem qualquer 
outra ação necessária.

As famílias qualificadas re-
ceberão um pagamento de até 
US $ 300 por mês para cada 
criança com menos de 6 anos 
e até US $ 250 por mês para 
crianças entre 6 e 17. O crédi-
to infantil era anteriormente 
limitado a US $ 2.000 e pago 
apenas para famílias com im-
posto de renda após terem en-

trado com o IRS.
Mas, neste ano, os casais 

que ganham US $ 150.000 ou 
menos podem receber o paga-
mento integral no dia 15 de 
cada mês, na maioria dos ca-
sos por depósito direto. Os be-
nefícios totalizam US $ 3.600 
anualmente para crianças me-
nores de 6 anos e US $ 3.000 
para aqueles que são mais ve-
lhos.

Para mais detalhes, aces-
se a página oficial do Tesouro. Em torno de 88% das crianças vão receber benefícios mensais. 

AFP

Varejistas retiram obrigatoriedade de máscara para vacinados nos EUA

Grandes varejistas estão 
retirando a obrigatoriedade 
de uso de máscaras para clien-
tes e funcionários totalmente 
vacinados em lojas em todo 
os Estados Unidos. A Target, 
Walmart e Publix estão entre 
algumas delas. A orientação 
segue a atualização do CDC 

na semana passada sobre uso 
de máscaras.

A Target não está mais exi-
gindo que clientes e funcio-
nários totalmente vacinados 
usem coberturas faciais, a me-
nos que seja exigido pelas leis 
locais, anunciou a empresa na 
segunda-feira, 17. 

Isso significa que as lojas 
na Flórida não exigirão másca-
ras faciais para indivíduos to-
talmente vacinados, uma vez 
que o governador Ron DeSan-
tis emitiu uma ordem exe-
cutiva suspendendo todos os 
mandatos locais COVID-19 no 
estado. Target, Walmart e Publix estão entre algumas delas.

CDC

A Suprema Corte disse na 
segunda-feira, 17, que consi-
dera tornar lei a proibição do 
Mississipi sobre a maioria dos 
abortos após 15 semanas de 
gravidez, que havia sido der-
rubada por uma decisão da 
corte inferior. 

O anúncio é um impulso 
para os opositores ao aborto. 
A restrição do Mississipi foi a 
primeira a chegar ao tribunal 
após uma onda de leis esta-
duais destinadas a desafiar a 
decisão de 1973, que declarou 
que o acesso ao aborto era um 
direito constitucional. 

Direito ao aborto 

nos EUA pode 

sofrer limitações

A legislação amplia debate pelo país.

Maria Oswalt via Unsplash
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Nova York suspende maior 

parte de restrições da covid-19
A reabertura da cidade de 

Nova York - um marco alme-
jado nos últimos 14 meses - 
chegou fi nalmente na quarta-
-feira, 19, com suspensão de 
muitas restrições impostas pe-
la covid-19.

Em resposta ao alívio da 
pandemia do coronavírus na 
região e ao aumento das taxas 
de vacinação, é um momento 
que as autoridades estaduais 
consideram um grande retor-
no à normalidade.

A maioria das empresas - 
restaurantes, lojas, salões de 
beleza e academias - poderá 
retornar a 100% da capacida-
de, mas apenas se ainda pu-

derem manter dois metros de 
distância entre indivíduos ou 
grupos. O mesmo segue para 
casas de culto.

E teatros e outros grandes 
locais, incluindo estádios de 
esportes, podem retornar à 
sua capacidade total, em vez 
de um terço da capacidade, 
caso exijam que os clientes 
apresentem comprovante de 
vacinação.

Em residências particula-
res, 50 pessoas poderão se re-
unir em ambientes fechados, 
contra 10 como era anterior-
mente.

Com informações do The 
New York Times. 

Times Square no início da pandemia nos EUA, em março de 2020.

Mark Lennihan/AP

Apesar do aumento de oferta, empresas ainda têm dificuldades para 

conseguir encontrar os trabalhadores qualificados.

Vagas de emprego alcançam nível 

mais alto já registrado nos EUA

O
s empregadores dos 
EUA registraram um 
número recorde de em-

pregos disponíveis em março, 
ilustrando claramente o deses-
pero das empresas que ten-
tam encontrar novos traba-
lhadores à medida que o país 
sai da pandemia e a economia 
se expande.

No entanto, os ganhos to-
tais de empregos aumenta-
ram apenas modestamente, 
de acordo com um relatório 
do Departamento do Trabalho 
divulgado na terça-feira, 10. 
Os números seguem um rela-
tório de empregos de abril que 
foi muito mais fraco do que o 
esperado, principalmente por-
que as empresas parecem não 
conseguir encontrar os tra-
balhadores de que precisam, 
mesmo com a taxa de desem-
prego elevada em 6,1%.

As vagas de emprego au-

mentaram quase 8%, para 8,1 
milhões em março, a maior 
parte em registros que datam 
de dezembro de 2000, disse o 
governo. Ainda assim, as con-
tratações gerais naquele mês 
aumentaram menos de 4%, 
para 6 milhões. O número de 
contratações é um valor bru-
to, enquanto o relatório de 
empregos do governo - que 
disse que 770.000 empregos 
foram adicionados em março 
- usa um total líquido. O rela-
tório de terça-feira é conheci-
do como Pesquisa de Abertu-
ra de Emprego e Rotatividade 
de Trabalho, ou JOLTS.

Uma pesquisa separada de 
pequenas empresas pela Na-
tional Federation of Indepen-
dent Business descobriu que 
44% tinham empregos que não 
conseguiam preencher, tam-
bém um recorde.

As ofertas de emprego au-

As ofertas de emprego aumentaram na maioria dos setores.

Pixabay

mentaram na maioria dos se-
tores, incluindo restaurantes, 
bares e hotéis; fabricação; 
construção; e varejo. Eles caí-
ram em saúde e transporte e 
armazenamento.

O enorme número de va-
gas provavelmente aumenta-
rá a disputa política sobre se 
os US $ 300 extras em auxílio-
-desemprego federal semanal, 

além de um pagamento esta-
dual de cerca de US $ 320 em 
média, estão desencorajando 
os desempregados de procu-
rar novos empregos. Muitos 
republicanos no Congresso ar-
gumentaram que sim, e vários 
estados ameaçaram cortar os 
pagamentos de US $ 300, sen-
do a Geórgia o último estado 
a considerar tal medida. AFP.

567 E sanoke Road Pompano
Beach Fl33064

Horário de funcionamento 
Segunda á sextas dás 9:30am ás 5:30pm

VACANCY

ANNOUNCEMENT

POSITION: BUSINESS DEVELOPMENT SPECIALIST

QUALIFICATION AND EXPERIENCE

- HIGH SCHOOL/GED. ADDITIONAL QUALIFICATION RELATED TO SALES AND

MARKETING WILL BE PREFERRED;

- 5 YEARS OF EXPERIENCE – SALES / MARKET ANALYST / MARKET RESEARCH;

- LANGUAGES: FLUENCY IN PORTUGUESE / SPANISH ON BUSINESS LEVEL.

JOB DESCRIPTION

ASSESS FINANCIAL PROJECTIONS AND BUSINESS PLANS / EVALUATE THE BUSINESS

EXPANSION NEEDS AND NEW BUSINESS ENVIRONMENTS / COLLECT ACCURATE DATA

FROM RATIO ANALYSIS, TRENDS, CASH FLOWS, INCOME STATEMENTS AND BALANCE

SHEETS BASED ON THE SUGGESTIONS PROFFERED BY CLIENTS / LIAISE WITH ANY

PROGRAM GENDERED TOWARDS BUSINESS DEVELOPMENT BY THE ORGANIZATION IN

PROVISION OF TECHNICAL ASSISTANCE TO CLIENTS, INCLUDING MARKET PLANS,

BUSINESS EVALUATION, PROJECTED CASH FLOWS AND FINANCIAL PRO FORMAS /

MAKE RECOMMENDATIONS TO MANAGEMENT REGARDING NECESSARY CHANGES TO

COMPANY POLICIES THAT CAN AFFECT HOW CLIENTS ACCEPT COMPANY PRODUCTS /

TRACK SERVICE OUTCOME AND DELIVERY IN THE DATABASE PREPARED FOR EACH

CLIENT / RECORD APPROPRIATELY TIME EXPENDED ON COMMUNICATION WITH

CLIENT IN THE DATABASE FOR THE PARTICULAR CLIENT / WORK TOGETHER WITH

CUSTOMERS AND MEMBERS OF STAFF OF THE ORGANIZATION IN PROMOTING

COMPANY’S VALUES AND ETHICS / GET INVOLVED IN ALL PROJECTS OF THE

ORGANIZATION FOR THE ACCOMPLISHMENT OF COMPANY’S STRATEGIES AND GOALS /

GET INVOLVED IN MEETINGS INVOLVING BUSINESS TECHNICAL TEAM OF THE

ORGANIZATION / MAKE PROMPT REPORT TO MANAGEMENT REGARDING CUSTOMERS’

RESPONSE TO COMPANY’S PRODUCTS.

SALARY: $ 81.557 P/ YEAR.

APPLICATION PROCESS: SEND CV TO CONTACT@DAPAZTRADING.COM
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A nova lista de “países seguros” de origem dos turistas deve ser definida nos próximos dias.

União Europeia decide reabrir fronteiras 

para turistas completamente vacinados

O
s países-membros da 
União Europeia (UE) de-
cidiram na quarta-fei-

ra, 19, aliviar as restrições de 
viagens impostas por causa da 
pandemia de Covid-19 para vi-
sitantes de fora do bloco antes 
da temporada turística de ve-
rão no hemisfério norte.

Embaixadores dos 27 paí-
ses da UE aprovaram uma pro-
posta da Comissão Europeia 
para afrouxar os critérios pa-
ra determinar os “países se-

guros” e permitir a entrada 
de turistas totalmente vacina-
dos de vindos desses lugares.

Como a proximidade do 
verão, os países miram na re-
tomada do turismo e também 
da vida “um pouco mais nor-
mal” para os habitantes pode-
rem sair de casa.

A nova lista de “países se-
guros” deve ser definida nos 
próximos dias ou, no máxi-
mo, no começo da próxima 
semana. Com base em dados 

do Centro Europeu para Con-
trole e Prevenção de Doenças, 
pessoas que chegam da Grã-
-Bretanha e de vários outros 
países atenderiam aos novos 
critérios, mas os cidadãos dos 
EUA e do Brasil não.

Sob as restrições atuais, 
pessoas de apenas sete países, 
incluindo Austrália, Israel e 
Cingapura, podem entrar na 
UE em viagens de férias, inde-
pendentemente de terem sido 
vacinadas.Países europeus vão começar a receber turistas, mas com restrições.

EUA realizam novo voo de deportação em massa de brasileiros

Os Estados Unidos vão en-
viar ao Brasil o primeiro voo 
fretado de imigrantes brasi-
leiros deportados desde o iní-
cio do governo de Joe Biden. 
Cerca de 130 brasileiros serão 
mandados de volta até a sex-
ta-feira, 21, informaram três 
fontes que acompanham as 

questões imigratórias ameri-
canas ao Estadão.

Os voos fretados com de-
portados ao Brasil tornaram-se 
frequentes no governo de Do-
nald Trump, como marca de 
uma contestada política e de 
uma retórica anti-imigração.

Parte dos imigrantes acre-

dita, no entanto, que Biden 
tratará melhor os indocumen-
tados e há relatos nesta linha. 
Por isso, o fluxo dos que che-
gam ilegalmente pela frontei-
ra com México aumentou. Au-
toridades que acompanham o 
tema e organizações de apoio 
aos imigrantes têm relatado 

o crescimento do contingente 
de brasileiros nessa situação.

O número, segundo esti-
mativas feitas por pessoas que 
lidam com a questão, é equi-
valente ou até superior ao pa-
tamar registrado em 2019, 
quando a imigração ilegal por 
brasileiros bateu recordes. Voo de imigrantes fretado pelos EUA. 

ICE

O Brasil deve ter um novo 
pico de mortes por COVID-19 
nos próximos dias, segundo 
números do Ministério da Saú-
de. No pior dos cenários, regis-
trará 973 mil vidas perdidas 
para a doença até setembro. 
Os dados são de uma proje-
ção feita pelo Instituto Para 
Métricas de Saúde e Avalia-
ção (IHME), da Universidade 
de Washington.

O instituto — que forne-
ce dados para a Casa Branca e 
para a Organização Pan-Ame-
ricana de Saúde (Opas), bra-
ço da Organização Mundial 
da Saúde (OMS), avaliarem as 
ações para o combate à COVID 
— trabalha com três hipóte-
ses. Na projeção mais otimis-
ta, os pesquisadores conside-
ram que 95% da população 
usará máscaras de proteção 
contra a covid. Em outra, que 
chamam de projeção atual, é 
esperado que o ritmo de va-
cinação seja mantido e que a 
variante B.1.1.7 continue se 
espalhando em certos locais. 

BR: Instituto de 

Washington prevê 

970 mil mortes
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E
le é “um homem feminista”, 
ou então: “ele é um homem 
que ama tanto sua esposa!” 
Um homem que lhe dá supor-

te e a defende dos outros. A protege. 
“Ele faz tudo por ela!” Um homem di-
ferente, não machista, gentil, com-
preensivo e tolerante.

Será? Sim, ele é tudo isso.
Mas ela quem é? Vamos ver como 

começa essa história.
Um dia ele se apaixona por uma 

mulher que lhe lembra de alguma for-
ma sua mãe.

Pode ser um traço físico ou uma 
tendência, um desejo, um traço da per-
sonalidade...

Não precisa ser nada de muito es-
pecífi co, basta que a mulher tenha al-
gum traço maternal e lhe lembre sua 
mãe.

Por que? Porque ele vem de uma 
história de vida onde a fi gura mater-
na teve um papel  predominante so-
bre aquela paterna, cheia de falhas e 
ausências. A mãe é sua heroína, ela é 
boa, cuidou dele. Ele a admira e quer 

retribuir. Está enfeitiçado pela magni-
fi cência materna. Sua esposa, portan-
to, é a segunda mulher mais importan-
te de sua vida.

Como a mãe é mulher. Logo, mu-
lher é “coisa boa”. Assim como uma 
foi sua “salvadora”, a outra é sua “com-
panheira”. Ele se sente devedor à mãe, 
logo à mulher.

Agradecido, abre-lhes os braços.
E uma “sortuda” receberá os lou-

ros de algo que não foi ela que ga-

nhou...
Mas até aqui tudo bem. Podería-

mos pensar: que bom que há homens 
assim! Num mundo machista e pa-
triarcal, homens que valorizam a mu-
lher são preciosos.

Acontece que se olharmos mais 
de perto, observaremos algumas estra-
nhezas: o tal homem é capaz de ava-
liar as situações da vida, mas não aque-
las que envolvem sua esposa. Sabe 
identifi car erros, enganos e malandra-

gens nos vizinhos, amigos e demais pa-
rentes, mas não usa os mesmos crité-
rios para analisar os comportamentos 
da esposa.

Há um ponto cego em sua visão; 
há algo que seus olhos não veem e in-
sistem em não ver. Ele racionaliza o 
que é muito evidente e se escancara 
na frente dele e justifi ca situações que 
não deixaria passar se se tratasse de 
outra pessoa. Os defeitos que enxerga 
na esposa “não têm efeito”, não provo-
cam nenhuma reação. Sua tolerância, 
aparentemente, não tem limites.

Olhando mais de perto ainda, e 
por trás das aparências, percebemos 
que sua mulher é sutilmente manipu-
ladora. Seus sorrisos ou falas são pro-
duzidos, até mesmo sem ela se dar 
conta (o que é mais comum do que se 
imagina, com a fi nalidade de mantê-
-la na posição que ocupa. Ela sabe que 
não merece o que tem. Receber contí-
nuas privilégios sem merecimento real 
deixa qualquer pessoa insegura por-
que uma hora terá que naturalmen-
te demonstrar que é digna deles. Daí o 

papel crucial da manipulação que deve 
ser tão sutil quanto inteligente é seu 
marido.

Este é o homem com complexo 
materno positivo: ele terá uma con-
fi ança cega na mulher sobre a qual 
projetou seu modelo feminino. Por 
“confi ança cega” não quero dizer que 
ele não irá perceber certas coisas ou 
que irá gostar de tudo o que ela faz.

Pode até ser isso em alguns casos, 
há homens e homens. Mas o que acon-
tece mais frequentemente é uma per-
cepção camufl ada de alguns detalhes 
fatídicos que se encarados de forma 
honesta e lúcida mudariam defi nitiva-
mente sua postura para com a esposa. 
Ou seja, este tipo de homem sempre 
encontra um jeito de salvar sua esposa 
das verdades que iriam desmascará-la 
ou colocá-la em cheque.

Enfeitiçado pelo complexo positi-
vo da mãe, ele se confunde e troca a 
mãe maravilh osa pela esposa que che-
gue já cheia de crédito não conquista-
do. Assim fazendo, ele a mantém no 
controle das artimanhas afetivas e a si 
mesmo no limbo de sua pseudo- cons-
ciência. E todos viveram felizes para 
sempre...

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). Boca Raton, FL-USA. +1-561-3055321

HOMENS COM COMPLEXO MATERNO POSITIVO

adriana@gazetanews.comPor ADRIANA TANESE NOGUEIRA

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

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);

* 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
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New Order

NEON

O drama ‘New 
Order” estreia 
nos cinemas na 
sexta-feira, dia 
21 de maio. O 
longa acontece 
na Cidade do 

México onde protestos por conta 
da desigualdade social acontecem, 
ao mesmo tempo que um luxuo-
so casamento da elite acontece. 
Quando uma violenta revolta abre 
caminho para um golpe de Estado, 
o casamento é subitamente inter-
rompido pela chegada de pessoas 
de classe aparentemente inferior, 
entrando na propriedade à força. 
Escrito e dirigido pelo mexicano 
Michel Franco, “New Order” é pro-
vocativo e mostra bem a realidade 
que os países em desenvolvimento 
passam. No elenco estão Naian 
González Norvind, Diego Boneta, 
Fernando Cuautle, Dario Yzbek 

Bernal, Patricia Bernal, entre 
outros.

P!nk: All I 

Know So Far

Amazon 
Original

O documentário 
“P!nk: All I Know 
So Far” estreia 
no serviço de 
‘streaming’ 

Pirme Video, a partir do dia 21 de 
maio. O documentário acompanha a 
famosa cantora P!nk em sua grande 
turnê mundial de 2019, ‘Beautiful 
Trauma’, que quebrou vários recordes 
em sua carreira. O fi lme traz um olhar 
intimista pelos bastidores dos shows 
da cantora, enquanto ela concilia suas 
tarefas como mãe, profi ssional, es-
posa e chefe. Misturando entrevistas, 
cenas na estrada e material pessoal, o 
diretor oferece uma pequena amostra 
do mundo particular de P!nk. A dire-
ção fi cou por conta de Michael Gracey 

que também escreveu o roteiro ao 
lado da estrela. Se você gosta da P!nk 
assim como eu, com certeza vai se 
apaixonar por esse documentário.

Solos

Amazon Original

Também 
estreando, no 
dia 21 de maio, 
na plataforma 
digital Prime 
Video, a série an-
tológica “Solos”. 

Mistura de drama e fi cção científi ca, 
a série de sete episódios explora o 
signifi cado mais profundo da conexão 
humana ao acompanhar sete pessoas 
diferentes. Cada episódio traz uma 
história nova, contada do ponto de 
vista individual e situada em um futu-
ro incerto – que inclui, por exemplo, 
robôs de inteligência artifi cial e smart 
houses extravagantes. Nesse cenário, 
os sete personagens embarcam em 
aventuras emocionantes, descobrindo 

que, mesmo nos momentos mais 
isolados e nas mais adversas condi-
ções, estão todos interligados. “Solos” 
foi criado por David Weil que faz sua 
estreia como diretor, dirigindo três 
episódios. Sam Taylor-Johnson dirige 
e produz dois episódios e Zach Braff e 
Tiffany Johnson também dirigem. No 
elenco estão Morgan Freeman, Anne 
Hathaway, Helen Mirren, Uzo Aduba, 
Nicole Beharie, Anthony Mackie, Dan 
Stevens e Constance Wu. Vale a pena 
assistir!

American Fighter

Lionsgate

O fi lme de ação 
“American 
Fighter” estreia 
nas salas de 
cinema na sexta-
-feira, dia 21 de 
maio. Desespera-

do por dinheiro para ajudar sua mãe 
doente, Ali, um lutador universitário, 
se aventura no mundo oculto da luta 

ilegal. Embora Ali possa lutar, ele pre-
cisa de treinamento e leva uma surra 
sangrenta. Duke, um treinador pro-
blemático, fi ca com pena do jovem 
e o treina para ser um competidor 
feroz. Mas será o sufi ciente para fazer 
de Ali um vencedor? Baseado em uma 
história real, o roteiro foi escrito por 
Brian Rudnick, Carl Morris e Shaun 
Piccinino. Shaun dirige o longa. No 
elenco estão George Kosturos, Tommy 
Flanagan, Bryan Craig, Allison Paige, 
Sean Patrick Flanery, entre outros. O 
longa fi ca disponível em DVD no dia 
25 de maio.

CINEMA

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

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

Estreias da semana nas salas de cinema e nas plataformas digitais

cinema@gazetanews.comPor JANA NASCIMENTO NAGASE
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Lançamento do “ Batsball Workout” em Boca Raton

E 
o novo esporte “Batsball” foi lançado ofi cialmente no dia 15, na Johnny o’s Gymnasium, em Boca Raton. O 
proprietário da academia Johnny Olsen, deu Boas Vindas aos brasileiros e ao idealizador do projeto Marcos 
Soares, que adaptou a modalidade da “brincadeira” de “bats” ou jogo do “taco” para um esporte que já tem a 

sua própria liga NBL ( National Batsball League).
Para marcar o lançamento, foi realizado uma super festa com música ao vivo com o Grupo Simplicidade e tam-

bém DJ Romeu. O churrasco fi cou no comando do famoso Braseiro, catering especializado em carnes e a  famosa 
mini coxinha também foi a atração do coquetel com o  carrinho da Cochic !Confi ra os destaques por Chris Bianchi.

Yasmin Ramon, Natalia Cardoso, Anderson Cardoso 

e Marquinhos

Shirlei Cavalcante, Marquinhos Soares, Emi Santos e 

Papens Lamisere Batsball Team Grupo Simplicidade

Vanessa Vargas, Priscila Pardini e Fernanda Cirino Sergio Martins e Fabiola ErvigTay Martins e Junior Alberton Paloma D’avila, Milena Pires e Lucyana da Silva

Nathan Ferreira (Braseiro) Leo Souza, Mateo e Dakota Morais  Marcos Soares e Johnny Olsen Gabriela e Victor Soares Anderson Cardoso e Natalia Cardoso

B AT S B A L L
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KERASTASE DAY NO LUV 

BEAUTY AND SPA

O 
Luv Beauty and Spa, em Boca Raton, 
promoveu no dia 6 de maio, um dia de 
luxo para as clientes com tratamentos 

especiais da Kerastase, e serviços especiais em 
comemoração ao Dia das Mães.

Mari Andrade (Embaixadora da Kerasta-
se) e Dany Andrade receberam as clientes com 
muitos mimos e um delicioso coquetel, rega-
do por musica e muita animação. Confira os 
destaques por Bill Paparazzi.

Luci Anjos

Nena (manicure) e Alessandra

Thais Gomes e  Raissa Ribeiro 

Thais Gomes  

Stefany com a mamãe Letícia Sandra e Helena

Jackelynne e Jamili Heloísa, Raíssa Ribeiro, Luciana e Larissa Gi Scatena e Luci Anjos

Gabrielle Dimpers

Fernanda e Sueli Santos Eunice De Sá e Andrea Cajai

Eunice De Sá, Maria Dias, Laura Dias e Andriele Tristao

Duilha e Mari Ferrari

Dany Andrade e Mari Andrade

Dani Andrade

Andriele e Haydee
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ELIANA’S FASHION INAUGURA NOVO ESPAÇO EM 

DEERFIELD BEACH

A 
loja de roupas e acessórios Eliana’s Fashsion, realizou no dia 13 de maio, um super co-
quetel no novo espaço em Deerfield Beach. A noite foi regada por música (DJ Flexinha), 
desfile da nova coleção e o tradicional “corte da faixa”, pela proprietária Eliana Santos 

e família.
A loja tem diversas opções de vestuário feminino e também masculino do Brasil e EUA, 

além de biquinis e acessórios e está localizada no 720 SW 10th St Deerfield Beach- FL -33441 
Instagram : @elianasfashion Fotos: Daniel Prado

Eliana (centro) com os modelos da lojaJoão Paulo, Anderson, Gustavo e Luiza

Tony Carlos e Andréia Michele, Eliana e Ana Maria Letícia, Gil, Daiane, Mariane e Val

Julia Maria Daniela “Dress to kill” Eliana cortando a faixa com familiares

DJ Flexinha com Michele Gil, Eliana e ZenoEliana’s Fashion em Deerfield Beach Eliana brindando o sucesso

Daniela

Cristiano e Daniela

Time de modelos com os looks Elianas.




