
O maior jornal brasileiro na Flórida

Escassez de mão de obra afeta 
negócios de brasileiros na Flórida  

H
á uma escassez de mão de obra em setores de 
trabalho na Flórida que vem afetando muitos 
negócios de brasileiros no estado. O recebi-

mento do benefício do seguro desemprego aliado 
à restrição de entrada de imigrantes no país são os 

grandes culpados apontados pelos empresários en-
trevistados. Mas outros pontos também influenciam 
o mercado de trabalho, como o retorno de brasileiros 
no início da pandemia por problemas financeiros e 
que hoje estão fazendo falta. Flórida | Pág. 10

No setor de limpeza, a Orlando City Service Group está há mais de seis meses com vagas abertas buscando novos faxineiros.

Arquivo pessoal.
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Celebrado mundialmen-
te em junho, o mês do 
orgulho LGBTQIA+ é 

marcado por eventos, pales-
tras e festas, além da tradicio-
nal Parada do Orgulho LGBT, 
para conscientizar e refor-
çar a importância do respei-
to e da promoção de equi-
dade social e profissional de 
pessoas lésbicas, gays, bisse-
xuais, transexuais, queer, in-
tersexuais e assexuais.

Antes de criticar, é bom 

procurar saber o que signifi-
cam as coisas. Com relação 
a gêneros e suas mudanças 
e novas nomenclaturas en-
tão é essencial. Isso demons-
tra a capacidade de enxergar 
as mudanças na sociedade e 
melhor, caminhar com elas.

Quando falamos em Gê-
nero, falamos de pacotes de 
definições (em uma determi-
nada sociedade), associados 
a cada um dos sexos. São os 

comportamentos, gostos, ex-
pressões, expectativas, e se-
xualidade esperados de um 
indivíduo de determinado se-
xo. Esses pacotes variam tan-
to geograficamente quanto 
no tempo, na História. Es-
ses pacotes são, em portu-
guês chamados de “Homem” 
e “Mulher”

Cisgênero, agênero, gê-
nero fluido, transgênero, 
não-binário. É bom come-
çarmos a entender o que es-

tes nomes signifi-
cam para combater 
a intolerância que 
mata milhares de-
les todos os dias no 
mundo todo. 

Agênero - É 
aquele que tem 
identidade de gêne-
ro neutra, ou seja, 
não têm um gêne-

ro. Cisgênero - É o indivíduo 
que se apresenta ao mundo e 
se identifica com o seu gêne-
ro biológico. Por exemplo, se 
foi considerada do sexo femi-
nino ao nascer, usa nome fe-
minino e se identifica como 
uma pessoa deste gênero, es-
ta é uma mulher “cis”.

Gênero fluido - Há pes-
soas que se identificam com 
aspectos sociais de mais de 
um gênero em momentos di-

versos de suas vidas. Ou seja, 
na prática, o indivíduo pode 
se sentir mulher em algum 
momento, homem em ou-
tro ou até “flutuar” por ou-
tras identidades de gênero, 
como agênero.

Transgênero - Este é um 
termo “guarda-chuva”, se-
gundo a GLAAD, organiza-
ção LGBT americana que mo-
nitora como os membros da 
comunidade são tratados pe-
la mídia. Ou seja, ele abran-
ge todas as pessoas que não 
se identificam com o gêne-
ro que lhes foi designado ao 
nascer. 

No entanto, entre a co-
munidade trans é possível 
encontrar ainda identidades 
como “transexual” e “traves-
ti”. Ambos os termos podem 
designar pessoas transgê-
nero, mas nem toda pessoa 
transgênero se sente confor-
tável ao ser tratada por estes 
nomes. É importante pergun-
tar e esclarecer, caso haja ne-
cessidade. 

Muito frequentemente, 
o termo transexual se refe-
re a uma pessoa que pas-
sou pela transição de gêne-
ro de maneira física, através 
de cirurgia de confirmação 
de gênero para adequação 
dos genitais e de tratamento 

hormonal. Já a travesti seria 
aquela a quem foi atribuído 
o sexo masculino ao nascer, 
mas que se veste e se expres-
sa com características femi-
ninas. Nem todos os trans-
gêneros, no entanto, buscam 
este tipo de transição. 

Drag Queen - Diferente 
do anterior, este termo carac-
teriza uma expressão artísti-
ca. Normalmente, ele é asso-
ciado aos homens que usam 
roupas do gênero feminino 
para uma performance. Es-
ses artistas podem ser mulhe-
res, ainda que seja menos co-
mum. Também existem drag 
kings, mulheres que se ves-
tem com roupas socialmen-
te associadas à expressão de 
gênero masculina. 

Não-binário  - Termo as-
sociado a pessoas cuja iden-
tidade ou expressão de gêne-
ro não se limita às categorias 
“masculino” ou “feminino”. 
Algumas pessoas não-biná-
rias podem sentir que seu 
gênero está “em algum lugar 
entre homem e mulher”, se-
gundo a GLAAD. Não é, ne-
cessariamente, sinônimo de 
transgênero ou transexual.

Texto: “Glossário de gê-
nero: entenda o que é cis, 
trans, não-binário e mais”, 
do portal UOL. 

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
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Cisgênero, agênero, gênero 
fluido, transgênero, não-
binário. É bom começarmos a 
entender o que estes nomes 
significam para combater a 
intolerância que mata milhares 
deles todos os dias.

Entendendo os gêneros e suas mudanças
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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

A temporada de furacões 
começou dia 1 de junho e 
termina somente em no-
vembro, preparem-se com 
provisões de alimentos, be-
bidas e medicamentos, pro-
teções para janelas e portas, 
reconheça o lugar mais se-
guro da sua casa e conheça 
as rotas de fuga para as es-
tradas principais.

SUL DA FLORIDA

A temporada de furacões 
começou dia 1 de junho e 
termina somente em no-
vembro, preparem-se com 
provisões de alimentos, be-
bidas e
medicamentos, proteções 
para janelas e portas, reco-
nheça o lugar mais segu-
ro da sua casa e conheça as 
rotas de fuga para as estra-
das principais.
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Relatos de aparições e ataques de coiotes a animais domésticos têm aumentado no estado.

Moradora de Tamarac (FL) faz alerta após 

ter cachorro atacado por coiote 

D
eparar com um coiote 
está fi cando mais co-
mum na Flórida e uma 

residente que teve seu cachor-
ro de estimação atacado por 
um deles fez um alerta.

No dia 17 de maio, en-
quanto caminhava com seu 
cão, Mary Goodman experi-
mentou um segundo ataque 
de coiote na comunidade de 
Woodmont, em Tamarac. 
“Ontem à noite, por volta das 
8:30pm, o mesmo coiote apa-

receu do nada e em questão 
de segundos mordeu meu ca-
chorro”, disse Goodman.

Apesar de tomar as pre-
cauções necessárias, incluin-
do levar o cão em uma coleira, 
carregar um apito, lanterna, 
bengala longa, caminhar com 
outras pessoas e permanecer 
dentro de um raio de um quar-
teirão de sua casa, isso não im-
pediu o ataque rápido.

O animal teve sorte por-
que os ferimentos da mordida 

não foram profundos.
Segundo a moradora, ela 

preencheu um relatório com 
o Broward Sheriff’s Offi ce e 
Florida Fish and Wildlife sobre 
o ataque, mas as autoridades 
disseram que não havia muito 
que eles pudessem fazer quan-
to ao coiote. Por isso, ela resol-
veu fazer o alerta para quem 
tem animal de estimação.

A presença de coiotes foi 
documentada em todos os 67 
condados da Flórida.Assim como outros animais selvagens, os coiotes são comuns na Flórida.

Greg LovettThe palm beach daily

Adolescente que esfaqueou garota 114 vezes será julgado como adulto na FL 

Um outro adolescente de 
14 anos da Flórida será julgado 
como adulto. Desta vez, a acu-
sação de assassinato em pri-
meiro grau é de Aiden Fucci, 
14, pelo esfaqueamento bru-
tal de Tristyn Bailey, de 13 
anos, disseram os promoto-
res do caso.

O adolescente foi acusa-
do inicialmente de assassina-
to em segundo grau em cone-
xão com a morte de Bailey, 
mas a acusação foi elevada a 
assassinato em primeiro grau 
devido à natureza do crime, 
anunciou R.J. Larizza, procu-
rador da 7ª Vara Judicial, no 

dia 27 de maio.
O corpo de Bailey foi en-

contrado em 9 de maio dia das 
mães, depois que sua família 
relatou seu desaparecimento 
no início daquele dia em St. 
Johns County, região metro-
politana de Jacksonville, nor-
deste da Flórida. A adolescente Trystin Bailey, 13, foi assassinada por Aiden Fucci, 14.

WPEC

A BRCAStrong, uma orga-
nização sem fi ns lucrativos 
do sul da Flórida, está ajudan-
do mulheres carentes a fazer 
mamografi as gratuitas.

Graças a uma doação da ci-
dade de Coconut Creek, Tracy 
Posner, fundadora da BRCA 
Strong, disse que a institui-
ção poderá fornecer o serviço 
gratuito para mulheres que 
se qualifi carem no dia 5 de 
junho.

Cerca de 30% das mulheres 
no sul da Flórida não fazem 
exames, apontou a fundadora. 

BRCA Strong 

oferece 

mamografias 

gratuitas

BRCAStrong oferecerá mamografi a.

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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Vídeo mostra atiradores 

saltando do carro em Hialeah
Um vídeo da câmera de 

vigilância mostra o momento 
em que o trio armado com ri-
fles saltou de um Nissan Path-
finder branco e abriu fogo em 
Hialeah na  madrugada de do-
mingo, 30.

Duas pessoas morreram 
no local e outras 22 vítimas 
ficaram feridas. Elas tinham  
entre 17 e 32 anos, segundo a 
polícia de Miami-Dade. Cinco 
deles eram mulheres com ida-
des entre 20, 23, 26 e 31 anos. 
A maioria deles era homens.

A polícia busca pelos cri-
minosos e pede apoio da po-
pulação.

“Qualquer pessoa com 

informações deve entrar em 
contato @ CrimeStopper305 
(telefone 305-471-8477) ime-
diatamente”, pede a polícia 
de Miami-Dade.

O tiroteio começou pou-
co depois da meia-noite, disse 
o diretor da Polícia de Miami-
-Dade Alfredo “Freddy” Rami-
rez, quando três atiradores ar-
mados com revólveres e rifles 
semiautomáticos saíram do 
Nissan e dispararam dezenas 
de balas “indiscriminadamen-
te” contra uma multidão que 
estava em um show de rap do 
lado de fora do El Mula Ban-
quet Hall, próximo ao Coun-
try Club de Miami.

Vídeo mostra o momento em que o trio chega armado com rifles.

MdP witter

“Na Flórida, as meninas praticam esportes femininos e os meninos praticam 

esportes masculinos”, disse o governador ao sancionar o projeto. 

DeSantis assina lei que proíbe 

meninas trans em times femininos 

O 
governador da Flórida, 
Ron DeSantis, assinou 
na terça-feira, 1° de ju-

nho, o projeto de lei que proí-
be as meninas transgêneros 
de jogarem em equipes de es-
colas públicas compostas por 
estudantes atletas nascidas co-
mo meninas.

“Na Flórida, as meninas 
praticam esportes femininos e 
os meninos praticam esportes 
masculinos”, disse o governa-
dor Ron DeSantis ao sancionar 
o projeto de lei em uma aca-
demia cristã em Jacksonville. 
“Vamos ter certeza de que es-
sa é a realidade.”

A medida entra em vigor 
em 1º de julho. Ela diz que 
uma estudante atleta trans-
gênero não pode participar 
sem primeiro mostrar uma 
certidão de nascimento dizen-
do que ela era uma menina 
quando nasceu. Não está cla-

ro se todas as mulheres devem 
mostrar suas certidões de nas-
cimento ou apenas aquelas 
cujo sexo é questionado. A 
proposta permite que outro 
aluno processe se uma escola 
permitir que uma garota ou 
mulher transexual jogue em 
um time voltado para mulhe-
res biológicas.

A redação final da “Justi-
ça no Ato do Esporte Femini-
no” eliminou alguns de seus 
elementos mais contenciosos, 
incluindo a exigência de que 
atletas transgêneros em esco-
las e faculdades passem por 
testes de testosterona ou ge-
néticos e se submetam a exa-
mes genitais.

Diferenças biológicas
Mas a legislação assina-

da pelo governador promove 
um princípio afirmado pelos 
apoiadores: diferenças bioló-
gicas entre homens e mulhe-

ron deSantis com atletas durante o anúncio da lei na terça-feira, 1°. 

divulgação

res tornam injusto que atletas 
identificados como meninos 
ao nascerem competir em ti-
mes de meninas e mulheres. 
A lei não impediria as atletas 
de jogar em times masculinos.

A redação final da “Justi-
ça no Ato do Esporte Femini-
no” eliminou alguns de seus 
elementos mais contenciosos, 
incluindo a exigência de que 

atletas transgêneros em esco-
las e faculdades passem por 
testes de testosterona ou ge-
néticos e se submetam a exa-
mes genitais.

Na terça-feira também 
marcou o início do Mês do 
Orgulho LGBTQ, que ocorre 
durante todo o mês de junho.

Com informações da Asso-
ciated Press.
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Além do famoso feijão tropeiro, a Box Mineiro serve também feijoada, vaca 

atolada, escondidinho mineiro e agora também o ‘kit buteco’. 

‘Box Mineiro’ amplia mercado com 

franquia de comida mineira na FL 

Do interior de Minas Ge-
rais para o mundo, a 
rede de franquia de co-

mida mineira ‘Box Mineiro 
Delivery’ vem conquistando 
cada vez mais pessoas. Já es-
tá em 4 países e em 18 esta-
dos no Brasil. Uma das 108 lo-
jas franqueadas, a primeira 
nos EUA, fica no sul da Flóri-
da, em Deerfield Beach, e já é 
um sucesso. 

Tendo como ‘carro-chefe’ 

o famoso feijão tropeiro, o Box 
Mineiro serve também feijoa-
da, vaca atolada, escondidinho 
mineiro, macarrão à bolonhe-
sa e outros pratos. Além dos 
pratos, foi criado também o 
‘kit buteco’, que são boxes só 
com carnes e aperitivos. 

Criada em João Monleva-
de (MG) dentro do restauran-
te tradicional Minas Gourmet 
pelo empresário Gil Souza em 
julho de 2015, no auge da cri-

se econômica no Brasil, a rede 
de franquias Box Mineiro De-
livery foi pensada para a pra-
ticidade e economia. 

Com o apoio do Sebrae, 
o empresário, que estava so-
mente com os R$2 mil do alu-
guel naquele momento, con-
seguiu transformar a ideia que 
tinha de servir comida de uma 
forma mais prática, rápida, 
econômica e sem desperdí-
cio. Passou a fazer venda da 

comida nas caixas e espalhou 
a novidade por outras cidades. 

Pensando assim, abriu o 
negócio para franqueados. “É 
uma responsabilidade muito 
grande manter a qualidade, o 
padrão. Porque não é só ven-
der comida. É vender uma boa 
experiência para o cliente. Co-
mer é um momento prazeroso 
e queremos sempre proporcio-
nar isso ao nosso consumi-
dor”, salienta Souza. Com pratos típicos da culinária mineira, a loja vem conquistando clientes. 

Divulgação

Unidade faz sucesso em Deerfield Beach 
A rede de restaurantes foi 

inserida na lista das que mais 
cresceram no Brasil e em 2020 
chegou a servir 1,1 milhão de 
refeições. Além do Brasil, o 
Box Mineiro está presente no 
México, EUA e futuramente 
em Portugal e na Inglaterra. 

No sul da Flórida, além dos 

pratos tradicionais, os clien-
tes também podem pedir bo-
xes de aperitivos (somente car-
ne) como isca de tilápia ou de 
frango, boi na chapa, misto 
mineiro, reforça Wallace Mon-
talvão, sócio da franquia em 
Deerfield Beach. 

Além da tradicional culi-

nária salgada mineira, a loja 
em Deerfield Beach também 
oferece  sobremesas como ar-
roz doce e canjica gourmet 
(canjicão). Os preços dos boxes 
são de $9.99 a salada, $10,99 
os boxes tradicionais e $15.49 
para os boxes de aperitivos.

A unidade de Deerfield 

Beach funciona de terça-feira 
a sábado das 11 a.m. às 9 p.m. 
e aos domingos de 11 a.m. 
às 8 p.m., no número 700 da 
South Federal Highway, Suite 
F – Deerfield Beach FL, 33441. 
Os telefones para pedidos são 
(561)381-1906 (whatsapp) e 
754-333-8278.Wallace Montalvão é sócio da franquia em Deerfield Beach, sul da Flórida. 

Divulgação
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Há uma escassez de mão 
de obra em setores de 
trabalho na Flórida 

que está afetando muitos ne-
gócios de brasileiros no esta-
do. O recebimento do bene-
fício do seguro desemprego 
aliado à restrição de entra-
da de imigrantes no país são 
os grandes culpados aponta-
dos pelos empresários entre-
vistados.   

Os hispânicos continua-
ram a representar quase me-
tade da força de trabalho es-
trangeira em 2020, mas a 
economia em desaceleração 
resultante da pandemia CO-
VID-19 afetou desproporcio-
nalmente a força da mão de 
obra estrangeira, de acordo 
com os dados do Departamen-
to de Trabalho dos EUA.

A diminuição da taxa de 
desemprego é reflexo da re-

tomada econômica e abertu-
ra de vagas. Há oferta, mas 
não há candidatos suficien-
tes. Com milhares ainda re-
cebendo seguro desemprego 
e as fronteiras ainda fechadas 
para certos tipos de imigran-
tes, há falta de mão de obra, 
principalmente de postos cuja 
maioria é preenchida por imi-
grantes. 

Fim do seguro federal 
O Departamento de Opor-

tunidade Econômica da Fló-
rida anunciou que o estado 
se retirará do Federal Pande-
mic Unemployment Compen-
sation, removendo fundos adi-
cionais em 26 de junho. 

O Programa dá às pessoas 
que estão atualmente desem-
pregadas um pagamento se-
manal de $ 300 do governo fe-
deral, além do pagamento de 
desemprego do estado - que é 
um mínimo de $32 e um má-

Escassez de mão de 

obra afeta negócios de 

brasileiros na Flórida  

Lojas, restaurantes, limpeza de casas e reforma de 

imóveis - proprietários buscam por novos funcionários.

Rafaela Cabede (ao centro) com alguns funcionários do restaurante Mrs. Potato em Orlando, busca candidatos para todos os setores, tanto atendimento quanto na cozinha.

Arquivo pessoal

Em reforma de imóveis, há vagas para pintores na The Captain Painter.

Arquivo pessoal. 

ximo de $275. “A expectati-
va é que a situação melhore 
com a abertura das frontei-
ras e o retorno progressivo 
da força de trabalho que por 
enquanto está recebendo o 
seguro-desemprego”, aponta 
Augusto Alagia, proprietário 
da The Captain Painter no sul 
da Flórida.

“Achar mão de obra 
qualificada ficou desafia-
dor”

Com vagas a preencher 
que vão de pintores a coorde-
nador, a The Captain Painter 
também sente a falta de mão 
de obra disponível no merca-
do. “Hoje a falta de mão de 
obra na Flórida é evidente. 
Acredito que é uma combina-

ção de diversos fatores entre 
eles o aquecimento do setor 
de ‘home improvement’ na 
região, o fechamento das fron-
teiras e a retirada temporária 
de uma fração considerável 
da força de trabalho por conta 
das extensões de ações de estí-
mulo da economia e o seguro 
desemprego”, salienta Alagia.

“As pessoas não che-
gam e quem estava aqui 
foi embora”

Proprietária do restauran-
te Mrs. Potato há 7 anos em 
Orlando, Rafaela Cabede con-
ta que jamais viu situação se-
melhante porque sempre ti-
nha muita oferta de gente 
para trabalhar. “Somos uma 
equipe de 11 pessoas e preci-
so de pelo menos mais qua-
tro. Precisamos de funcioná-
rios em todos os setores, tanto 
atendimento quanto na cozi-

nha. Com vagas para garçom, 
cozinheira, lavador de pratos 
e recepcionista”, destaca. 

A falta de mão de obra tem 
provocado recusa de enco-
mendas e pedidos pra festas, 
operando somente com servi-
ços dentro do restaurante, se-
gundo a empresária. “Além 
de perder os extras, também 
internamente está mais difí-
cil porque não conseguimos 
operar com a capacidade má-
xima, apesar de ter mesas dis-
poníveis e espaço. Não posso 
sobrecarregar os funcionários, 
então o salão que geralmen-
te teria cinco garçons, hoje 
só tenho três, por exemplo”, 
detalha. 

Dentre os motivos para a 
falta, Cabede aponta a neces-
sidade das pessoas se realoca-
rem em serviços diferentes 
logo no início da pandemia. 
E explica que as pessoas que 
eram do ramo de restauran-
te acabaram tendo que mi-
grar para outras funções, co-
mo motoristas de entrega por 
aplicativo ou para a constru-
ção civil, “serviço que antes 
não faziam por receio de não 
conhecerem o mercado ou por 
ouvir que era serviço muito 
pesado”, e agora não estão re-
tornando.  

Outro ponto levantado pe-
la empresária que influenciou 
para a escassez de mão de obra 
na Flórida foi o retorno de 
muitos brasileiros para o Bra-
sil desde o ano passado por di-
ficuldades financeiras. Soma-
do à fronteira fechada, eis a 
situação. “Com a fronteira fe-
chada, as pessoas não chegam 
e quem estava aqui foi embo-
ra. É isso”. 

“Com a fronteira 

fechada, as pessoas 

não chegam e quem 

estava aqui foi embora”, 

diz Rafaela Cabede, de 

Orlando. 

“A expectativa é que a 

situação melhore com a 

abertura das fronteiras e 

o retorno de quem está 

recebendo o seguro-

desemprego”, analisa 

Augusto Alagia.

Setor de limpeza de imóveis também sente a escassez
Há 10 anos no mercado de 

limpeza na região de Orlando 
com a Orlando City Service 
Group, Danielle Paiva conta 
que está há mais de seis me-
ses tendo grande problema 
para encontrar mais funcio-
nário(a)(s).

“Estou com quatro e pre-
cisaria de pelo menos mais 

duas pessoas. Isso está sobre-
carregando porque estou ten-
do que colocar mais casas no 
mesmo dia”, relata.

Uma das consequências 
tem sido o atraso para iniciar 
o trabalho com clientes novos. 
“Não digo que estou deixando 
de ter novos clientes, mas não 
estou conseguindo fazer a pri-

meira limpeza logo de imedia-
to, tendo que esperar às vezes 
de 2 a 3 semanas”, explica a 
empresária. 

Para ela, o impacto da res-
trição de entrada de brasilei-
ros nos EUA tem sido forte. 
“Na minha opinião, o grande 
problema hoje seja a frontei-
ra fechada”. A Orlando City Service Group está há mais de seis meses com vagas abertas.

Arquivo pessoal.

Arlaine Castro
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O orçamento entrará em vigor em 1º de julho; De Santis vetou cerca de 150 programas.

Governador assina orçamento recorde de 

US$ 101,5 bilhões e veta US$ 1,5 bilhão

O 
governador Ron DeSan-
tis usou seu poder de 
veto na quarta-feira, 2, 

para cortar US $ 1,5 bilhão ao 
assinar um orçamento recor-
de de US $ 100 bilhões para o 
próximo ano fiscal.

DeSantis descreveu o pla-
no de gastos como refletin-
do “um governo estadual que 
está atendendo às principais 
preocupações dos habitantes 
da Flórida”, durante a assina-
tura de projeto de lei em New 

Smyrna Beach.
O orçamento entrará em 

vigor em 1º de julho e, em par-
te, financia o programa de tra-
balho de US $ 9,44 bilhões do 
Departamento de Transporte; 
fornece US $ 75 milhões para 
a agência de marketing de tu-
rismo Visit Florida; fornece US 
$ 74 milhões para o programa 
de desenvolvimento econômi-
co do Fundo de Subsídios para 
o Crescimento do Emprego; e 
aumenta para US $ 13 por ho-

ra o salário mínimo dos fun-
cionários públicos.

DeSantis aprovou US$ 22,8 
bilhões em gastos com escolas 
públicas, o que inclui uma “re-
de de segurança” de cerca de 
US $ 464 milhões para ajudar 
os distritos escolares a lidar 
com contagens potencialmen-
te altas de matrículas.

O estado espera que 2,86 
milhões de alunos se matri-
culem em escolas públicas no 
próximo ano letivo.ron deSantis assinou o orçamento recorde de US$ 100 bilhões.

divulgação

Florida Cup 2021 anuncia clubes participantes e datas 

Pela primeira vez desde 
a primeira edição em 2015, a 
Florida Cup não contará com 
times brasileiros. A escalação 
para a Florida Cup 2021 está 
completa: Arsenal FC, Everton 
FC, Inter de Milão e Millona-
rios FC entram em campo pa-
ra dois dias de rodadas duplas 

no Camping World Stadium, 
dias 25 e 28 de julho. 

Na primeira noite do even-
to - domingo, 25 de julho -, In-
ter de Milão, campeã da Serie 
A de 2020/21, enfrenta o Ar-
senal, da Premier League in-
glesa, vencedor da FA Cup em 
2020. O outro jogo da noite se-

rá entre o histórico Everton, 
também da Premier League, 
contra o tradicional clube co-
lombiano Millonarios FC.

Os dois vencedores dispu-
tam a taça da Florida Cup 2021 
na quarta-feira, 28 de julho. Os 
outros dois clubes se enfren-
tam no mesmo dia. Os horá-

rios de início dos jogos, in-
formações de transmissão e 
detalhes sobre outros eventos 
da Florida Cup serão anuncia-
dos oportunamente. 

A alta taxa de vacinação 
nos EUA tem permitido, aos 
poucos, retomada de eventos 
esportivos no país. a Florida Cup começa em 25 de julho. 

divulgação

dias 25, 26 e 27 de junho 
de 2021, no I-Drive Nascar – 
AMP GROUP – 5216 Vanguard 
St, Orlando, Flórida 32819.

O atendimento será fei-
to exclusivamente mediante 
agendamento prévio e as ins-
crições já estão abertas.  O 
agendamento é pessoal e in-
transferível. Pessoas que che-
garem ao local sem agendar, 
não serão atendidas.

O consulado informa que, 
para todos os serviços, será 
necessário preencher formu-
lário online. Recomenda-se o 
uso de telefone celular, pois 
será necessário enviar ima-
gens (fotos) de documentação 
para pré-conferência. Somen-
te serão oferecidos horários 
de agendamento após o envio 
do formulário online e a con-
ferência dessas informações 
pelo Consulado.

O endereço da página ele-
trônica para efetuar o agen-
damento é https://ec-miami.
itamaraty.gov.br, sujeito à dis-
ponibilidade de vagas.

Consulado fará 

serviço itinerante 

em Orlando 
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a ordem de 2019 suspendia os vistos para quem não tinha seguro saúde.

Divulgação/Twitter

O 
presidente Joe Biden re-
vogou uma ordem de 
Trump que suspendia 

vistos a imigrantes sem segu-
ro saúde   que não pudessem 
provar que podiam pagar por 
assistência médica nos Esta-
dos Unidos. 

A ordem de 2019 suspen-
dia os vistos para aqueles que 
entravam nos EUA mas que 
não podiam fornecer evidên-
cias de seguro saúde dentro 
de 30 dias após sua chegada, 
sendo considerados um “far-
do financeiro” para o sistema 
de saúde. Biden, em uma pro-
clamação anunciando a rever-

Biden revoga ordem 

que suspendia vistos a 

imigrantes sem seguro 
A política não 

chegou a ser 

implementada, 

mas não tinha 

sido rescindida.

são, disse que a política não 
“fazia avançar os interesses” 
da nação.

“Minha administração es-
tá comprometida em expan-
dir o acesso a cuidados de saú-
de de qualidade e acessíveis”, 
afirma a proclamação de Bi-

den. “Podemos alcançar esse 
objetivo, entretanto, sem bar-
rar a entrada de não-cidadãos 
que buscam imigrar legalmen-
te para este país, mas que não 
possuem recursos financeiros 
significativos ou não adquiri-
ram cobertura de seguro saú-

de de uma lista restritiva de 
planos qualificados”.

A ordem veio quando Bi-
den deu as boas-vindas a um 
grupo de “Dreamers” (estu-
dantes indocumentados) na 
Casa Branca no dia 14 de maio.

A proclamação deveria en-
trar em vigor em 3 de novem-
bro de 2019, mas foi bloquea-
da por uma liminar emitida 
pelo Tribunal Distrital dos 
EUA em Portland, Oregon, em 
Doe v. Trump. Assim, a políti-
ca nunca foi implementada, 
mas não tinha sido rescindi-
da até agora. Os defensores 
argumentaram que a políti-
ca teria afetado aproximada-
mente dois terços dos futuros 
imigrantes.

A ordem Trump não se 
aplicava a imigrantes que já 
moram nos EUA ou a residen-
tes permanentes legais, refu-
giados, requerentes de asilo 
ou crianças.

Um estudo da Escola de 
Medicina da Tufts University 
descobriu que a maioria dos 
imigrantes que chegam é mais 
saudável do que a maioria dos 
cidadãos norte-americanos e 
não tem acesso a tantos cuida-
dos de saúde quanto os ameri-
canos nativos. 

Governo prorroga proteção a 

haitianos da deportação
O governo Biden conce-

deu mais 18 meses de Status 
de Proteção Temporária (TPS) 
para haitianos nos EUA - uma 
medida que alivia a ameaça de 
deportação de milhares  e re-
conhece as condições de inse-
gurança no país.

O secretário do Departa-
mento de Segurança Interna, 
Alejandro Mayorkas, anun-

ciou a decisão em meio ao 
aprofundamento da crise polí-
tica e constitucional do Haiti e 
um aumento nos casos de CO-
VID-19. “O Haiti está passando 
por graves problemas de segu-
rança, agitação social, pobre-
za e falta de recursos básicos, 
que são agravados pela pande-
mia COVID-19”, afirmou em 
comunicado. 

Duas prisões do ICE são 

fechadas por  violar direitos 
Duas prisões da Immigra-

tion and Customs Enforce-
ment (ICE) em Massachusetts 
e Geórgia foram fechadas co-
mo parte de um esforço mais 
amplo do governo atual para 
melhorar as condições dentro 
do sistema de detenção civil 
de imigração dos EUA - que é 
o maior do mundo.

O secretário de Segurança 
Interna, Alejandro Mayorkas, 
disse que as autoridades esta-
duais violavam os direitos ci-
vis dos detidos nas prisões. 

Centros de detenção são verificadas.

Hédi Benyounes via Unsplash

Ainda segundo o secretário as 
condições do presídio e o tra-
tamento dado aos detentos 
são “inaceitáveis” o local é de 
“importância operacional mí-
nima” para o ICE. Fonte: AFP. 
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O pedido é pelo fim da Título 42 - medida implantada por Trump pela 

pandemia e que permite que os agentes de fronteira recusem imigrantes.

Biden enfrenta pressão para 

encerrar medida na fronteira

O 
presidente Joe Biden 
enfrenta um desequi-
líbrio na tentativa de 

diminuir a imigração ilegal 
na fronteira com o México ao 
permitir a entrada de meno-
res, mas não dos adultos que 
chegam à fronteira em busca 
de asilo nos EUA. 

Biden está sob pressão 
crescente para abandonar a 
Título 42 - medida implan-
tada pelo ex-presidente Do-
nald Trump que permite que 
os agentes de fronteira recu-
sem migrantes na fronteira 
sul sem dar a eles a chance de 
solicitar proteção nos Estados 
Unidos. A ordem justifica as 
expulsões como medida sani-
tária para evitar que o coro-
navírus se espalhe nas insta-
lações de detenção. 

Nos últimos dias, autori-
dades de direitos humanos e 
dois dos próprios consulto-

res médicos do governo disse-
ram ao Congresso que a me-
dida coloca em risco famílias 
vulneráveis.

Os médicos, que já fizeram 

queixas anteriores contra as 
políticas de detenção do go-
verno Trump, também pedi-
ram ao governo federal que 
acabe com a detenção de me-

a medida voltaria a permitir entrada de indocumentados adultos. 

CBP

nores e famílias imigrantes, 
dizendo que isso causa trau-
mas, comportamentos suici-
das e doenças médicas crô-
nicas. 

A advogada de imigração 
brasileira Ingrid Domingues 
explica a situação. 

“O planejamento segun-
do a Secretária de Imprensa 
da Casa Branca é minimizar 
as condições precárias das ins-
talações e criar esses espaços 
apropriados, onde as crianças 
possam ter acesso a cuidados 
de saúde, a recursos educa-
cionais e até mesmo recursos 
legais. Resta saber quando se-
rá de fato implementado. A 
torcida é para que o discurso 
atual seja mais incisivo e não 
incentive essas famílias a fa-
zerem a travessia, que acaba 
colocando em risco crianças 
e adultos, que se colocam em 
situação vulnerável”, analisa. 

Crianças enfrentam frio e 

sujeira em campo de detenção

Durante março e abril, 
mais de 36 mil crianças en-
traram nos Estados Unidos de-
sacompanhadas de um adul-
to. Um recorde nos últimos 
anos. Atualmente, mais de 20 
mil delas estão em algum cen-
tro de detenção pelo país, dos 
quais pelo menos 13 são no-
vos.

No fim de março, o CBP 
divulgou imagens perturba-
doras das condições precárias 
dentro de uma instalação es-

pecífica em Donna, no Texas 
— formada por uma série de 
tendas brancas. A unidade ha-
via sido projetada para acomo-
dar 250 pessoas, mas chegou a 
abrigar mais de 4 mil no pico 
de ocupação.

Em uma investigação es-
pecial, a BBC descobriu de-
núncias de baixas tempera-
turas, doenças, negligência, 
piolhos e sujeira, por meio de 
uma série de entrevistas com 
crianças e funcionários.

atualmente, mais de 20 mil delas estão em algum centro de detenção. 

ICE
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Vinda de empresas de tecnologia e retorno de compradores da América Latina impulsionam o mercado.

Nova alta na média histórica dos preços de imóveis 

no sul da Flórida - com destaque em Miami

N
unca um imóvel custou 
tanto no sul da Flórida. 
A média de preços em 

Miami chegou nos $515 mil e 
atingiu a nova alta histórica. 
Isso representou um aumen-
to de 5% quando comparado 
aos preços médios em março.

Esses números foram di-
vulgados pelo Miami Real-
tors Association e a forma de 
chegar nos $515 mil é bem 
simples. Somam-se todos os 
preços de venda do mês e os 
divide pelo número de transa-
ções. Isso representa um au-
mento de 5% quando com-
parado a média de abril e já 
reflete parte da tendência do 
movimento de mercado em 
relação a empresas de tecno-
logia mudando para a Flórida.

Volta de investidores 

latinos 

Outra variável  importan-
te que  influenciou nesse au-
mento foi a volta dos com-

pradores da América  Latina. 
A pandemia praticamente fez 
desaparecer os consumidores 
latinos em 2020 e eles volta-
ram com força  em 2021. Pa-
ra você ter uma noção, em 
um dos prédios do centro de 
Miami, 75% das unidades em 
2021 foram vendidas para chi-
lenos, colombianos e mexica-
nos. No fim de 2020 não teve 
nenhum latino. Os brasileiros 
ainda não voltaram às com-
pras de maneira significativa 
o suficiente para aparecer nas 
estatísticas.

Outro ponto que é impor-
tante mencionar. No come-
ço do ano passado essa tendên-
cia estava traçada e quem teve 
coragem de comprar lucrou 
bastante. Para citar apenas um 
exemplo, o mesmo indicador - 
preços médios - em março de 
2020, em Miami-Dade, estava 
na casa dos $375 mil. Em ter-
mos percentuais, isso repre-
senta um lucro de 37.3% em 

apenas 12 meses.
Apesar de significativa-

mente mais escassos, ainda 
existem excelentes oportuni-
dades de investimento no eixo 
Miami/ Fort Lauderdale. Nesse 
aspecto, contar com um bom 
corretor é muito importan-
te pelo simples fato que mui-
tas ofertas sequer chegam ao 
mercado. 

Para citar um exemplo 
mais tangível, eu vendi imó-
veis que os donos me soli-
citaram uma opinião  em 
relação  ao preço, e, ao ser 
aprovado, eu apresentei a al-
guns potenciais interessados 
da minha lista de contatos e 
vendi sem anunciar. 

Claro que, do outro lado 
da transação,  o  comprador 
precisa fazer a sua parte e agir 
rápido quando as boas oportu-
nidades são apresentadas. Em 
uma dessas transações que eu 
mencionei um comprador es-
tava indeciso e acabou fazen-

A média de preços em Miami chegou a $515 mil e atingiu nova alta histórica. 

juanngomezz -pixabay

do uma oferta pelo mesmo 
preco que outro comprador 
mais rápido ofereceu. 

Mas temos boas  notícias 
para quem quer investir. A 
tendência nos preços continua 
a ser de mais aumentos no ho-

rizonte de curto prazo. A má 
notícia para os investidores 
atrasados, como mencionei, é 
que o prognóstico indica um 
aumento bem mais tímido. Pa-
ra o sul da Flórida tudo indica 
que será na casa dos 3%.

Acompanhe a tendência 
do mercado imobiliário da Fló-
rida com informações atua-
lizadas e dicas no meu canal 
no Youtube (realtymiami-us) 
e também pelas minhas re-
des sociais. 

João Freitas
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38% dos adultos urbanos foram totalmente vacinados, em comparação com 

29% dos adultos rurais, segundo o CDC. 

EUA ampliam vacinação contra a 

covid-19 em cidades do interior 

Unidades móveis estão 
ampliando a vacinação 
contra a covid-19 em 

pequenas cidades dos Estados 
Unidos, enquanto o país lu-
ta para alcançar a imunidade 
coletiva.

Médicos e enfermeiras es-
tão equipando clínicas móveis 
em todos os EUA para garantir 
que as pessoas em pequenas 
cidades e áreas rurais remo-
tas possam ser vacinadas. Um 

relatório dos Centros de Con-
trole e Prevenção de Doenças 
divulgado na semana passada 
descobriu que 38% dos adultos 
urbanos foram totalmente va-
cinados, em comparação com 
29% dos adultos rurais.

É uma das táticas que as 
autoridades de saúde estão 
usando em todo o país para 
conter o declínio do interesse 
nas vacinas. Em pequenas ci-
dades, igrejas, estádios, clubes 

de strip e até dispensários de 
maconha servem como locais 
para atrair as pessoas.

Em Nevada, as autoridades 
de saúde reconhecem que di-
ficilmente atingirão sua meta 
inicial de vacinar 75% da po-
pulação considerada necessá-
ria para atingir a imunidade 
coletiva.

A clínica ‘pop-up’ 60 mi-
lhas (96 quilômetros) a leste 
de Reno é um dos 28 locais no 

estado onde a Federal Emer-
gency Management Agency 
(FEMA) despachou unidades 
móveis de vacinação para ga-
rantir que as pessoas em áreas 
rurais distantes e pequenas ci-
dades possam obter a vacina.

Dois reboques móveis da 
FEMA vagam para cidades sem 
farmácias, clínicas ou outros 
locais de vacinação em comu-
nidades rurais e tribais. 

Unidade de vacinação móvel da FEMA em Maryland. 

FEMA 

Ataque de hackers à JBS pode afetar distribuição de carnes
A maior empresa de pro-

cessamento de carne do mun-
do, a brasileira JBS, foi alvo de 
um ataque cibernético sofisti-
cado que pode provocar atra-
sos para alguns clientes nos 
EUA, Canadá e Austrália, diz 
a empresa.

As redes de computadores 

da JBS foram hackeadas, fa-
zendo com que algumas ope-
rações na Austrália, Canadá e 
Estados Unidos fossem tempo-
rariamente fechadas, afetan-
do milhares de trabalhadores.

O FBI está investigando o 
ataque.

A empresa acredita que o 

ataque do tipo ransomware 
— em que um vírus seques-
tra o computador da vítima e 
criminosos cobram um valor 
em dinheiro pelo resgate — se 
originou de um grupo crimi-
noso provavelmente baseado 
na Rússia, disse a Casa Branca.

O ataque pode até levar à 

escassez de carne ou aumen-
tar os preços para os consu-
midores.

“A Casa Branca está se en-
gajando diretamente com o 
governo russo neste assunto e 
passando o recado de que Esta-
dos responsáveis não abrigam 
criminosos de ransomware”.As redes de computadores da JBS foram hackeadas afetando operações. 

Facebook



EUA Gazeta Brazilian News · Semana de 3 a 9 de Junho de 202116

Oklahoma aumenta para US$ 

3 mi captura do ‘Pé Grande’
O estado de Oklahoma es-

tabeleceu uma recompensa 
multimilionária de US$ 3,88 
milhões para quem conseguir 
capturar seu morador mais fa-
moso, o Big Foot, ou Pé Gran-
de  — criatura lendária que vi-
veria na forma de um grande 
macaco nas regiões selvagens 
e remotas dos Estados Unidos 
e Canadá.

O Museu de História Não 
Natural descreve o Pé Grande 
como um “gigante cabeludo” 
que tem “2,10 a 2,70 metros 
de altura e pesa entre 600 e 
900 libras”.

Bigfoot, que também é co-
nhecido como Sasquatch no 

folclore norte-americano, vi-
ve sozinho na floresta. Vários 
estados afirmam ser a casa 
do ser, após aparentes avis-
tamentos.

No início deste ano, a re-
compensa era de US$ 2,7 mi-
lhões, segundo um projeto de 
lei apresentado pelo deputa-
do Justin Humphrey. Mas o 
valor foi aumentado na úl-
tima semana, quando Hum-
phre anunciou a recompensa 
durante uma apresentação es-
pecial no plenário do Senado 
de Oklahoma na quarta-feira, 
27 de maio. 

Uma equipe de filmagem 
documentará as tentativas. 

Vários estados afirmam ser a casa do BiGFoot após avistamentos.

canal Fox10

Apoiadores estão tentando combater o fluxo de armas ilegais para NY, que já 

tem alguns dos regulamentos de armas mais rígidos do país.

Prefeitos de NY pedem novo 

projeto de lei de controle de armas

P
refeitos de todo o estado 
de Nova York instaram 
os principais democra-

tas no Senado e na Assembleia 
do estado na terça-feira, 1°, a 
adotarem uma nova medida 
de controle de armas nos últi-
mos dias da sessão legislativa.

A proposta, apoiada pela 
deputada Pat Fahy e senador 
Zellnor Myrie, tornaria mais 
fácil para processos civis con-
tra fabricantes de armas de fo-
go. A medida expandiria a lei 
de incômodo público existen-
te no estado, acrescentando 
fabricantes de armas que não 
adotaram guardas de seguran-
ça adequados ou razoáveis pa-
ra que seus produtos caíssem 
nas mãos erradas.

O impulso surge em meio 
a preocupações renovadas 
com tiroteios em cidades do 
interior e em todo o país. Em 
uma carta aos principais le-

gisladores, os prefeitos apon-
taram para os milhões de dó-
lares em custos associados a 
tiroteios em suas cidades.

“Nossas cidades precisam 
dessa ferramenta e, em fa-
ce da inação federal sobre a 
questão, cabe a vocês, nos-
sos líderes legislativos esta-
duais, fornecê-la”, escreveram 
os prefeitos em uma carta ao 
líder da maioria no Senado, 
Andrea Stewart-Cousins e à 
Assembleia Palestrante Carl 
Heastie. “Precisamos de res-
ponsabilidade pelos erros que 
foram cometidos e precisamos 
incentivar uma mudança de 
comportamento para conter 
o fluxo de armas ilegais. Apro-
var este projeto, ajudar a sal-
var vidas e servir de modelo 
para o resto do país.”

Apoiadores do projeto de 
lei estão tentando combater 
o fluxo de armas ilegais para 

A proposta tornaria mais fácil processos civis contra fabricantes de armas. 

Spectrum News

Nova York, que já tem alguns 
dos regulamentos de armas 
mais rígidos do país.

O projeto de lei está sendo 
proposto nos últimos dias da 
sessão programada, que termi-
na no dia 10 de junho.

“Vimos um aumento dolo-
roso e devastador na violência 
armada em todo o estado de 
Nova York, incluindo na Re-

gião da Capital”, disse Fahy. 
“Os governos locais, agências 
de aplicação da lei e famílias 
de vítimas afetadas pela vio-
lência armada precisam de 
outra ferramenta em seu arse-
nal no lutar para interromper 
o fluxo de armas ilegais para 
Nova York”. 

Com informações do Spec-
trum News.
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Cada país está atualizando suas exigências além da vacina, como testes e quarentena.

Quais países da Europa já recebem brasileiros 

A
pesar da União Euro-
peia estar com as por-
tas fechadas, três paí-

ses da região retiraram as 
restrições para viajantes do 
Brasil. Cada país está atuali-
zando suas exigências no de-
correr da pandemia e, além da 
vacina, alguns solicitam tes-
tes PCR negativos até 48 ho-
ras antes e a pessoa não pode 
residir e/ou embarcar no Bra-
sil. Cerca de 10 países da Euro-
pa estão recebendo os turistas 
brasileiros: Croácia, Irlanda e 
Eslovênia.

Quem for visitar os paí-

ses a turismo deve compro-
var a reserva do hotel para o 
período de estadia, preencher 
o formulário de entrada, apre-
sentar teste negativo para Co-
vid-19 emitido em até 48h ou 
passar por quarentena.

Para acessar qualquer país 
que pertence à União Euro-
peia, é preciso embarcar com 
uma companhia que autorize 
o embarque de brasileiros em 
seus voos, ainda que façam 
conexões em países bloquea-
dos (França, Alemanha, Suíça 
e Holanda). São elas: Lufthan-
sa, Swiss, KLM e Air France. dublin, capital da Irlanda, é um dos lugares que brasileiros podem visitar seguindo medidas preventivas. 

Steven Hylands - Pexels 

México aumenta rejeição de brasileiros em aeroportos
Quase dois mil brasileiros 

tiveram sua entrada negada 
em aeroportos mexicanos de 
janeiro a abril deste ano. Com 
1.846 viajantes brasileiros im-
pedidos de entrar no país, a re-
jeição é quatro vezes maior do 
que as rejeições no mesmo pe-
ríodo em 2020 e também em 
2019, no pré-pandemia. O ob-

jetivo do governo mexicano 
é impedir a entrada de pes-
soas que queiram atravessar 
a fronteira terrestre e entrar 
nos EUA de forma irregular.

Pelo menos 78 pessoas fo-
ram impedidas em um úni-
co dia, 8 de abril, o número 
foi maior do que março do 
ano anterior inteiro, segundo 

apurou a Folha de S. Paulo. O 
assunto virou alerta na Polí-
cia Federal de Minas Gerais, 
que emitiu uma nota alertan-
do para um “aumento da re-
cusa de entrada de brasileiros 
pelas autoridades mexicanas 
nos procedimentos de imigra-
ção dos aeroportos”. Com in-
formações da AFP. A rejeição de viajantes é quatro vezes maior do que em 2020.

Rigel

A Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) adiantou na quarta-
-feira, 2, que a produção do In-
grediente Farmacêutico Ativo 
(IFA) nacional deve permitir a 
entrega de 50 milhões de do-
ses da vacina contra covid-19 
em 2021. Segundo a fundação, 
foi firmado novo acordo com 
a AstraZeneca para a impor-
tação de IFA suficiente para 
mais 50 milhões de doses, so-
mando 100 milhões de doses 
a serem entregues no segun-
do semestre.

A projeção inicial da fun-
dação era a produção de 110 
milhões de doses com IFA na-
cional em 2021.

Fiocruz prevê 

entrega de 100 

milhões de doses 

no 2º semestre

Brasil terá mais doses.

Tânia Rêgo/Agência Brasil
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Passou super  rápido não foi? Eu 
sempre uso esta época  pra ava-
liar como andam as minhas re-

soluções do inicio do ano; estou no 
caminho certo? Existem alguns ajus-
tes necessários? Recentemente eu 
me peguei pensando em algumas 
resoluções que nem sempre são co-
locadas na lista. Depois de um ano 
e meio de pandemia, certos valores 
mudam...

Então fiz uma lista de resoluções 
mais alinhada com o momento que 
estamos vivenso. O que voce acha? 
Concorda comigo? Quais são as suas 
resoluções?

1. Diga Sim para a aventura
A vida é feita de experiências. 

Saia do sofá, saia da sua zona de 
conforto e faça algo incrível. Este é 
o momento perfeito para planejar 
uma viagem épica, reservar passa-
gens para um destino de “lista de 
desejos” ou fazer algo em que você 
vem pensando há anos.

Existem muitas maneiras bara-
tas de viajar e vale a pena o esfor-

ço. Eu prometo que você nunca vai 
olhar para trás em sua vida e relem-
brar aquele verão que você passou 
assistindo a Netflix.

2. Pare de gravar tudo
Você não pode realmente apro-

veitar sua vida se estiver constante-
mente assistindo através de uma te-
la. Da próxima vez que você for a 
um show, guarde o telefone. Absorva 
realmente as imagens e os sons em 
vez de se preocupar com a ilumina-

ção adequada para sua transmissão 
ao vivo. Lembra que VOCE esta vi-
vendo aquele momento...

3. Passe um tempo de qualidade 
com a família.

É fácil deixar sua família cair no 
esquecimento quando a vida come-
ça a ficar agitada. Faça questão de 
criar um equilíbrio saudável entre 
vida profissional e pessoal e não se 
deixe ficar tão ocupado a ponto de 
se esquecer de ligar para sua mãe!

 Se você tem filhos, tome cuida-
do extra para dar a eles o tempo e a 
atenção que merecem. Preste mui-
ta atenção às pequenas coisas e ou-
ça com atenção enquanto seu filho 
divaga. Algum dia você perceberá 
que esses foram, na verdade, alguns 
dos momentos mais importantes da 
sua vida. Esta pandemia me ensinou 
esta lição...

4. Livre-se das desculpas
Pare de procrastinar e pare de 

dar desculpas. Essa é uma das prin-
cipais causas de estresse desnecessá-
rio. Pior ainda, atrapalha a realização 
de seus sonhos. Igual ao comercial da 
Nike: “Just do it!!!” Se vira e FAÇA !!!

5. Leia mais livros
Quer se trate de autoajuda, fan-

tasia, não ficção ou uma grande pe-
ça de literatura feminina, a leitura 
de livros irá ajudá-lo a relaxar e man-
ter sua mente afiada. Precisa de ins-
piração? Corre la no meu instagram 
claudia_Money101 que toda a quar-
ta feira eu dou a indicação de um li-
vro legal que eu tenha lido.

 6. Comece a Orçamentar
Muitas pessoas não se preocu-

pam com o orçamento porque pen-
sam que é muito restritivo. A verda-
de é que, se você fizer isso direito, 
será exatamente o oposto. Alocar 
uma parte  de sua receita para en-
tretenimento ou compras significa 
que você pode gastar esse dinheiro 
sem culpa.

Comece a planejar o que você fa-
rá com seu dinheiro com antecedên-
cia e você se verá um passo mais per-
to da liberdade financeira.

Quer ajuda neste quesito? Me 
manda uma mensagem que te man-
do uma tabela excell maravilhosa pa-
ra voce criar o seu orcamento.

A verdade e que a vida passa 
bem rápido, então mantenha o fo-
co naquilo que realmente é impor-
tante pra voce.

Atraves deste equilibrio, mui-
tas coisas vao ficar melhores pra vo-
cê, inclusive a sua parte financeira.

Uma ótima semana a todos e 
bem vindos ao verão!

POR CLAUDIA FEHRIBACH

Carioca, 

formada em 

Artes pela Uni-

versidade do 

Rio de Janeiro. 

Conselheira 

financeira es-

pecialista em 

orçamento, 

crédito pes-

soal , proteção 

de família e 

acumulação 

de patrimônio.

Vice-Presiden-

te Executiva 

da Five Rings 

Financial.Envie 

sua dúvida 

por email para 

claudia@five-

ringsfinancial.

com

Nem dá para acreditar que já estamos no meio do ano

saudefinanceira@gazetanews.comSAÚDE FINANCEIRA

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

melhor para suas necessidades individuais.
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A 
Persona é um conceito jun-
guiano útil e prático, e facil-
mente compreensível.

A adaptação ao mundo 
nos exige determinado &quot;forma-
to&quot;, ou seja, um conjunto de ati-
tudes, escolhas, crenças, sentimentos 
e pensamentos. Esta “confi guração” é 
necessária para nos encaixarmos no 
ambiente no qual nascemos e vive-
mos. Ela se realiza desde a primeira 
infância de forma totalmente incons-
ciente, sendo o resultado do encontro 
e desencontro entre o que tem fora 
(as relações nas quais estamos inseri-
dos) e o que tem dentro (nossa consti-
tuição psicológica).

Desde muito cedo as crianças são 
educadas abertamente e sobretudo 
orientadas e encaminhadas

por vários meios na direção de 
um determinado “modo de ser”. É 
considerado “normal” esperar que os 
fi lhos se adaptem à imagem que seus 
pais têm em suas cabeças sobre como 
eles deveriam ser, imagem que existe, 
provavelmente, desde muitos antes 

do nascimento dos fi lhos.
O que é ser fi lho já está impresso 

inconscientemente nos pais graças à 
sua própria criação, história, pais, de-
sejos realizados e não.

A criança estará possivelmente 
carregando esta “armadura” de uma 
tonelada sobre seu ser em desenvolvi-
mento, tendo muitas vezes algumas 
compreensíveis difi culdades respira-
tórias (simbólicas ou físicas), sobretu-
do quando o modelo proposto pelos 

pais está muito longe do que ela tem 
em si de forma inata.

Na escola irá encontrar uma se-
gunda série de modelos - templates - 
para ter seu ser formatado.

É evidente que irão instintiva-
mente escolher os modelos que le-
vam adiante o que aprenderam em 
casa ou, ao contrário, que estão em di-
reta oposição aos familiares, no caso 
em que seu ser lá no fundo do peito 
ainda berre para ser ouvido. Mesmo 

assim, não o será realmente, porque 
modelos, por natureza, são limita-
dos...

Uma vez crescidas, já domestica-
das e moldadas, as crianças agora jo-
vens adultos irão escolher as profi s-
sões que personifi cam o modelo ou 
parte dele, ou ainda as aspirações ine-
rentes ao modelo - sendo a derradeira 
tentativa de se compreender a esco-
lha de fazer psicologia na faculda-
de, o que também funciona relativa-
mente...

A Persona é o produto fi nal de 
uma série de adaptações entre o que 
o mundo de fora exige, começando 
pelos pais, e o que temos dentro de 
nós. O resultado não é sempre dos 
melhores.

Por exemplo, a pessoa que sofreu 
uma grande repressão em casa termi-
nará identifi cando-se com o modelo 
repressor, ou então tornar-se-á um re-
belde, desperdiçará boa parte de sua 
juventude até ser forçado a baixar a 
cabeça e a se encaixar no sistema; ou 
ainda parecerá um “desadaptado”, 

uma pessoa que mesmo talentosa não 
alcança a realização que poderia, ou 
que demora para encontrar seu cami-
nho profi ssional e que mantém uma 
atitude infantil perante o mundo.

A Persona tem sempre base em 
algumas características de nossa per-
sonalidade, nem sempre porém re-
veladas em sua melhor forma. Um 
ingrediente que numa comida é for-
midável em outra ou em dose exces-
siva ganha um sabor horroroso. Por 
isso, precisamos sempre considerar o 
contexto para obtermos uma perspec-
tiva que faça jus à realidade única de 
cada pessoa e à sua verdade.

Concluindo, a Persona é a “másca-
ra” com a qual entramos no teatro do 
mundo. Sua mais poderosa justifi cati-
va de ser é que precisamos ser aceitos 
para pertencer ao grupo, desde a fa-
mília até a sociedade. Queremos tam-
bém ser amados e quem sabe termos 
sucesso. Desejos esses legítimos. Mas 
o preço que pagamos é termos partes 
de nós amputadas.

A parcial verdade que a Persona 
incarna é destruída pela sua própria 
parcialidade. E é então que perdemos 
“a alma do negócio”, e nós mesmos.

VIVER BEM

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 Ser&Saber Consciente (www.institutossc.com) e do ConsciousnessBoca.com em Boca Raton, FL-USA. +1-561-3055321

AQUELA PERSONA QUE A PESSOA É SEM SABER QUE É

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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M
esmo após a preco-
ce partida de Van-
der Lee (1966-2016) 
aos 50 anos de ida-

de, o legado deixado por suas 
músicas permanece mais vivo 
e atual do que nunca. Foi a pu-
reza e contemporaneidade de 
suas canções que fizeram o can-
tor e compositor paulista Fa-
bio Nogara regravar um de seus 
maiores clássicos. Lançada em 
2003, “Onde Deus Possa Me Ou-
vir” tornou-se um hino eterni-
zado na voz de Vander Lee e 
que - agora - ganha uma versão 
especial com Fabio. O artista 
traz toda a suavidade da canção 
numa regravação bastante in-
timista, contando apenas com 

o vocal e um arranjo de violão 
acústico. “Não é difícil se iden-
tificar com as composições de 
Vander Lee, é tudo tão puro e 
real, que a gente facilmente se 
prende e já sai cantando junto”, 
revela Fabio.

Mais uma vez, o cantor faz 
parceria com o arranjador e 
produtor musical Paulinho Tó.

A faixa já está em todas 
as plataformas digitais acom-
panhada de um vídeo exclusi-
vo no YouTube. “Esse trabalho 
me dá muito orgulho. Conside-
ro Vander Lee um dos maiores 
compositores de sua geração e 
uma importante referência pa-
ra mim.”, conta.

O talento do compositor 

A 
cantora Zélia Duncan 
está completando 40 
anos de uma vitoriosa 
carreira. E uma das no-

vidades que ela anuncia nesta 
data especial é sua volta à Uni-
versal Music, companhia pe-
la qual lançou discos de suces-
so como “Sortimento” (2001), 
“Eu Me Transformo em Ou-
tras” (2004), “Pré Pós Tudo Bos-
sa Band” (2005), entre outros. E 
na sua volta à major, Zélia lança 
um projeto que ela chama de 
“revisionista”, o “Pelespírito”. O 
novo trabalho é fruto de um en-
contro musical profundo com 

o poeta e produtor pernambu-
cano Juliano Holanda, ao lado 
de quem Zélia compôs todas as 
15 faixas que figuram no disco. 
“Meu novo encontro com o Ju-
liano foi um acaso. Eu compus 
com várias pessoas durante esse 
tempo. Parceiros amados e que-
ridos, como Ana Costa, Xande 
de Pilares, Lucina, Marcos Valle, 
Ivan Lins… tem sido incrível, 
mas, num certo momento, eu 
e o Juliano nos conectamos de 
uma maneira muito profunda, 
porque ele teve uma disponibi-
lidade muito grande para mim 
e vice-versa. Esse álbum 

também é um diálogo meu 
com ele, que mora em Recife. 
A gente não se viu e começou a 
compor por WhatsApp e a coi-
sa fluiu de uma maneira absur-
da”, revela a cantora.

O repertório passeia por rit-
mos como folk e country (“Vi-
ramos Pó?”), rock´n´roll (“Nas 
Horas Cruas”), sertanejo nor-
destino e pantaneiro (“Tudo 
Por Nada”) e blues (“Sua Cara tá 
Grudada em Mim”). “Esse dis-
co foi todo feito nesse clima de 
mistério. Claro que a vida é um 
grande mistério, mas a gente 
está num momento especial-

mente enigmático, porque es-
tamos lidando com um vírus. E 
isso para nós, artistas, nos atin-
giu na espinha e no coração do 
nosso ofício, que prevê o encon-
tro. A arte precisa se encontrar 
com quem vai absorvê-la de al-
guma forma. No caso da músi-
ca e da performance, é muito 
difícil ficar longe de tudo isso”, 
conta Zélia.

PLANETA MÚSICA

Carioca, produtor musical e radialista. Radicado nos EUA desde 1992. Comanda o premiado 
programa Café Brasil na 88.9FM WDNA, e produz shows e turnês pela empresa Brazilian Nites.

“Delicadeza” de Vander Lee é interpretada por 
Fabio Nogara

Zélia Duncan celebra 40 anos de carreira com 
novo álbum

planetamusica@gazetanews.comPor GENE DE SOUZA

mineiro já chamou a atenção 
de outros artistas, fazendo com 
que muitos também regravas-
sem suas músicas, é o caso de 
Alcione, Gal Costa, Zeca Baleiro, 
Luiza Possi, Elza Soares e Maria 
Bethania.

Natural de São João da Boa 
Vista (SP), Fabio Nogara é pu-
blicitário, cantor e compositor. 
Cresceu em uma família de mú-
sicos de várias gerações e com 
9 anos de idade já estudava can-
to popular, mas apenas no final 
da adolescência decidiu levar a 
sério a carreira e buscar cami-
nhos e oportunidades para ex-
por a sua voz. Por meio de suas 
redes sociais, muito rapidamen-
te teve seu trabalho projetado 

e reconhecido por milhares de 
pessoas, interpretando versões 
de clássicos da música popular 
brasileira. Nas plataformas do 
Facebook, YouTube e TikTok 
seus vídeos já somam milhões 
de visualizações, sendo assisti-
do por todo o país. Agora, emer-
gido das mídias digitais, Fabio 
Nogara revela-se uma grande 
aposta da nova MPB, gênero 
consagrado por jovens artistas 
como Tiago Iorc, Vitor Kley e o 
duo Anavitória.
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The Conjuring: 

The Devil Made 

Me Do It

Warner Bros.

Mais um fi lme 
da franquia 
‘The Conjuring’ 
está entrando 
em cartaz. “The 

Conjuring: The Devil Made Me Do It” 
estreia nos cinemas e na plataforma 
de ‘streaming’ HBO Max no dia 4 de 
junho! O longa revela mais uma histó-
ria assustadora de terror, assassinato 
e um desconhecido mal que chocou 
até os experientes investigadores de 
atividades paranormais Ed e Lorraine 
Warren. Um dos casos mais sensacio-
nais de seus arquivos, começa com 
uma luta pela alma de um garoto, de-
pois os leva para além de tudo o que 
já haviam visto antes, para marcar a 
primeira vez na história dos Estados 
Unidos que um suspeito de assassina-
to alega ter tido uma possessão demo-
níaca como defesa. No elenco estão 

Patrick Wilson, Vera Farmiga, Julian 
Hilliard, Sarah Catherine Hook, John 
Noble, Ruairi O’Connor, entre outros. 
O fi lme foi dirigido por Michael Cha-
ves e o roteiro foi escrito por David 
Leslie Johnson-McGoldrick e James 
Wan. “Conjuring: The Devil Made Me 
Do It” fi ca disponível na plataforma 
por 31 dias depois da estreia.

Spirit Untamed

DreamWorks

A nova ani-
mação ‘Spirit 
Untamed” 
também estreia 
na sexta-feira, 
dia 4 de junho. O 
longa acompa-

nha a vida da pequena Lucky Prescott. 
Quando ela se muda para uma 
pequena cidade fronteiriça, junto 
com o seu pai, Lucky acaba fazendo 
amizade com um cavalo selvagem 
chamado Spirit. Com o objetivo de 
levá-lo até a sua família, ela embarca 

em altas aventuras. No elenco de 
vozes estão Isabela Merced, Eiza 
Gonzalez, Julianne Moore, Jake Gylle-
nhaal, Marsai Martin, Mckenna Grace, 
Walton Goggins, Andre Braugher, 
entre outros. A direção foi feita por 
Elaine Bogan. O roteiro foi escrito por 
John Fusco, Kristin Hahn e Katherine 

Nolfi .

DOM

Amazon Original

A plataforma 
digital Prime 
Video também 
disponibiliza, no 
dia 4 de junho, 
a série brasileira 

“DOM”. Criada pelo diretor Breno 
Silveira, a série conta a história real 
de Pedro Dom, um atraente rapaz da 
classe média carioca que é apresenta-
do à cocaína muito cedo, evoluindo 
para se tornar o líder de uma gangue 
criminosa que estampa os jornais no 
início dos anos 2000. Do outro lado 

está o pai de Pedro, Victor Dantas, 
que acabou entrando no serviço de 
inteligência policial por ter feito, 
ainda na adolescência, uma impor-
tante descoberta no fundo do mar 
e tê-la denunciado às autoridades. 
Ao longo da década de 70, Victor se 
engaja no combate às drogas, sem 
imaginar que, anos depois, precisaria 
lutar para retirar o próprio fi lho do 
mundo criminoso. São jornadas opos-
tas que se espelham e se complemen-
tam, enquanto ambos enfrentam 
situações que confundem os limites 
entre o certo e o errado. No elenco 
estão Gabriel Leone, Flávio Tolezani, 
Raquel Villar, Filipe Bragança, Isabel-
la Santoni, Ramon Francisco, Digão 
Ribeiro, Fabio Lago, Julia Konrad, 
André Mattos, entre outros. “DOM” 
foi dirigida por Vicente Kubrusly e 
Breno Silveira, que também lidera 
o grupo de roteiristas, que inclui 
Fabio Mendes, Higia Ikeda, Carolina 
Neves e Marcelo Vindicatto. A série 
foi produzida por Renata Brandão e 
Ramona Bakker da Conspiração.

Undine

IFC Films

O drama com 
um toque de 
fantasia “Undi-
ne” estreia em 
algumas salas 
de cinema do 
país e também 

no vídeo On Demand na sexta-
-feira, dia 4 de junho. Undine é 
uma historiadora dando palestras 
sobre o desenvolvimento urba-
no de Berlim. Mas tudo muda 
quando o homem que ela ama a 
deixa, onde o antigo mito de que 
as mulheres estão condenadas a 
retornar água assim que tem um 
trágico destino. Agora, Undine 
tem que matar o homem que 
a trai e voltar para a água. No 
elenco estão Paula Beer, Franz 
Rogowski, Maryam Zaree, Jacob 
Matschenz, Anne Ratte-Polle, 
entre outros. O longa foi escrito e 
dirigido por Christian Petzold.

CINEMA

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

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

Estreias da semana

cinema@gazetanews.comPor JANA NASCIMENTO NAGASE

Warner Bros.
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Primeiro “Tributo a Roupa Nova “ marca temporada dos bailes 

na Flórida

E 
foi dada a largada para a volta dos “bailes” com estreia “Tributo ao Roupa Nova”, no dia 29, no Feijão com 
Arroz. A noite foi sucesso com um super show de Johhny, Raphael Leandro e Banda, que tocaram os hits 
do grupo, como “Whiskey a GoGo, Coração Pirata, Anjo, Linda, Nos Bailes da Vida, A lenda e muito mais. O 

público cantou, dançou e relembrou os momentos que marcaram época.
O evento promovido pela Rádio GazetaNews contou com apoio da Essential Money Transfers, Heart Mortga-

ge, SS Motors, Q Bonita Boutique e Feijão com Arroz. Ricardo José, Ramatis Moraes, Raphael Leandro, Johnny, Kikinho e Efraim

Dinho e Glaucia

A dupla encantou o público Andreia, Patricia Brito e Vinicius

Camarote Q Bonita Boutique

Convidados da ESSENTIAL MONEY TRANSFERS 

Luciano, Maria e Cosme

Encerrando a noite show de Raphael Leandro e 

participação de Roger

Flavia Diniz

HEART MORTGAGE: Marcio Pinheiro e Ellyna 

Feitosa Tania, Gil, Esperança, Andreia, Patricia e Vinicius

 Iderval Modesto e Elaine Julia e Erika Jenkis, Coli e Iolanda Monteiro Ivan Paixao e Cecilia Weeisberg  Lanny Mota e Lele

Raphael Leandro & Johnny Richard, Nahor, Rosana, Luci, Alessandra e AdrianoRicardo, Rosana, Bianca e Leandro




