
O maior jornal brasileiro na Flórida

Em 2020, o lutador profissional de Jiu-Jtisu Roosevelt Sousa teve o seu 
visto de turista cancelado e o processo para o visto de atleta negado, 

resultado da má-conduta do advogado de imigração que estava cuidan-
do do seu caso, segundo ele. 

Mais brasileiros se arriscam entre 
a travessia ilegal e a deportação 

Lutador de Jiu-Jitsu fala sobre o 

cancelamento do visto dos EUA 

D
e janeiro a maio, 21,9 mil brasileiros foram de-
tidos por agentes após cruzarem ilegalmente 
a fronteira do México com os Estados Unidos. 

Para se ter ideia do fluxo, é como se os agentes en-

contrassem, em média, 150 brasileiros por dia ten-
tando acessar o país a pé. Um desses é R.L., que che-
gou neste mês de junho com a esposa e os dois filhos 
após 14 dias e 20 mil dólares. Imigração | Pág. 13

Imigração  |  Pág. 11

O Brasil é o 8° país de origem de imigrantes irregulares para os Estados Unidos pela fronteira, segundo análise dos dados do CBP.

Roosevelt Souza teve o visto cancelado. 

CBP

Arquivo pessoal.
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Já ficou claro que agora o 
mundo está lidando com 
uma nova versão do coro-

na vírus que se espalha com 
muito mais facilidade — pro-
vavelmente com o dobro da 
facilidade — do que a versão 
que surgiu em Wuhan no fi-
nal de 2019.

A variante Alpha, identi-
ficada pela primeira vez em 
Kent, no Reino Unido, já ha-
via demonstrado que muta-
ções podem ter uma capaci-

dade bem maior de contágio. 
Agora a Delta, vista primei-
ro na Índia, mostrou isso em 
uma escala ainda maior.

Então, estamos condena-
dos a variantes novas e apri-
moradas cada vez mais difí-
ceis de conter? Ou existe um 
limite para o quão pior o co-
ronavírus pode se tornar?

Vale a pena relembrar a 
jornada desse vírus. Ele pas-
sou de uma espécie comple-

tamente diferente — seus 
parentes mais próximos são 
os coronavírus encontrados 
em morcegos, embora não 
se saiba ainda qual animal 
seria seu hospedeiro origi-
nal — para outra — nós, os 
humanos.

Fazendo uma analogia, 
o vírus é como se fosse você 
começando um novo empre-
go: você é competente, mas 
não é ainda um profissional 
completo. A primeira varian-

te foi boa o suficien-
te para iniciar uma 
pandemia devasta-
dora, mas ela ago-
ra está melhorando 
conforme ganha ex-
periência.

Quando os vírus 
chegam aos huma-
nos, é “muito raro 
que sejam perfei-

tos”, diz a professora Wen-
dy Barclay, virologista do Im-
perial College London, no 
Reino Unido.

Existem exemplos de ví-
rus de pandemias de gripe a 
surtos de ebola que saltaram 
para humanos e, depois, suas 
mutações aceleraram.

Então, até onde isso po-
de chegar?

A melhor maneira de 
comparar o poder de pro-

pagação puro dos vírus é ob-
servar seu R0 (pronuncia-se 
R-zero). É o número médio 
de pessoas para as quais cada 
pessoa infectada passa um ví-
rus se ninguém estiver imu-
ne e tomar precauções.

Esse número estava em 
torno de 2,5 quando a pan-
demia começou em Wuhan 
e pode chegar a 8,0 para a va-
riante Delta, de acordo com 
o Imperial College.

“Este vírus nos surpreen-
deu muito. Está além de qual-
quer coisa que temíamos”, 
disse Aris Katzourakis, que 
estuda a evolução viral na 
Universidade de Oxford. “O 
fato de ter acontecido duas 
vezes em 18 meses, duas li-
nhagens (Alpha e Delta) cada 
uma 50% mais transmissível, 
é uma quantidade fenomenal 
de mudança.”

É “tolice”, ele pensa, ten-
tar especular sobre o quão 
longe isso pode chegar, mas 
Katzourakis acredita que po-
derá facilmente haver mais 
saltos na capacidade de 
transmissão nos próximos 
dois anos. Outros vírus têm 
um R0 muito mais alto. O 
recordista deles, o do saram-
po, pode provocar surtos ex-
plosivos.

“Ainda há espaço para 

aumentar”, diz Barclay. “O 
[R0 do] sarampo está entre 
14 e 30, dependendo de pa-
ra quem você pergunta. Eu 
não sei o que vai acontecer.”

Mas como as variantes fa-
zem isso?

Existem muitos truques 
que o vírus pode usar para 
melhorar sua disseminação:

-melhorando a forma co-
mo abre a porta para as célu-
las do nosso corpo;

-sobrevivendo mais tem-
po no ar;

-aumentando a carga vi-
ral para que os pacientes res-
pirem mais vírus;

-mudando quando, no 
curso de uma infecção, se 
espalha para outra pessoa.

Uma das maneiras pelas 
quais a variante Alfa se tor-
nou mais transmissível foi 
melhorando sua capacidade 
de passar pelo alarme de in-
trusão do corpo — chama-
do de resposta do interferon 
— dentro das células do nos-
so corpo.

Mas isso não significa 
que, quando avançarmos no 
alfabeto grego que dá nome 
às variantes e chegarmos à 
Ômega (a última letra grega), 
teremos um vírus monstruo-
so e imparável. Texto: James 
Gallagher, BBC News. 

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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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

Final de primavera, vem 
chegando o VERÃO, tem-
peraturas elevadas, altos ín-
dices de raios UV, e muitas 
pancadas de chuva. Nes-
ta semana a mínima será 
de 25°C (77°F) no dia 21 à 
noite e a máxima de 38°C 
(100°F) na terça-feira dia 22.

SUL DA FLORIDA

Final de primavera, vem 
chegando o VERÃO, tem-
peraturas elevadas, altos ín-
dices de raios UV, e muitas 
pancadas de chuva. Nesta 
semana a mínima
será de 26°C (79°F) no dia 
20 à noite e a máxima de 
37°C (99°F) na segunda dia 
21.
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Miami-Dade reabre inscrições para Assistência a Aluguel 
O condado de Miami-Dade está mais uma vez aceitando ins-

crições para alívio de aluguel por meio de seu Programa de As-
sistência a Aluguel de Emergência.

As inscrições serão aceitas até  o dia 25 de junho.
Os residentes do condado que tiveram problemas com o 

aluguel devido à pandemia do coronavírus podem se inscrever 

no programa para ajudar a pagar o aluguel atrasado ou outras 
despesas de moradia.

Todas as inscrições serão classifi cadas por um processo de 
seleção aleatório computadorizado para determinar a ordem 
de revisão. O programa já ajudou cerca de 1.600 famílias des-
de março. Assistência fi nanceira para aluguel está disponível. 

Flickr

A lei vai entrar em vigor em 1º de julho e exige que diretores e professores 

façam o momento de silêncio sem interferir na crença do aluno. 

Por liberdade religiosa, escolas 

públicas terão minuto de silêncio  

C
omo uma forma de per-
mitir que os alunos “re-
fl itam e possam orar co-

mo quiserem”, o governador 
Ron DeSantis assinou na se-
gunda-feira, 14, um projeto 
de lei que exigirá que as esco-
las públicas mantenham mo-
mentos de silêncio no início 
de cada dia. 

DeSantis assinou o projeto 
de lei (HB 529), que instituirá 
momentos de silêncio de um a 
dois minutos em salas de aula 
de escolas públicas, na Sinago-

ga de Bal Harbour, um centro 
comunitário judaico no con-

dado de Miami-Dade.
“A ideia de que você pode 

simplesmente expulsar Deus 
de todas as instituições e ter 

sucesso, sinto muito, nossos 
Pais Fundadores não acredi-
tavam nisso”, disse DeSantis, 
pouco antes de assinar a me-
dida atrás de um cartaz que 
dizia “proteja a liberdade re-
ligiosa”.

Quando a lei entrar em vi-
gor em 1º de julho, os direto-
res das escolas públicas serão 
obrigados a instruir os pro-
fessores do primeiro perío-
do a instituir momentos de 
silêncio.

A nova lei também deter-

minará que os professores não 
podem “fazer sugestões quan-
to à natureza de qualquer re-
fl exão que um aluno possa fa-
zer durante o momento de 
silêncio”, e os alunos “não po-
dem interferir na participação 
de outros alunos.”

Os professores também 
serão solicitados a estimular 
os pais a conversarem com 
os alunos sobre os momen-
tos de silêncio e “fazer suges-
tões quanto ao melhor uso” 
do tempo.

Além desse, DeSantis assi-
nou também um projeto de lei 
para permitir que serviços vo-
luntários de ambulância que 
são organizações religiosas 
sem fi ns lucrativos forneçam 
serviços básicos e avançados 
de suporte de vida gratuita-
mente. Com informações do 
Local 10. 

A lei institui de um a dois minutos de silêncio em salas de aula de escolas públicas. 

Orange County Public Schools.

“A ideia de que você 

pode simplesmente 

expulsar Deus de todas 

as instituições e ter 

sucesso, sinto muito”, 

disse DeSantis.

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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As novas IDs também serão para sem teto e outras pessoas que não podem obter os documentos estaduais.

Miami-Dade avança proposta de carteira de 

identidade para residentes indocumentados

O 
condado de Miami-Da-
de está mais próximo 
de estabelecer novas 

carteiras de identidade para 
residentes indocumentados, 
sem teto e outras pessoas que 
não podem obter as IDs esta-
duais ou não as querem.

Os comissários do conda-
do deram aprovação quase 
unânime para emitir cartei-
ras de identidade com a apro-
vação de Miami-Dade no dia 2.

“Eles estavam tão nervo-

sos porque no início preci-
savam de documentos como 
carteira de motorista para ob-
ter uma vacina e isso os ater-
rorizava”, disse a patrocinado-
ra do projeto Eileen Higgins, 
cujo distrito inclui Little Hava-
na, com uma grande popula-
ção de residentes que não são 
cidadãos dos EUA. “Isso é uma 
comprovação de que você mo-
ra no condado de Miami-Dade. 
Nós reconhecemos isso.”

A resolução aprovada na 

quarta-feira também deixa pa-
ra uma votação futura quais 
detalhes serão incluídos na 
carteira de identidade, sua 
aparência e outras regras pa-
ra garantir a identificação.

De acordo com a propos-
ta, Miami-Dade sancionaria 
as carteiras e decidiria quais 
agências as aceitariam. Os do-
cumentos de identidade não 
qualificam os titulares a votar 
ou dirigir, mas podem permi-
tir que obtenham cartões de A iniciativa nacional é promovida pela FaithAction em diversas cidades. 

Divulgação

biblioteca, aluguel de parque 
e outros serviços do condado 
que exijam alguma forma de 
identificação.

Os documentos 

de identidade não 

qualificam os titulares a 
votar ou dirigir, mas dá 
acesso a alguns serviços 

públicos. 

Flórida proíbe ensino de teoria racial crítica nas escolas públicas

A Flórida se tornou o úl-
timo estado a banir a teoria 
racial crítica, continuando a 
crescente acusação de legisla-
dores republicanos contra es-
colas que ensinam sobre racis-
mo sistêmico.

Depois de horas de deba-
te e comentários públicos na 

quinta-feira, 10, o Conselho 
de Educação do Estado da Fló-
rida aprovou por unanimida-
de a emenda que proíbe a teo-
ria racial crítica. O governador 
da Flórida, Ron DeSantis, que 
indicou grande parte do con-
selho, falou antes da reunião, 
dizendo que a teoria racial crí-

tica ensinaria às crianças que 
“o país está podre e que nossas 
instituições são ilegítimas”.

“Isso não vale nenhum dó-
lar do contribuinte”, disse ele.

A emenda estabelece que 
os tópicos devem ser “factuais 
e objetivos” e proíbe especifi-
camente “o ensino da Teoria 

Crítica da Raça, ou seja, a teo-
ria de que o racismo não é ape-
nas o produto do preconceito, 
mas que o racismo está embu-
tido na sociedade americana e 
em seus sistemas jurídicos em 
ordem para defender a supre-
macia das pessoas brancas.” 
Leia mais no gazetanews.com.O Conselho de Educação do Estado da Flórida aprovou por unanimidade. 

Black Lives Matter: Tampa
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As regiões de Jacksonville, Miami-Fort Lauderdale e Tampa ficaram no top 10 de chegadas de novos profissionais.

Três áreas metropolitanas da Flórida se destacam em 

migração interna de profissionais nos EUA

A
s três maiores áreas me-
tropolitanas da Flórida 
lideraram coletivamen-

te o país em “migração inter-
na” durante um período de 
seis meses que terminou em 
abril, de acordo com o Linke-
dIn, a plataforma de rede pro-
fissional digital usada por 740 
milhões de pessoas em todo 
o mundo.

O relatório de maio sobre 
a força de trabalho do Linke-
dIn publicado pela Axios lista 
as regiões de Jacksonville, Mia-
mi-Ft. Lauderdale e Tampa no 
top 10 das principais cidades 
do país para “migração inter-
na” de profissionais do Linke-
dIn entre novembro de 2020 
e abril de 2021 em compara-
ção com novembro de 2019 e 
abril de 2020, analisou o The 
Capitolist. 

Jacksonville liderou o país 
na análise, que compara as 
“taxas de entrada-saída” das 

áreas metropolitanas com ba-
se nas mudanças de localiza-
ção do perfil dos usuários do 
LinkedIn, comparando perío-
dos de seis meses ano a ano.

Jacksonville teve um au-
mento de 19% ficando em 1° lu-
gar no país. A região metropo-
litana Miami-Fort Lauderdale 
ficou em 4° lugar com um ga-
nho de 13,5% e a área de Tam-
pa Bay ficou em 7° lugar com 
um ganho de 9,5% nos usuá-
rios do LinkedIn. Orlando ter-
minou em 15º com uma migra-
ção interna de 2,16% ano a ano.

Brasileiros em Jack-
sonville

Transferido pela Amazon 
de Maryland para Jacksonvil-
le em janeiro de 2020, André 
Viana encara a mudança como 
algo muito bom, tanto pessoal 
quanto profissional. Longe do 
frio intenso, pelo clima e qua-
lidade de vida, principalmen-
te, mas também pelo campo 
promissor de trabalho. 

“Está sendo muito bom! 
Existe um enorme campo pro-
fissional a ser explorado na 
Flórida já que a população 
vem crescendo assustadora-
mente de uns 10 anos pra cá”, 
analisa. 

Segundo ele, mais brasi-
leiros têm chegado de outros 
estados. “Só na Amazon Jax 2 
onde estou tem 4 brasileiros 
recém chegados trabalhando. 
Um deles veio de New York e 
outro também veio de Mary-
land”, conta o brasileiro que 
trabalha na área de embala-
gens e estoque da empresa e 
nas horas vagas, é motorista 
de Uber. 

Oportunidade 
Outra brasileira que mu-

dou recentemente para a re-
gião de Jacksonville por causa 
do lado profissional é Josyen-
ne Rodrigues. De Newark, 
New Jersey, onde morava, a 
manicure veio primeiro a pas-
seio e gostou da cidade, além 

Jacksonville liderou o país na análise que compara as mudanças de localização dos usuários do LinkedIn.

VISIT JACKSONVILLE via WJCT

de perceber que não havia 
muitos profissionais do seu 
ramo. “Aqui vi uma oportu-
nidade de crescimento na mi-
nha profissão. Vim passar o fi-
nal de ano e pesquisei se tinha 
manicure que fazia aplicação 

de fibra de vidro. Só tinha uma 
moça e não tinha horário na 
agenda, então decidimos. Meu 
esposo veio em fevereiro e eu 
vim final de abril”, conta a 
manicure, que tirou a licença 
e em breve vai iniciar atendi-

mentos em uma sala que está 
montando. 

“Estou gostando da cida-
de pois vi que é uma cidade 
em desenvolvimento e vim 
para crescer junto com ela”, 
aponta.

Arlaine Castro



PUBLICIDADEGazeta Brazilian News · Semana de 17 a 23 de Junho de 2021 9



FLÓRIDA Gazeta Brazilian News · Semana de 17 a 23 de Junho de 202110

Foi o primeiro incidente do estado e o  quarto no país este ano, de acordo com a Kids and Car.

Flórida registra primeira morte de criança 

dentro de carro quente em 2021 

Um bebê de 9 meses mor-
reu na semana passada após 
várias horas dentro de um 

carro na cidade de Pace, con-
dado de Santa Rosa, no norte 
da Flórida, de acordo com a 
polícia local. 

O incidente aconteceu dia 
9 de junho e marca a primei-
ra criança a morrer no estado 
em 2021, e a quarta no país, de 
acordo com a Kids and Car - or-
ganização sem fi ns lucrativos 
de coleta de dados com sede 

em Bala Cynwyd, Pensilvânia 
-, que se concentra na preven-
ção de mortes de crianças e 
animais de estimação associa-
das ao fato de fi carem presos 
em veículos quentes. 

Na segunda-feira, o Gabi-
nete do Xerife do Condado de 
Santa Rosa anunciou sua in-
vestigação sobre o incidente, 
de acordo com um relatório 
do Pensacola News Journal.

Segundo a polícia, por vol-
ta das 7:45pm de quarta-feira 

passada, o SRSO respondeu a 
uma chamada para o 911 em 
referência a um bebê desmaia-
do em um carro estacionado 
no quarteirão 4600 da Ephrem 
Lane em Pace, relatou o jornal.

Os policiais chegaram e 
encontraram o bebê já fora do 
carro, com pedestres aplican-
do os primeiros socorros. As 
medidas de salvamento con-
tinuaram até a chegada dos 
paramédicos, mas a criança 
não resistiu.O incidente aconteceu dia 9 de junho na cidade de Pace, região norte da FL. 

 Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles

DeSantis perdoa multas e penalidades de moradores da FL pela COVID-19

O Conselho de Clemência 
Executiva, junto com o gover-
nador Ron DeSantis, perdoou 
nesta quarta-feira, 16, todos 
os fl oridianos que foram pre-
sos ou multados por violar os 
requisitos do governo local so-
bre o uso de máscaras ou dis-
tanciamento social,

Para o governador, as res-
trições de ‘lockdown’ e man-
datos de máscaras destinadas 
a impedir a disseminação da 
COVID-19 fi zeram mais mal 
do que bem.

“Essa ação é necessária pa-
ra que possamos nos recupe-
rar, ter uma boa transição pa-

ra nossas operações normais 
e, também, apenas um reco-
nhecimento de que muitas 
dessas coisas estavam exage-
radas”, disse DeSantis no iní-
cio da reunião.

Um dos casos mais polêmi-
cos das penalidades por causa 
da pandemia é o do proprietá-

rio da academia Fitness1440 
em Plantation, Mike Carneva-
le, que foi preso três vezes em 
um período de duas semanas 
em agosto passado por não 
exigir que os clientes usassem 
máscaras na academia, desa-
fi ando as regras do condado 
de Broward. Governador Ron DeSantis. 

WTSP

Uma nova e imensa nu-
vem de poeira do Deserto do 
Saara percorre o Atlântico na 
direção oeste e deve chegar 
à Flórida até o fi nal desta se-
mana, afetando alguns siste-
mas de tempestades que tam-
bém estão chegando à região, 
segundo meteorologistas da 
Administração Oceânica e At-
mosférica Nacional (NOAA).

O fenômeno vai impactar 
a qualidade do ar por dias, 
por isso, os especialistas acon-
selham que as pessoas com 
doenças pulmonares como as-
ma, bronquite e outros proble-
mas respiratórios evitem sair 
de casa.

A nuvem de poeira do Saa-
ra se estende pelo Atlântico 
desde que se originou na Áfri-
ca nos últimos dias e já via-
jou quase 5.000 milhas.  Em 
junho de 2020, uma nuvem 
de poeira apelidada de “God-
zilla” viajou do Saara, o maior 
e mais quente deserto do pla-
neta, através do oceano Atlân-
tico até a América do Norte. 
Leia mais no gazetanews.com. 

Nuvem de poeira 

do Saara se dirige 

à Flórida 
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Roosevelt Sousa acumulou títulos importantes no American National, Orlando Open e San Diego Open em 2019.

Lutador profissional de Jiu-Jitsu, brasileiro fala 

sobre o cancelamento do visto dos EUA 

Em 2020, o lutador profis-
sional de Jiu-Jtisu, Roose-
velt Sousa, teve o visto de 

turista cancelado e o processo 
para o visto de atleta negado, 
resultado da má-conduta do 
advogado de imigração que es-
tava cuidando do seu caso, se-
gundo ele. 

Natural de João Pessoa (PB), 
Sousa acumulou títulos impor-
tantes no American National, 
Orlando Open e San Diego 
Open, todos com o selo da In-
ternational Brazilian Jiu-Jitsu 
Federation (IBJJF) e na faixa-
-marrom.

Atualmente morando em 
Abu Dhabi, nos Emirados Ára-
bes, e tentando voltar para os 
EUA para competições, Sousa 
contou ao Gazeta News que 
foi surpreendido pela falta de 
informação e negligência do 
advogado. 

Visto cancelado

“Eu estava nos EUA com 

visto de turista e entrei com 
o processo para mudar para o 
visto de atleta antes de comple-
tar os seis meses. Mas passou 
o tempo e só na última sema-
na antes do meu visto expirar 
o advogado realmente enviou 

o pedido para a imigração. En-
tretanto, esse só foi protocola-
do um mês depois. Segundo a 
imigração me informou, foi so-
licitado que eu teria que sair 
dos Estados Unidos em até 30 
dias, sendo que isso nunca foi 

passado pra mim por ele. Pe-
lo contrário, ele me informou 
que enquanto eu estivesse em 
processo de aplicação de visto 
eu estaria ‘legal . A verdade é 
que, ele teria que ter solicitado 
uma extensão do meu visto de 

o lutador teve o seu visto de turista cancelado e o processo para o visto de atleta negado em 2020.

arquivo pessoal.

turista para esperar a decisão 
do visto de atleta, pois caso o 
visto de atleta fosse negado e 
eu tivesse ficado lá, todo esse 
tempo eu ficaria ilegal, e foi o 
que aconteceu.

Quando começou a pan-
demia, ele teve que deixar os 
EUA, foi para o Brasil, e até 
então não tinha nenhuma res-
posta do advogado sobre o vis-
to. “Eu saí dos EUA em março 
de 2020, fui para o Brasil e e 
em agosto, quando abriram os 
aeroportos dos Emirados Ára-
bes, eu vim pra cá. Eu não sa-
bia que meu visto estava com 
algum problema, até onde eu 
sabia estava tudo ‘legal’”. 

Sousa só soube do proble-
ma quando foi viajar de Abu 
Dhabi para os EUA para com-
petir novamente. “Foi quando 
a imigração me falou que eu ti-
nha ficado além do permitido 
pelo visto de turista, que meu 
advogado errou em não apli-
car pra extensão do meu visto 
e que por isso ele teria que ser 
cancelado”, contou. 

“Se em algum momento 
ele tivesse citado que o status 
do meu visto estava em risco, 
eu jamais arriscaria ficar, pois 
hoje o cenário do Jiu Jitsu pro-
fissional se passa nos EUA, e a 
chance de poder lutar lá, onde 
acontece o mundial e muitos 
outros campeonatos, é impor-
tante para nós. Eu não coloca-
ria em risco minha profissão”, 
salientou. 

Agora, ele analisa dar 
entrada em um novo pro-
cesso imigratório e faz um 
alerta. “Cuidado com esses 
‘profissionais”. 

“Se em algum momento 

ele tivesse citado que 

o status do meu visto 

estava em risco, eu 

jamais arriscaria ficar”, 
salientou Sousa.

Arlaine Castro
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O país oferece 10.000 vistos U anualmente para imigrantes que são vítimas de certos crimes. 

EUA vão acelerar autorizações de trabalho 

para imigrantes vítimas de crimes

U
ma nova política de 
imigração anunciada 
na segunda-feira, 14, 

vai expandir o acesso a au-
torizações de trabalho e alí-
vio de deportação para alguns 
imigrantes que são vítimas de 
crimes enquanto seus casos de 
visto estão pendentes.

Os Serviços de Cidadania e 
Imigração dos EUA criarão um 
processo que poderá permitir 
que dezenas de milhares de 
requerentes de vistos U rece-

bam autorizações de trabalho 
se suas reivindicações forem 
consideradas feitas de boa fé 
e sem a intenção de fraudar o 
sistema de imigração, infor-
mou a agência.

O presidente Joe Biden 
prometeu tornar o sistema 
de imigração dos EUA mais 
humano e reverteu muitas das 
políticas restritivas do ex-pre-
sidente Donald Trump.

O país oferece 10.000 vis-
tos U anualmente para imi-

grantes que são vítimas de 
certos crimes e que auxiliam 
nas investigações ou proces-
sos judiciais. Os vistos forne-
cem acesso a uma autorização 
de trabalho e a possibilidade 
de solicitar residência perma-
nente após três anos, mas a 
alta demanda significa que os 
candidatos atualmente espe-
ram pelo menos cinco anos 
até que possam receber a au-
torização de trabalho, de acor-
do com o USCIS.Os requerentes de vistos U vão receber autorizações mais rápido. 

USCIS

USCIS reverte medidas para reduzir barreiras à imigração legal

Os Serviços de Cidadania e 
Imigração dos EUA (USCIS, na 
sigla em inglês) anunciaram 
no dia 9 que primeiro vão so-
licitar mais evidências dos re-
querentes de visto de imigran-
te antes de negar um pedido.

A agência está atualizan-
do suas políticas em torno 

do processamento acelerado 
de solicitações, mudando a 
orientação sobre Solicitações 
de Provas (Requests for Evi-
dence (RFEs)) e Avisos de In-
tenção de Negar (Notices of 
Intent to Deny (NOIDs)) e au-
mentando o período de vali-
dade para determinados Do-

cumentos de Autorização de 
Trabalho (Employment Autho-
rization Documents (EADs)).

As medidas visam elimi-
nar falhas em promover o 
acesso ao sistema de imigra-
ção legal nos EUA, segundo o 
governo Biden. Leia mais no 
gazetanews.com. O processamento acelerado de solicitações foi uma das modificações. 

USCIS

Autoridades de fronteira 
dos EUA foram destacadas pa-
ra ajudar funcionários da imi-
gração mexicana a detectar tu-
ristas que chegam a Cancún, 
no México, com a intenção de 
seguir para a fronteira sul pa-
ra entrar ilegalmente no país 
ou tentar asilo, segundo dois 
funcionários do Departamen-
to de Segurança Interna.

O esforço faz parte de uma 
abordagem para conter o flu-
xo de migração para a fron-
teira EUA-México após meses 
consecutivos de aumento de 
prisões.

Em Cancun, 

agentes do 

CBP vão vigiar 

imigração ilegal

Cancún está na “tela do radar”.

Claudio MouraPixabay
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De janeiro a maio, 21,9 mil brasileiros foram detidos pelos agentes da fronteira entre o México e os EUA.

Para morar nos EUA, mais brasileiros se arriscam 

entre a travessia ilegal e a deportação 

N
os cinco primeiros me-
ses deste ano, 21,9 mil 
brasileiros foram deti-

dos pelos agentes da frontei-
ra após cruzar ilegalmente a 
fronteira do México com os 
Estados Unidos. O Brasil é o 
8° país de origem de imigran-
tes irregulares para os EUA pe-
la fronteira. 

De acordo com os dados da 
Alfândega e Proteção de Fron-
teiras dos EUA, foram registra-
dos ao todo 180.034 migrantes 
em maio.

O volume atual de brasi-
leiros na rota migratória irre-
gular supera, inclusive, a alta 
de 2019, quando 18 mil de-
les entraram irregularmente 
no país.

Para se ter ideia do tama-
nho desse fluxo, é como se os 
agentes de migração  encon-
trassem, em média, 150 brasi-
leiros por dia tentando acessar 
o país a pé.

Uma vida mais digna
Um desses é R.L., que foi 

mês passado com a família 
(esposa e dois filhos menores) 
“em busca de uma vida mais 
digna para a família”, disse. 
Com exclusividade ao Gazeta 
News, o funcionário público 
contou sobre a travessia. 

Saíram de Governador Va-
ladares no dia 29 de maio, 
passaram por Belo Horizon-
te, São Paulo, Brasília, Méxi-
co até chegar à fronteira. Lá, 
atravessaram uma cerca e ha-
via uma patrulha com agentes 
de imigração. Se entregaram e 
foram para um local tipo uma 
delegacia.

Segundo ele, o tratamento 
é desumano e a comida horrí-
vel. “O que salvou foi o suco e 
biscoito”. Para deitar, tem um 
colchonete no chão e recebem 
tipo uma folha de papel alu-
mínio pra cobrir. “Não chega 
nem ser um cobertor térmico, 
frio demais lá, a gente não to-
ma banho”. Depois de ter seu 
pedido de processo imigrató-
rio iniciado, o mineiro foi libe-
rado junto com a família para 
Tucson, no Arizona. De lá, se-
guiu para Boston (MA), onde 
tem familiares. Ao todo, fo-
ram 14 dias e 20 mil dólares. o Brasil é o 8° país de origem de imigrantes irregulares para os Estados Unidos pela fronteira.

CBP

1.225 brasileiros foram deportados desde 2019
As deportações de imi-

grantes brasileiros detidos na 
fronteira seguem numerosas, 
embora o número geral de 
deportações de indocumenta-
dos tenha diminuído nos últi-
mos meses, segundo dados do 

Department of Homeland Se-
curity (DHS).  

Joe Biden está quebran-
do recordes na direção opos-
ta dos ex-presidentes Barack 
Obama e Donald Trump. Em 
abril, a Agência de Imigração, 

Alfândega e Fiscalização dos 
Estados Unidos concluiu ape-
nas 2.962 remoções, o menor 
número já registrado. Desde 
fevereiro, os agentes do ICE 
registraram em média cerca 
de 2.300 prisões por mês, um 

quinto da média mensal em 
2019, antes do início da epi-
demia.

Ao todo, 1.225 brasileiros 
detidos na fronteira foram de-
portados desde 2019 e há mais 
voos programados.

“Dar uma vida digna para 

minha família”, disse R.L., 

que atravessou a fronteira 

no início de junho com os 

filhos menores e a esposa.

Arlaine Castro
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À medida que a cidade cresce, as construtoras investem pesado na região, que vem sendo mais desejável no ramo.

Como a região de Downtown Miami está mudando 

rapidamente com boas perspectivas para o mercado

O 
centro de Miami es-
tá passando por uma 
transformação tão 

grande que não dá mais pa-
ra ser ignorado. A região es-
tá ficando densa, com pré-
dios mais altos e, à medida 
que a cidade cresce, as cons-
trutoras investem pesado na 
região. Com isso, emprega-
dores e funcionários olham 
essa parte da cidade com boas 
perspectivas.

Há apenas  5 anos, a re-
gião era pouco desejável no 
ramo imobiliário. Por onde 
se passava tinha um sem te-
to, o cheiro do metromover 
não era convidativo (para di-
zer o mínimo), a violência 
saltava aos olhos e, em sua 
maioria, quem frequentava a 
região eram funcionários pú-
blicos  que trabalhavam nos 
prédios do governo, mas mo-
ravam em Miami Beach ou 
Coral Gables. Naturalmente, 

à noite, o local ficava pratica-
mente deserto.

Canteiro de obras

Hoje Downtown é uma 
das poucas áreas do mundo 
que funciona 24 horas e as 
vendas de imóvel na plan-
ta refletem essa realidade. O 
local virou um canteiro de 
obras e a maioria dos novos 
projetos hoje vende 70% das 
unidades de forma muito rá-
pida. A consequência natural 
é que o centro ganhou vida e 
uma valorização imobiliária 
impressionante.

O fluxo de investimentos 
atualmente também mostra o 
contraste importante em re-
lação ao que acontecia anos 
atrás. Atualmente, quando 
comparado com os centros 
de outras cidades, Miami tem 
uma das maiores taxas de 
crescimento populacional dos 
últimos 20 anos.

Um reflexo  do aumento 
da demanda é que os prédios 

estão mais altos e um reflexo 
do aumento do poder aquisi-
tivo é a dificuldade em achar 
imóveis novos que custam 
menos de $600 mil. Até fe-
char esse artigo, eram apenas 
354 unidades disponíveis no 
Multi Listing Service (MLS).

Enquanto isso, 259 imó-
veis custando mais de $600 
mil estão  atualmente dispo-
níveis na mesma plataforma. 
Essa mudança vai trazer con-
sequências. Uma praticamen-
te inevitável dessa distorção é 
que a camada com menos po-
der aquisitivo vai vender o 
imóvel e se mudar para re-
giões mais periféricas. Alguns 
dos prédios mais luxuosos em 
construção na cidade estão 
na região, e, à medida que 
as grandes construtoras com-
prarem mais prédios, essa di-
ferença social vai aumentar.

O crescimento popula-
cional aqui chegou a atingir 
202% de 2000 a 2018. O go-

Hoje Downtown funciona 24h e é uma das áreas com vendas de imóvel na planta que refletem sua mudança.

condosandcondos-com

verno do Estado ajuda por-
que cobra impostos baixos, 
gera um ambiente propício 
aos empreendedores e o cus-
to dos imóveis aqui é acessí-
vel quando comparado a Los 
Angeles e Nova Iorque. 

Não há bolha

Importante mencionar 
que esse crescimento não se 
enquadra na definição de bo-
lha porque muitas das ven-
das são feitas à vista. Então, 
a riqueza já foi produzida e 

não há hipoteca a ser paga. 
Falando em hipotecas, outro 
fator importante para des-
cartar a hipótese de bolha é 
que as prestações dos imó-
veis financiados estão sen-
do pagas em dia.

João Freitas
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Nova York soltou fogos pelos 70% da população vacinada. 

TwitterAndrewCuomo

A
s restrições da pande-
mia estão sendo reti-
radas à medida que 

os estados atingem a meta 
de 70% dos adultos com pelo 
menos uma dose da vacina; 
14 já conseguiram, incluin-
do Nova York que, na terça-
-feira, 15, suspendeu prati-
camente todas as restrições. 
O estado de Nova York tem 
média de 12 mortes diárias 
por coronavírus. No pico, es-
sa média chegou a quase mil.

A Califórnia, que tem a 
maior economia americana e 
é o estado mais populoso do 
país, é outro com menos res-

Nova York e Califórnia 

suspendem maioria das 

restrições pela covid-19
Estados foram 

os primeiros a 

adotar medidas 

rígidas contra a 

covid-19. 

trições a partir desta terça-
-feira. Lá atrás, o governo es-
tadual foi o primeiro a fazer 
um lockdown. Nesta terça-
-feira, a média diária de mor-
te por coronavírus no estado 
está em 21. Eram mais de 500 
no início do ano.

Califórnia e Nova York 
impuseram medidas estritas 
durante a pandemia e esta-
vam entre os mais atingidos.

Na Califórnia, o primeiro 
a implementar uma ordem 
de permanência em casa, o 
fim das restrições significou 

encerrar um sistema codi-
ficado por cores em nível 
de condado que orientava 
os limites de capacidade e 
outras medidas de mitiga-
ção. Locais, restaurantes e ba-
res agora podem operar com 
100% da capacidade, interna 
e externamente.

Pessoas totalmente vaci-
nadas também não precisam 
mais usar máscaras em pú-
blico, excluindo os estabe-
lecimentos de saúde, esco-
las K-12, transporte público 
e escritórios.

Em Nova York, os man-
datos estaduais foram encer-
rados, mas as diretrizes fe-
derais envolvendo o uso de 
máscaras em escolas, trans-
porte público e ambientes de 
saúde permanecem em vigor.

Ao todo, dos 50 estados, 
oito registram aumento de 
mais de 20% na média móvel 
de novos casos e, em quatro 
deles, o número de pessoas 
hospitalizadas também cres-
ce. São justamente estados 
onde a vacinação está mais 
atrasada, com menos de 43% 
dos adultos totalmente vaci-
nados, que é a média nacio-
nal. Com informações do ca-
nal ABC. 

CDC mantém teste negativo 

de covid-19 para viajantes
Pessoas totalmente vaci-

nadas devem ter um resulta-
do negativo do teste COVID-19 
para entrar nos Estados Uni-
dos. Essa regra ainda é válida 
pelo U.S. Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC). 

“Todos os passageiros aé-
reos que chegam aos Estados 
Unidos, incluindo cidadãos 
dos EUA e pessoas totalmen-

te vacinadas, devem ter um 
resultado negativo do teste 
COVID-19 no máximo 3 dias 
antes da viagem ou documen-
tação de recuperação do CO-
VID-19 nos últimos 3 meses 
antes de eles embarcar em um 
voo para os EUA”, diz o órgão.

Leia mais sobre as restri-
ções de viagens no gazetane-
ws.com. 

Fed mantém estímulos e joga 

alta de juros para 2023
O Federal Reserve anun-

ciou na quarta-feira, 16, a ma-
nutenção da taxa de juros do 
país entre 0% e 0,25%, como 
era amplamente esperado pe-
lo mercado. A decisão foi unâ-
nime, e a instituição reforçou 
que está comprometida em 
usar todas as ferramentas pa-
ra apoiar economia. 

O Fed anunciou ainda 
que continuará a comprar pe-
lo menos US$ 80 bilhões por 
mês em treasuries e US$ 40 
bilhões por mês em mbs até 

Taxa de juros entre 0% e 0,25%.

REUTERS/Mike Segar

que o “progresso substancial 
adicional” seja feito em dire-
ção ao pleno emprego e à es-
tabilidade de preços.

Tudo depende do progres-
so de vacinação contra a Co-
vid-19. 
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EUA chegam a 144 milhões 

de totalmente vacinados
Os Estados Unidos ultra-

passaram a marca de 144 mi-
lhões de totalmente vacinados 
contra a Covid-19 e o governo 
tenta acelerar a vacinação pa-
ra bater 160 milhões de imu-
nizados com as duas doses até 
o dia 4 de julho.

A meta do governo Biden 
é de vacinar 70% dos adultos 
com pelo menos uma dose até 
essa data. 

Já foram administradas 
mais de 310 milhões de doses 
até terça-feira, 15. O país vaci-
nou até agora 174.23 milhões 
de adultos (52.1%) com pelo 
menos uma dose e 144.92 mi-
lhões (43.3%)com as duas do-

ses, de acordo com o Centro 
de Controle e Prevenção de 
Doenças (CDC) e Our World on 
data, que contabiliza os dados 
globais da pandemia.

O ritmo de vacinas aplica-
das caiu de maneira significa-
tiva desde um pico em mea-
dos de abril.

Em todos o país, os estados 
estão afrouxando as regras de 
distanciamento social e rela-
xando os mandatos das más-
caras, e as empresas estão rea-
brindo totalmente em meio a 
um declínio constante nos ca-
sos de COVID-19 e o progres-
so sustentado na campanha de 
vacinação.

O país vacinou 174.23 milhões de adultos (52.1%) com pelo menos uma dose.

Georgia Department of Health

Cidadãos de Taiwan, Sérvia, Macedônia do Norte, Albânia e Líbano também 

são beneficiados; lista não inclui países da América Latina.

União Europeia libera entrada de 

turistas dos EUA e mais 5 países

R
epresentantes dos 27 
países da União Euro-
peia (UE) aprovaram na 

quarta-feira, 16, em Bruxelas 
permitir a entrada de turistas 
dos Estados Unidos e de mais 
cinco países no bloco europeu.

O acordo dos embaixado-
res ainda precisa ser respal-
dado formalmente pelo Con-
selho Europeu, instituição que 
representa os estados-mem-
bros, mas entrará em vigor 
“nos próximos dias”, disseram 
fontes diplomáticas às agên-
cias de notícias France Presse 
e Reuters.

A medida vale para via-
gens não essenciais e, segun-
do a France Presse, vale inclu-
sive para cidadãos que não 
estão completamente vacina-
dos contra a Covid-19.

Além dos EUA, serão bene-
ficiados cidadãos de Taiwan, 
Sérvia, Macedônia do Norte, 

Albânia e Líbano. Macau e 
Hong Kong, regiões adminis-
trativas da China, serão incluí-
das se houver reciprocidade.

A decisão prevê, no entan-
to, que os turistas poderão ser 
submetidos a medidas adicio-
nais, como testes de laborató-
rio ou quarentenas, no desem-
barque em solo europeu.

A lista não inclui nenhum 
país da América Latina. Atual-
mente, apenas oito nações não 
têm restrições: Austrália, Co-
reia do Sul, Israel, Japão, Nova 
Zelândia, Ruanda, Singapura e 
Tailândia.

Verão europeu e turismo
Com a aproximação do ve-

rão no hemisfério norte e a 
temporada turística na Euro-
pa, os países do bloco estão 
se mobilizando para permitir 
o retorno de pelo menos uma 
parte dos turistas estrangei-
ros, como uma medida para 

Turistas americanos poderão visitar países europeus nesse verão.

REUTERS/Pascal Rossignol

tentar estimular a recupera-
ção da economia.

Com a pandemia, a União 
Europeia fechou suas fron-
teiras externas em março de 
2020 para viagens não essen-
ciais, mas mantém uma lista 
de países cujos cidadãos po-
dem entrar como turistas.

Para ser incluído na lista, 
um país deve ter registrado 

menos de 75 novos casos de 
Covid-19 para cada 100 mil 
habitantes nos 14 dias ante-
riores. A taxa dos EUA está 
em 73,9 atualmente, segundo 
o Centro Europeu de Controle 
e Prevenção de Doenças (CDC).

O Brasil, por exemplo, te-
ve 427 novos infectados por 
100 mil habitantes nas últi-
mas duas semanas.
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Líderes europeus oficializam certificado digital Covid-19
Internacional

O regulamento que institui o novo certificado digital Co-
vid-19 da União Europeia (UE) foi assinado na segunda-feira (14) 
em Bruxelas, na Bélgica. Na declaração conjunta, ficou destaca-
da a importância do novo certificado para o restabelecimento 

das liberdades de movimentação, bem como para a recupera-
ção econômica da região.

“O certificado digital é uma ferramenta inclusiva para via-
jar de forma segura”, disseram as autoridades.

20,9% receberam pelo menos 

uma dose da vacina no mundo
De acordo com o conjun-

to de dados de vacinação do 
portal Our World in data, que 
usa os números oficiais mais 
recentes de governos e mi-
nistérios da saúde em todo o 
mundo, 20,9% da população 
mundial recebeu pelo menos 
uma dose da vacina COVID-19 
até quarta-feira, 16.

Pelo menos 2,5 bilhões de 
doses foram administradas 
globalmente e 33,2 milhões 
são administradas a cada dia. 

Apenas 0,8% das pessoas 
em países de baixa renda re-
ceberam pelo menos uma do-
se. As estimativas da popula-
ção usadas para calcular as 
métricas per capita são todas 
baseadas na última revisão 
das Perspectivas da População 
Mundial das Nações Unidas.

O Brasil voltou a ser o 68º 
no ranking global de aplicação 
de doses na quarta-feira, na re-
lação a cada 100 habitantes. 

Pelo menos 2,5 bilhões de doses já foram administradas globalmente.

our World in data 

Para que as portas dos EUA e Europa voltem a se abrir a turistas brasileiros, 

o país precisará cumprir ao menos três critérios, analisa a BBC.

Quando o mundo vai voltar a abrir 

portas para turistas do Brasil? 

Q
uando o mundo vai vol-
tar a abrir as portas pa-
ra turistas do Brasil? 

Esta é uma das perguntas que 
mais têm sido feitas ultima-
mente pelos brasileiros que 
planejam viajar ao exterior, 
mas ainda são impedidos por 
causa das restrições da pan-
demia.

Com o avanço da vacina-
ção contra a Covid-19 pelo 
mundo, os países começam a 
abrir as fronteiras para turis-
tas imunizados, sem necessi-
dade de quarentena. Mas para 
os brasileiros, não basta estar 

o acesso aos EuA por passageiros vindos do BR está restrito. 

Agência Brasil

totalmente vacinado para vis-
lumbrar férias nos principais 
destinos internacionais

Segundo especialistas ou-
vidos pela BBC News Brasil, 
para que as portas de EUA e 

Europa voltem a se abrir a tu-
ristas brasileiros, o país possi-
velmente precisará cumprir 
ao menos três critérios:

1. Reduzir taxa de infec-
ções por 100 mil habitantes

2-Controlar o surgimento 
de variantes

3-Acelerar a vacinação. 
O número proporcional de 

infecções é um dos critérios 
usados pelas equipes de acon-
selhamento dos EUA e União 
Europeia na hora de decidir 
de onde receber turistas vaci-
nados, destaca o pesquisador 
da Fiocruz Fernando Bozza.
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N
a verdade estou assumin-
do  que você tenha um, até 
porque todos precisamos de 

dinheiro, certo? Pois o dinheiro é 
o que vai realmente fi nanciar es-
te projeto...

No entanto, o grande problema 
é que, para ganhar dinheiro, nem 
sempre o caminho é fácil, aliás na 
maioria das vezes não e!

Ainda por cima quando temos 
um trabalho sem paixão ou dis-
tante da sua área profi ssional, por 
exemplo, mas algo bem diferente 
acontece quando se tem liberdade 
fi nanceira.

Primeiramente, o que é liber-
dade fi nanceira?

Liberdade fi nanceira é a situa-
ção de uma pessoa que pode ter o 
estilo de vida que deseja, seja ele 
qual for, sem precisar se preocu-
par com dinheiro. Quem possui li-
berdade fi nanceira pode fazer es-
colhas pensando somente na sua 
vontade e na busca pela felicidade, 
e não em quanto vai custar.

O mais importante para en-
tender essa defi nição não é pen-
sar na origem do dinheiro, e sim 
no fato de que não há amarras: as 
escolhas podem ser feitas sem o 
medo de correr algum tipo de ris-
co fi nanceiro.

Agora vamos combinar que  ter 
liberdade fi nanceira não é o mes-
mo que parar de trabalhar.

Algumas pessoas que alcança-
ram essa condição continuam tra-

balhando – o ponto é que elas 
trabalham porque querem, não 
porque precisam, trabalham no 
que amam e às vezes nem sentem 
que estão trabalhando.

E quando podemos dizer que 
atingimos a liberdade fi nanceira?

Muita gente faz a pergunta 
“quanto precisa para viver de 
renda?”, achando que há uma 
simples resposta que permitirá 
calcular exatamente quando a 
liberdade fi nanceira será alcan-
çada.

No entanto, não há um cálcu-
lo exato. E a resposta demanda bas-
tante autoconhecimento.

A liberdade fi nanceira, como 
acabamos de falar, não está em um 
determinado valor acumulado na 
conta bancária e nos investimen-
tos, e sim no estado de espírito.

Por exemplo, você pode dizer 
que atingiu esse estado quando 
não precisa mais comparar pre-
ços ou optar por uma viagem ba-
rata em vez de visitar a Europa, 

por exemplo.
Com a liberdade fi nanceira, vo-

cê só deixará de ir para a Europa se 
tiver outro destino que lhe dê mais 
vontade de visitar.

Ou seja, os valores que garan-
tem essa liberdade não são os mes-
mos para todo mundo, afi nal, es-
tão relacionados com os desejos 
de cada um.

Liberdade fi nanceira x inde-
pendência fi nanceira: Qual a di-
ferença?

Você está perseguindo a inde-
pendência fi nanceira ou a liberda-
de fi nanceira?

Os dois termos são usados pa-
ra expressar conceitos bem pare-
cidos, mas não são sinônimos.Ter 
independência quer dizer não de-
pender de nada nem de ninguém.

Quem é independente fi nan-
ceiramente, então, não precisa de 
um empregador, cliente ou fami-
liar para sobreviver.

Ele consegue pagar suas contas 
sem uma relação de dependência, 

porque possui uma renda passiva 
(aquela que é gerada sem que o in-
divíduo precise dedicar tempo a 
determinada atividade) sufi ciente 
para bancar suas despesas.

Só que isso não quer dizer que 
essa pessoa não tenha algumas res-
trições na hora de fazer escolhas 
que envolvem o dinheiro.

Voltando ao exemplo anterior, 
seria uma pessoa que tem casa, la-
zer e mantimentos pagos sem pre-
cisar trabalhar, mas não pode via-
jar para a Europa quando quiser.

Ou seja, é independente do 
ponto de vista fi nanceiro, pois con-
segue arcar com todos seus gastos 
apenas com uma renda passiva.

Porém, ainda não tem a liber-
dade de não se preocupar mais 
com dinheiro.

Acho que fi cou claro a diferen-
ça não é verdade?

Na próxima coluna vou trazer 
umas dicas do caminho para se al-
cançar essa liberdade Financeira.

Uma ótima semana para todos!

POR CLAUDIA FEHRIBACH

Carioca, 

formada em 

Artes pela Uni-

versidade do 

Rio de Janeiro. 

Conselheira 

fi nanceira 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@fi ve-

ringsfi nancial.

com

Como está o seu projeto de liberdade financeira?

saudefinanceira@gazetanews.comSAÚDE FINANCEIRA

As informações fornecidas neste artigo são apenas para fi ns informativos. Não devem ser consideradas aconselhamento jurídico ou fi nanceiro. Você deve consultar um profi ssional para determinar o que pode ser 

melhor para suas necessidades individuais.
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F
reqüentemente, encontra-
mos pessoas insatisfeitas 
com a vida que levam, jo-
gando a culpa de seu mal-

-estar no Universo, no governo, na 
política econômica, na escola... Es-
sas pessoas estão jogando o jogo er-
rado. No jogo da vida, para um ga-
nhar o outro não precisa perder.

Imagine que a abundância do 
Universo depende de uma roda e 
que essa roda gira em torno de dois 
verbos de ação: dar e receber. O 
modo como as pessoas se compor-
tam em relação ao doar e receber 
determina em grande parte aqui-
lo que elas são, fi nanceiramente fa-
lando. Observe:

Pessoas que são capazes de dar, 
mas não sabem receber, são sober-
bas.

Pessoas que gostam de receber, 
mas não querem dar, são egoístas.

E pessoas que não gostam nem 
de dar nem de receber são estéreis.

E além de pessoas soberbas, 
egoístas e estéreis, há aquelas que 

lidam harmoniosamente com o dar 
e o receber: são pessoas prósperas.

Como você é em relação a dar 
e receber? Saber disso é importan-
te, porque, antes de partir para 
uma nova posição, é preciso saber 
de onde você está partindo! Você 
tem mais difi culdade em dar ou em 
receber? De posse dessas informa-
ções, você conseguirá adotar um 

plano de ação para trabalhar a sua 
defi ciência e aprimorar o que você 
já sabe fazer! Para começar, com-
prometa-se com o dízimo pessoal, 
que é o pagamento a você mesmo 
de 10% de tudo o que você rece-
ber. Esse dinheiro é seu, para guar-
dar. Não o utilize para satisfazer 
necessidades imediatas. Vá juntan-
do e faça dele dinheiro o seu imã 

de dinheiro. Habitue-se a manuseá-
-lo, acompanhe seu crescimento. E, 
uma vez comprometido com o dí-
zimo pessoal, não falte com esse 
compromisso. A cada entrada de di-
nheiro, pague 10% a si mesmo.

Além da ação de dar e receber, a 
roda da abundância tem seus quadran-
tes, representados pelos verbos decla-
rar, solicitar, arriscar e agradecer.

Declarar Para declarar alguma coi-
sa, é preciso ter autoridade para isso. 
A autoridade que temos sobre nos-
sas vidas nos permite fazer declara-
ções para nós mesmos e, assim, re-
criar nossa realidade. Porém, esse tipo 
de declaração só tem efeito a partir do 
momento em que você assume a sua 
autoridade sobre si mesmo.

Solicitar Se você não pedir, na-
da lhe será dado. E tão importante 
quanto pedir é saber pedir.

Ser objetivo e determinado po-
de fazer toda a diferença. Caso con-
trário, você corre o risco de pedir 
uma coisa e receber outra, comple-
tamente diferente.

Arriscar Na vida, é preciso ar-
riscar, vencer o medo, ousar! Aci-
ma de tudo, é preciso confi ar que o 
Universo está trabalhando a seu fa-
vor! A maioria das pessoas tem me-
dos e preocupações que a impedem 
de ousar, de arriscar dar um passo 
que possa fazer toda a diferença no 
resultado fi nal. São pessoas que fi -
cam sempre no “quase”, “por um 
fi o”, “faltou coragem”. Autocon-
fi ança e intuição são as forças que 
fazem com que as barreiras do me-
do sejam rompidas, impulsionan-
do-nos para a frente, sempre! Agra-
decer Agradeça por tudo o que você 
tem e gostaria de ter. Lembre-se de 
agradecer também tudo pelo que 
você não têm e não gostaria de ter. 
Dessa forma, você estará se comu-
nicando com o Universo, deixando-
-o a par do que você quer e do que 
você não quer para a sua vida.

Para manter a roda da abundân-
cia girando sempre a seu favor, co-
loque essas atitudes em prática no 
seu dia-a-dia. Isso gera um padrão 
de energia capaz de colocá-lo em 
sintonia com a abundância univer-
sal, fazendo-a fl uir até você.

LAIR RIBEIRO

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

A arte de dar e receber — Prosperidade ao seu alcance

lair.ribeiro@gazetanews.com

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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E
m 2011 Marisa Mon-
te lançou o aclamado 
álbum O Que Você 
Quer Saber de Ver-

dade, foi em turnê, que in-
cluiu duas noites esgotadas 
em Miami. Nos anos seguin-
tes lançou um projeto ao vi-
vo, uma coleção de gravações 
que tinha feito com outros 
artistas, e em 2019 voltou 
com os Tribalistas, que tam-
bém teve uma turnê bem-
-sucedida com duas noites 
em Miami. Agora, em 2021, 
Marisa Monte está de vol-
ta com canções novas cria-
das antes e durante a pande-
mia. A própria artista usou 
suas redes sociais para expli-
car melhor o processo. “De 
uma hora pra outra, a gente 

não podia mais sair e o mun-
do ficou perigoso. O primei-
ro momento foi de paralisia 
total. Todo mundo em ca-
sa, isolado, triste e com mui-
to medo. Música é uma for-
ma de arte coletiva feita de 
encontros e fomos atingidos 
em cheio. Passaram-se vários 
meses até que a gente con-
seguisse entender melhor a 
nova realidade, cheia de pro-
tocolos, cuidados, testes e 
máscaras. Durante todo es-
se tempo, todo mundo conti-
nuava em casa abatido e can-
sado. Foi quando um amigo 
meu me disse: ´se organiza 
com toda a segurança possí-
vel com uma equipe enxuta 
e comprometida, entra no es-
túdio e grava. Eu tenho cer-

teza que vai ser bom pra vo-
cês e vai fazer bem pra todos 
nós´. Música é remédio.

Foi aí que a gente abriu 
as portas e reencontrou nos-
so caminho.”

Já está disponível em to-
das as plataformas o primei-
ro single “Calma”, feito em 
parceria com Chico Brown, 

filho de Carlinhos Brown e 
neto de Chico Buarque. O no-
vo álbum, do selo Phonomo-
tor e distribuído pela Sony 
Music, vai se chamar Por-
tas, e será lançado mundial-
mente no dia 1 de julho. Ha-
verá também parcerias com 
Seu Jorge e o uruguaio Jorge 
Drexler.

Q
uem resiste aos 
tambores, as melo-
dias, e alegria con-
tagiante da Bahia? 

A vibe do verão baiano es-
tá chegando ao North Beach 
Bandshell em Miami Beach 
no dia 25 de julho com uma 
das maiores estrelas do car-
naval, Xanddy, o carismáti-
co vocalista do grupo Har-
monia do Samba. Destaque 
do carnaval de Salvador des-
de os anos 1990, Harmonia 
do Samba introduziu o gêne-
ro “pagode baiano”, um esti-
lo de samba com o gingado 

e humor da terra da alegria. 
Nos últimos 20 anos a ban-
da liderou as paradas no Bra-
sil com dezenas de sucessos 
e atrai milhares de foliões a 
cada ano para seus blocos. 
A frente desse sucesso todo, 
Xanddy se tornou um dos 
cantores mais populares do 
Brasil. No início desse ano 
lançou “Tá Solteira, Mas Não 
tá Sozinha” com Ivete San-
galo. Agora ele anuncia es-
se novo projeto solo intitula-
do “Xanddy SambaSummer” 
que contará com muitos des-
ses sucessos, bem como uma 

mistura de reinterpretações 
de canções clássicas e ama-
das por todos os brasileiros, 
com músicas do Djavan, Ive-
te Sangalo, Alceu Valença, 
Raça Negra, Exalta Samba e 
muitos mais.

Será um show com a 
energia e o ritmo que apenas 
Xanddy e sua poderosa ban-
da poderão proporcionar. Se 
preparem para cantar e dan-
çar muito na beira do mar 
com uma caipirinha ou cer-
veja bem geladinha. Xanddy 
Samba &amp; Summer será 
no domingo, 25 de julho as 

6pm (show 8pm) no North 
Beach Bandshell, 7275 Col-
lins Ave, Miami Beach. In-
gressa a partir de $40 pelo si-
te NorthBeachBandshell.com

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.

Marisa Monte anuncia álbum de inéditas após 
10 anos

Xanddy vai trazer o verão baiano para Miami Beach

planetamusica@gazetanews.comPor GENE DE SOUZA
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Luca
Disney*Pixar

Estreia na pla-
taforma digital 
Disney+ (Disney 
Plus), dia 18 
de junho, sem 
custo adicional 
para o assinan-

te, a nova animação da Disney*Pi-
xar, “Luca”. O longa conta a história 
de Luca, um menino tímido que 
está aprendendo a aproveitar a 
vida. Ele acaba fazendo amizade 
com Alberto, que vai ajudá-lo a ser 
mais corajoso. Eles sonham em pas-
sar um verão cheio de brincadeiras, 
sorvete e macarrão na Riviera Italia-
na, e tudo fi ca mais alegre quando 
conhecem a animada Giulia, uma 
garota corajosa e leal. Mas, existe 
um segredo: Luca e Alberto são, na 
verdade, monstros marinhos que 
conseguem assumir a forma huma-
na enquanto estão na Terra. Mas 
qualquer contato com água revela 

sua condição natural. E a dupla não 
pode contar isso para ninguém, 
pois vivem cercados de pinturas 
e estátuas de heróis conhecidos 
por terem derrotado monstros dos 
oceanos. No elenco de vozes estão 
Jacob Tremblay, Jack Dylan Grazer, 
Maya Rudolph, Emma Berman, Jim 
Gaffi gan, Sacha Baron Cohen, entre 
outros. A direção fi cou por conta 
de Enrico Casarosa. O roteiro foi 
escrito por Jesse Andrews e Mike 

Jones.

Rita Moreno: 
Just a Girl Who 
Decided to Go 
for It
Roadside 
Attractions

Entra em cartaz 
nos cinemas, a 

partir do dia 18 de junho, o docu-
mentário “Rita Moreno: Just a Girl 
Who Decided to Go for It”. Ao longo 
de mais de 70 anos de carreira, Rita 

Moreno desafi ou sua educação hu-
milde e o racismo implacável para 
se tornar uma atriz famosa e rece-
ber os prêmios Emmy, Grammy, 
Oscar, Tony, algo raro para uma 
atriz latina. Nascida na pobreza em 
uma fazenda porto-riquenha, Rita e 
sua mãe costureira imigraram para 
a cidade de Nova York quando ela 
tinha cinco anos. Depois de estudar 
dança e atuar na Broadway, ela foi 
escalada como qualquer minoria 
étnica em uma época em que os 
estúdios de Hollywood precisavam 
preencher cota. Apesar de se tornar 
a primeira atriz latina a ganhar um 
Oscar por seu papel como Anita 
em “West Side Story” (1961), os 
estúdios continuaram a oferecer a 
ela papéis menores como minorias 
étnicas estereotipadas, ignorando 
seu talento comprovado. O docu-
mentário foi dirigido por Mariem 
Pérez Riera que também produziu 
junto com Brent Miller. Um dos 
melhores documentários desse ano 
até o momento.

The Hitman’s 
Wife’s 
Bodyguard
Lionsgate

O fi lme de ação 

e comédia “The 

Hitman’s Wife’s 

Bodyguard” já está 

em cartaz desde 

o dia 16 de junho nos cinemas. O longa 

acompanha o guarda-costas Michael Bryce 

que terá que abandonar sua licença sabá-

tica para proteger Darius e Sonia, o casal 

estranho mais letal do mundo. Enquanto 

Bryce é levado ao limite por seus dois 

protegidos, o casal se mete em uma trama 

global, onde são perseguidos por Aristotle 

Papadopolous, um louco vingativo e 

poderoso. No elenco estão Ryan Reynolds, 

Samuel L. Jackson, Salma Hayek, Antonio 

Banderas, Morgan Freeman, Frank Grillo, 

entre outros. A direção fi cou a cargo de 

Patrick Hughes. O roteiro foi escrito por 

Tom O’Connor, Brandon Murphy, Phillip 

Murphy. Só vou dizer uma coisa: o primei-

ro fi lme é bem melhor.

Sweet Tooth
Netfl ix

Já está disponível 

na Netfl ix, desde 

o dia 4 de junho, 

a temporada 1 

da série “Sweet 

Tooth”. Num 

futuro pós-apo-

calíptico, Gus é um menino-cervo que 

faz parte de uma nova raça híbrida 

de humanos e animais. Esses híbridos 

surgiram depois que um vírus mortal 

espalhou caos por todo o mundo. Após 

anos isolado, ele decide explorar o 

que restou do mundo e achar sua mãe 

desaparecida. Mas acaba encontrando 

um ex-jogador de futebol e sobrevivente 

da catástrofe. No elenco estão Christian 

Convery, Nonso Anozie, Stefania LaVie 

Owen, Dania Ramirez, Will Forte, Adeel 

Akhtar, entre outros. A narração é feita 

por James Brolin. A série é baseada nos 

quadrinhos homônima da DC e tem na 

produção executiva Susan Downey e 

Robert Downey Jr.

CINEMA

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

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

Lançamentos da semana

cinema@gazetanews.comPor JANA NASCIMENTO NAGASE

Disney*Pixar
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INSIGHT

Chris Bianchi é gaúcha, advogada, formada em Direito no Brasil, especialista em Direito Digital .Desde 2004 atua na area 
de comunciação e integra as pessoas através de eventos socoais. Iniciou sua coluna social no GazetaNews em 2004

insight@gazetanews.comPor CHRIS BIANCHI

Dinho e Glaucia 

Rodrix Digital, Chris Bianchi e Solange Gueiros(RSK)

Bitcoin Conference em Miami

Casamento de Glaucia e Dinho

D
e 3 a 5 de junho ocorreu a “Bitcoin Conference, no 
Winwood, em Miami. Um evento voltado para o Bit-
coin, a moeda digital originária, criada por Satoshi 

Nakamoto.
O evento contou com palestras de experts na área e ele-

geu mais um integrante do “Hall of fame” das criptomoedas. 
Confi ra as fotos do evento!

N
o dia 7 de junho foi celebrado o casamento de Glaucia e Dinho, no restaurante 
Treehouse46 em Boca Raton. A cerimônia, em estilo“Boteco” aconteceu no jardim do 
restaurante e foi seguida de uma recepção animada para amigos e familiares. A noite 

foi aniamda por Johnny e pelo grupo Só Rezenha.

Aaron Koenig e Solange Gueiros

Rodrix Digital e Rodolfo Andragnes

Chris Bianchi e Francisco Torres Vidal

Diego Gutierrez Aldivar, CEO da RSK e novo integrante do Hall of 

Fame cripto
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