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Desabamento do condomínio em
Surfside abala comunidade
U
ma tragédia sem precedentes e considerada
uma das piores do estado. Nesta quinta-feira,
1° de julho, completa uma semana do desabamento parcial do condomínio Champlain Tower
South em Surfside, quando 55 unidades vieram abai-

xo na madrugada de 24 de junho. A comunidade
brasileira sente o alívio de Erick de Moura, que se
salvou por pouco, mas chora junto com Raquel Oliveira, cujo filho e marido ainda estão embaixo dos
escombros.
Flórida | Pág. 10

Miami Dade Fire Rescue

Brasileiras reforçam a
doação de sangue e
medula na Flórida
Arquivo pessoal.

Denise Azevedo é doadora em Orlando.

rasileiras que moram na Flórida reforçam a importância
B
da doação contínua de sangue e
falam sobre o cadastro para ser
doador de medula óssea.
Flórida | Pág. 8

APÓS PROCESSO

MAIS DE 600 BRASILEIROS
TIVERAM DEPORTAÇÃO
CONFIRMADA EM 2021
55 apartamentos do condomínio Champlain Tower South em Surfside, norte de Miami Beach, vieram abaixo na madrugada de 24 de junho.

Imigração | Pág. 12

Acampamentos, música, estudos: o que fazer com as crianças nas férias
Flórida | Pág. 11
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Solidariedade que ajuda nos momentos difíceis

A

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

medula para ajudar vítimas,
há diversas formas de ajudar
quem precisa.
Através da solidariedade
as pessoas poderão aproveitar benefícios de uma sociedade harmoniosa. Essa é uma
fala da especialista independente da ONU sobre Direitos
Humanos, Virginia Dandan.
Segundo ela, “através
da solidariedade internacional, povos e indivíduos terão a liberdade de aproveitar os benefícios de
uma sociedade harAqui falamos de ajuda
moniosa, onde toemocional, material e
dos os direitos hufinanceira e também de
manos e liberdades
fundamentais são
saúde. Elas são capazes
totalmente respeide confortar, aquecer,
tados.”
alimentar e até mesmo dar
Imagina quannovos sentidos para a vida.
do essa solidariedade é feita a alguém
mesmo dar novos sentidos próximo. Um amigo que espara a vida de uma pessoa.
tá passando por um momenQuando pessoas se unem to difícil. Como é o caso dos
para praticar o bem de diver- familiares do desabamensas formas, as ações se jun- to parcial do condomínio
tam em prol do bem comum Champlain Tower South em
e a sociedade toda acaba ga- Surfside, quando 55 unidanhando. De arrecadação de des vieram abaixo na madrualimentos e produtos de hi- gada de 24 de junho.
giene, até criação de camEntre risos pelos os que
panhas de financiamento e conseguiram se salvar, coplataformas de tecnologia, mo o brasileiro Erick de Moualém de doação de sangue e ra, morador do 1004 e que
solidariedade move
montanhas e ajuda a
transformar comunidades. Principalmente após
tragédias. Levar esperança
para quem passa por momentos difíceis é uma dádiva que todos deveriam exercer algum dia.
Aqui falamos de ajuda
emocional, material e financeira e também de saúde.
Elas são capazes de confortar, aquecer, alimentar e até

TELEFONES DE EMERGÊNCIA
CONSULADO-GERAL DO BRASIL EM MIAMI
Setor de assistências a brasileiros:
(305) 285-6208 / (305) 285-6258 / (305) 285-6251
AEROPORTO INTERNACIONAL
Miami: (305) 876 7000
Fort Lauderdale: (954) 359 1200

por pouco não retornou para dormir em casa, ao choro daqueles cujos familiares
perderam a vida ou ainda estão embaixo dos escombros,
como a brasileira Raquel Oliveira, a tragédia é sem precedentes e considerada uma
das piores do estado.
Até a tarde de quarta-feira, 30, 16 vítimas fatais tinham sido identificadas e
147 pessoas continuavam
desaparecidas. A busca tem
sido difícil porque o colapso
aconteceu enquanto muitos
residentes dormiam. Como o
Lorenzo, de 5 anos, e o italiano Alfredo Leone, que estão
entre os desaparecidos e são
filho e marido da brasileira
Raquel Oliveira.
Numa corrente de solidariedade, amigos criaram
campanha para ajudá-la também com apoio financeiro
muito necessário no momento. Além dela, outras pessoas
estão sendo ajudadas, é claro.
Doações de alimentos, roupas, remédios e moradia - são
inúmeras as atitudes de boa
vontade do ser humano nesse momento.
Outra corrente de ajuda
é para quem precisa de sangue e medula. Estimular a
doação contínua de sangue

e de medula para salvar vidas é o objetivo de brasileiras que são doadoras cadastradas na Flórida.
Durante a pandemia, os
centros de sangue em todo
o país experimentaram inúmeros cancelamento das doações, o que limitou a capacidade de reposição adequada
do suprimento nacional de
sangue. Com aulas remotas,
muitos estudantes que são
doadores ou acabam doando no campus, também deixaram de doar, o que contribuiu para a diminuição nos
estoques.
Agora, mais pessoas se
juntam para repor o estoque.
Para diminuir esse impacto,
e lembrando que o mês de
junho foi a campanha Junho
Vermelho – Mês de Conscientização para a Doação de
Sangue-, brasileiros voltam
a reforçar a importância da
doação contínua de sangue,
de ser doador constante.
Na Flórida, os centros de
doação de sangue continuam
enfrentando escassez com o
aumento nos casos de trauma, transplantes de órgãos
e cirurgias eletivas, principalmente do sangue do Tipo O.

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

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

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

ANIMAL CARE AND REGULATION DIVISION
Miami Dade: (305) 6441200
Broward: (954) 359 1313
Palm Beach: (561) 233-1200 | Orlando: (407) 836 6311
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O TEMPO NA FLÓRIDA
Por EMERSON DURAN

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

FLORIDA CENTRAL
Inicio do período ainda
com algumas pancadas de
chuva, depois o tempo fica
firme com altas temperaturas. Nesta semana a mínima
será de 26°C
(79°F) no dia 7 à noite e a
máxima de 39°C (102°F) no
domingo 4 de julho.

SUL DA FLORIDA
O período de chuvas diárias termina no dia 1, depois
teremos tempo bom sem
chuvas. Nesta semana a mínima será de 25°C (77°F) no
dia 1 à noite e
a máxima de 38°C (100°F)
no sábado dia 3 de julho.

| VERÃO até 22 de setembro
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Miami Beach não poderá
impor toque de recolher
A cidade de Miami Beach
deixará de cumprir o toque de
recolher às 2h da manhã em
South Beach após decisão proferida por um juiz. A cidade
está lutando no tribunal desde
então para manter a medida.
Com isso, todos aqueles
donos de negócios, principalmente de bares e restaurantes, que têm licença para vender bebidas alcoólicas até as 5
da manhã no South Beach Entertainment District, puderam
voltar a fazê-lo.
A decisão judicial é favorável às empresas, que lutavam pelo direito de permanecer abertas.

Para o prefeito de Miami
Beach, Dan Gelber, a medida
não é justa e a cidade vai recorrer da decisão.
“Estamos tentando promover uma área de trabalho e lazer de uso misto. Isso é o que
estamos tentando fazer. É difícil, senão impossível, fazer
isso quando você tem vendas
de bebidas noturnas concentradas nesta pequena área “,
disse Gelber.
O prefeito acredita que o
juiz interpretou mal a lei e
que a cidade tem todo o direito de impor a medida. Com
informações do NBC Miami.
Manolo FrancoPixabay

A decisão judicial é favorável aos bares e restaurantes da região.

Seguro de automóveis pode
aumentar cerca de US$ 200
Os 40% dos motoristas que compram a cobertura mais barata permitida por
lei verão os aumentos mais acentuados - até 77%, segundo análise.

O

s prêmios de seguro de
automóveis aumentarão em média US $ 202
para motoristas da Flórida - e
muito mais para aqueles que
compram a cobertura mínima
- se o governador DeSantis assinar um projeto de lei que revogaria o antigo sistema de seguro sem culpa do estado, de
acordo com uma nova análise encomendada pelo Escritório de Regulamentação de
Seguros da Flórida e conduzida pela Pinnacle Actuarial Resources.
O projeto de lei acaba com
a lei atual de seguro automóvel sem culpa que é de 1970
e, em vez disso, exige que
16,5 milhões de motoristas
do estado garantam a cobertura obrigatória de lesões corporais (mandatory bodily injury-MBI).
Segundo a análise, os 40%

Carinho e atendimento

Brasileiro.

Olá! Meu nome é Daniela Modesto, sou brasileira, cirurgiã-dentista,
mãe e esposa. Em mais de 20 anos de profissão aprendi que
serviços de alta qualidade, dedicação e atenção devem ser
prioridade para nossos pacientes.
Na Bella Smile você encontrará uma equipe altamente treinada,
que irá lhe proporcionar uma ótima experiência em um ambiente
extremamente seguro e acolhedor, com equipamentos de última
geração constantemente esterilizados para garantir sua segurança.
Além, é claro, do carinho e simpatia do atendimento brasileiro.
Marque a sua consulta e venha nos conhecer! Você é muito bem
vindo e será um enorme prazer cuidar de você e sua familia.

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

|

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

,

-

-

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

Flickr

dos motoristas que atualmente compram a cobertura mais
barata permitida por lei verão
os aumentos mais acentuados
- até 77%. Mas esses aumentos
seriam menores para os motoristas do sul da Flórida, onde as taxas atuais de seguro
de automóveis já estão entre
as mais altas do país.
A Câmara da Flórida aprovou o projeto de lei por 99
votos contra 11 e o Senado o
aprovou por 38 a 1. O governador tem até 1º de julho para vetar o projeto de lei. Se assinado, o SB 54 se tornará lei
em 1º de janeiro de 2022.
O que muda
A lei atual da Flórida exige que os motoristas que desejam registrar e emplacar legalmente seus veículos comprem
apólices de proteção contra ferimentos pessoais - (personal
injury protection -PIP) - que

Manter os $10.000 em cobertura de danos pessoais ﬁcará mais caro.

fornecem até $ 10.000 para
suas próprias despesas médicas, de invalidez e funeral, independentemente de o outro
motorista ter seguro.
O projeto eliminaria a exigência do PIP e exigiria que
os motoristas comprassem
uma cobertura que pagaria
por cuidados médicos para os
ocupantes dos veículos que

atingiram - pelo menos US
$ 25.000 por ocupante e US
$ 50.000 por incidente. A lei
também exigiria que os motoristas comprassem um benefício por morte de $ 5.000 e
forneceria a opção de comprar
pelo menos $ 5.000 em cobertura de danos pessoais.
Leia a matéria completa
no gazetanews.com.
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Cidades da FL lançam programação
do show de fogos de 4 de julho

Flórida ocupa a 37ª posição
em recuperação da pandemia
topagency.com

Com a apresentação de bandas de músicas e outras atrações, o tradicional
Dia da Independência contará com público presencial em algumas cidades.
pixabay

A

inda no formato drive-in em alguns lugares, o tradicional show
anual de fogos de artifício do
4 de julho, Dia da Independência, já está marcado nas cidades da Flórida. Aqui estão alguns deles:
AVENTURA
A cidade vai comemorar o
feriado com fogos de artifício
ao longo do Country Club Drives; os espectadores podem
assistir ao show de qualquer
lugar ao longo das unidades.
21h 4 de julho, Country
Club Drive, Aventura; gratuitamente.
DORAL
Se você for residente de
Doral, pode obter ingressos grátis para a Celebração
do Dia da Independência no
Trump National Hotel. Os locais para chegar de Uber ou
Lyft são na entrada do Provi-

Com a vacinação, show de fogos de 2021 será aberto para a população.

dent Hotel em 5300 NW 87th
Ave. Nenhum ingresso será
vendido no local. Você pode
levar toalhas de piquenique,
chapéus, sacolas transparen-

tes, guarda-chuvas, uma garrafa de água por pessoa e câmeras. Alimentos e bebidas
estarão à venda no local.
19h 4 de julho; ingressos

grátis em eventbrite.com enquanto durar o estoque.
HIALEAH
Desfrute da música dos
vencedores do Grammy Latino Gente De Zona, além de
Amaury Gutierrez e dos DJs
Yus, Nancy Starr, A10 e Saroza na Celebração do Dia da Independência de Hialeah, que
inclui fogos de artifício e exibição de laser. Os food trucks
estarão no local para vender
alimentos e bebidas.
4-11 da noite 4 de julho,
Milander Park, 4700 Palm
Ave, Hialeah; gratuitamente.
HOMESTEAD
Homestead realizará um
Drive-In 4 de julho na comemoração deste ano.
Os portões abrem às 19h,
fogos de artifício às 21h, no
Homestead-Miami Speedway,
1 Ralph Sanchez Blvd., Homestead; gratuitamente.

Os pesquisadores analisaram 48 estados em 23 categorias.

Um novo estudo classificou a Flórida em 37º lugar no
país no que diz respeito à recuperação dos estados após a
pandemia.
A TOP Agency publicou
um estudo sobre como o país
está se recuperando dos bloqueios impostos pela COVID-19.
“Como os EUA continuam
a fazer progresso com a implementação da vacinação, a
atenção agora está se voltan-

do para a rapidez com que
podemos nos recuperar da
pandemia e retornar a algo semelhante à normalidade econômica. A pesquisa da TOP Data indica que alguns estados
estão se saindo muito melhor
do que outros, com o Índice de
Recuperação Pandêmica revelando que Vermont está se recuperando melhor no geral,
com estados importantes como Nova York e Califórnia lutando em comparação”.

ARE YOU READY
P?
CCER SUMMER CAM
FOR HIGH LEVEL SO

THE OFFICIAL BRAZILIAN NATIONAL TEAM

SOCCER SUMMER CAMP
EXCLUSIVE FOR GIRLS WITH
A COMPETITIVE EDGE!

SOCCER DEVELOPMEN
T AND FUN!
DISCOUNTS FOR
MULTIPLE WEEKS
& SIBLINGS AVAILABLE
FOR DATES AND DETAILS VISIT

SCAN FOR
REGISTRATION

www.cbfschoolboca.com

CBF School Arena. 10333 Diego Dr S, Boca Raton, FL 33428.
Phone : (321) 263 1022
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arquivo pessoal.

Brasileiras reforçam a doação de
sangue e medula na Flórida
Os centros de doação de sangue continuam enfrentando escassez com o
aumento nos casos de trauma, transplantes de órgãos e cirurgias eletivas.
Arlaine Castro

E

stimular a doação contínua de sangue e de medula para salvar vidas:
esse é o objetivo de brasileiras
que são doadoras na Flórida.
Durante a pandemia, os
centros de sangue em todo o
país experimentaram inúmeros cancelamento das doações,
o que limitou a capacidade de
reposição adequada do suprimento nacional.

Na Flórida, os centros de
doação de sangue continuam
enfrentando escassez com o
aumento nos casos de trauma,
transplantes de órgãos e cirurgias eletivas.
Para diminuir esse impacto, e lembrando que o mês de
junho foi a campanha Junho
Vermelho – Mês de Conscientização para a Doação de Sangue-, brasileiras reforçam a importância da doação contínua
arquivo pessoal.

Marina de Francesco está na fase preliminar para doação da medula.

de sangue.
“Oportunidade de
abençoar uma vida”
Denise Azevedo, 40 anos,
moradora de Kissimmee, região central da Flórida, começou a ser doadora de sangue
em 2020 após ter se mudado
de New Jersey para Flórida.
“Iniciei aqui na Flórida em 04
de novembro de 2020 e a última foi em 3 de abril de 2021”,
conta.

E faz questão de ressaltar
a importância da doação. “Eu
acredito que ser doador é um
gesto de amor e de generosidade. É ser solidário para alguém
que está precisando sem se importar com sua cor, religião,
crença ou situação financeira. Você tem a oportunidade
de abençoar uma vida que necessita de sangue devido alguma doença ou saúde”, analisa
a administradora de empresa.

denise azevedo, 40 anos, começou a ser doadora de sangue em 2020.

“É a única oportunidade de alguém”
Marina De Francesco, 34
anos, mineira que mora em
Orlando, está na fase preliminar para doação da medula.
Ela se cadastrou quando fez
a primeira doação de sangue
ainda no Brasil e foi contactada recentemente como um
doador em potencial.

“Eles enviaram o e-mail,
confirmei o interesse em continuar com a doação (caso seja
necessário). Eles me ligaram e
me explicaram todo o processo. É a primeira fase que pode
ocorrer ou não”, explica.
A mineira conta que começou a doar sangue com 25

anos no Brasil (antes não tinha
peso adequado) e está feliz pela possibilidade de salvar uma
vida com a medula. Ela reforça a importância da divulgação para que mais pessoas se
tornem doadoras.
“Ainda nem sei se a doação vai se concretizar, mas se

eu tocar o coração de pelo menos uma pessoa e ela se cadastrar, já aumenta a esperança
de muitas famílias. O que parece ser um simples gesto de
doação, é a única oportunidade de alguém”, salienta. Leia
a entrevista completa no gazetanews.com.
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Denis Cavalcanti,
dcavalcanti@vankirkpools.com
954-818-3153

www.vankirkpools.com
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Tragédia sem precedentes: desabamento parcial do
condomínio em Surfside abala comunidade
Na madrugada de 24 de junho, 55 apartamentos do Champlain Tower South vieram abaixo; 147 pessoas estão desaparecidas.
Arlaine Castro

N

esta quinta-feira, 1° de
julho, completa uma
semana do desabamento parcial do condomínio Champlain Tower South
em Surfside, quando 55 unidades vieram abaixo na madrugada de 24 de junho.
Entre risos pelos os que
conseguiram se salvar, como
o brasileiro Erick de Moura,
morador do 1004 e que por
pouco não retornou para dormir em casa, ao choro daqueles cujos familiares perderam
a vida ou ainda estão embaixo dos escombros, a tragédia
é sem precedentes e considerada uma das piores do estado.
Até a tarde de quarta-feira,
30, 16 vítimas fatais tinham sido identificadas e 147 pessoas
continuavam desaparecidas. A
busca tem sido difícil porque
o colapso aconteceu enquanto
muitos residentes dormiam, e
as equipes estão procurando

Miami dade Fire rescue

por quartos enterrados sob 4 a
5 metros de concreto. Além do
mau tempo com chuvas, trovoadas e fortes ventos.
O que causou
Um relatório de 2018, que
a cidade de Surfside divulgou
entre outros registros públicos, observou problemas com
o concreto do edifício. “Fissuras abundantes e fragmentação de vários graus foram
observadas nas colunas, vigas e paredes de concreto. A
impermeabilização abaixo do
deck da piscina e da entrada
da unidade estava falhando e
causando “grandes danos estruturais”, de acordo com o
relatório.
Investigação
Um grande júri está sendo
formado no condado de Miami-Dade para investigar a causa do colapso. Também o Instituto Nacional de Padrões e
Tecnologia (National Institute of Standards and Techno-

55 unidades do condomínio Champlain Tower South vieram abaixo.

logy) vai enviar uma equipe
de seis cientistas e engenheiros ao local.
Se o órgão decidir realizar uma investigação completa ou estudo sobre o colapso
do edifício, o objetivo “seria
determinar a causa técnica
do colapso e, se indicado, recomendar mudanças nos códigos de construção, padrões e
práticas, ou outros ações apropriadas para melhorar a segurança estrutural dos edifícios.”
Impacto para o setor
imobiliário
O colapso do prédio teve um impacto pessoal devastador sobre os residentes de
Surfside e também pode ter
um impacto econômico no setor imobiliário da região.
Profissionais do mercado
imobiliário dizem que comprar e vender condomínios
em outros prédios de Surfside - e ao longo da praia - pode ser prejudicada, porque os

compradores temem que isso
aconteça com eles.
Mas o incidente pode prejudicar a longo prazo a venda
de imóveis na região, que estão em alta no mercado.
Operando em Sunny Isles, Surfside, Miami Beach, o
corretor da Current Capital
Realty, Caio Martin, analisa a
situação após a tragédia. “De
imediato ainda não tive impacto na venda ou aluguel na
área, tanto que tenho alguns
pedidos, até mesmo na Collins
Ave, continuam normais. Eu
tive um caso de um cliente de
Boston (MA) que quer comprar
um ‘condo’ em Miami, mas
agora está com receio e chegou a perguntar sobre os outros prédios, os cuidados dos
condomínios, etc, e preferiu
aguardar”, afirma.
Agora, a longo prazo, a situação pode ser bem diferente e ter problemas, pondera o
corretor.

Amigos se juntam para ajudar brasileira
cujo filho e marido estão desaparecidos
GofundMe

A brasileira Raquel Oliveira é um dos moradores cujos
entes queridos estavam no
prédio da Champlain Tower
South em Surfside, que desabou em 24 de junho. Seu filho
Lorenzo, de 5 anos, e o marido
italiano Alfredo Leone, estão
entre os desaparecidos.
No Facebook, ela chegou a
confirmar que a tragédia ocorreu no prédio em que ela morava e disse que ainda não tem
notícias do marido e do filho,
que estavam dormindo no momento do acidente. Ela estava
viajando e retornou após saber do ocorrido. “Toda a minha vida estava naquele apartamento”, escreveu.
Para ajudá-la, uma vez
que assim como todos os que
moravam nos apartamentos
estão sem residência e também perderam pertences materiais, amigos se juntaram
e criaram campanhas no GofundMe.
“Estamos começando este
GoFundMe depois de tantos
amigos e familiares procurarem uma maneira de ajudar
e apoiar nossa querida amiga Raquel, uma residente da
Champlain Tower South em
Surfside, FL, que desabou no

raquel Oliveira com o filho lorenzo, 5 anos, e o marido alfredo leone.

último dia 24 de junho. Raquel estava visitando sua mãe
no Colorado, mas seu marido
e filho estavam no prédio”, explica a amiga Carolina Lara,
organizadora da campanha.
Enquanto Raquel aguarda notícias de sua família, os
amigos esperam arrecadar
fundos para ajudá-la com moradia e quaisquer outras despesas imediatas que ela vá precisar. “Este fundo será uma
forma de aliviar parte do estresse e dificuldades previsíveis que ela passará. Agradecemos qualquer apoio que você

possa fornecer”, diz a campanha “Help Raquel restart after
Surfside collapse”.
Numa outra campanha
também para ajudar Oliveira,
os amigos dizem o quão estão
todos profundamente comovidos com o incidente, “esperando e orando por notícias
de sua família em breve. Nesse ínterim, estamos levantando esses fundos para ajudá-la a cobrir a hospedagem e
quaisquer outras despesas que
ela possa ter nas próximas semanas”, diz a campanha Let’s
help Raquel Oliveira.
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Acampamentos, música, estudos: o
que fazer com as crianças nas férias
Com o início do verão e a vacinação contra a covid-19 em andamento, veja
opções de atividades ao ar livre e cursos para as crianças e adolescentes.
PicturesNew.

Arlaine Castro

E

sportes, música, arte, debate e robótica: com o
início do verão e a vacinação contra a covid-19 em
andamento, muitos acampamentos em toda a Flórida estão se preparando para uma
temporada movimentada pela frente. O que não faltam
são atividades e diversão para
as crianças.
Atividades ao ar livre
Na cidade de Palm Beach
Gardens, de 21 de junho a 6
de agosto, residentes e não residentes de 3 a 17 anos podem
passar uma semana ou todo o
verão participando de uma variedade de acampamentos especializados ao ar livre, como
esportes, pesca, tênis e pickleball, e acampamentos de arte.
Reforço nos estudos
Os distritos escolares estão
usando milhões de dólares em

11

SUMMER BREAK

Kids Workshop - criatividade e decoração
Crianças de 6 a 11 anos poderão aprender com a brasileira
e designer Gisele Buono a DIY (Do it yourself) - uma técnica original e cheia de estilo para criar ou reformar objetos e decorar
qualquer ambiente da casa. “É preciso trabalhar a criatividade
infantil ao máximo e a DIY traz isso. Meu ramo é decoração de
ambientes, então, eles aprenderão a técnica em um quadrinho
de mesa em madeira que poderão pintar e colar uma ilustração em musgo. Eles receberão um avental personalizado que
poderão levar assim como a arte que fizerem”. Data: 17 de jul.
10:00 – 14:00 Deerfield Beach, 1633 Riverview Rd, FL 33441. Taxa de $10. Inscrição: www.blogdiyglamour.com/kids-workshop

Orlando Girls Rock Camp
Na região central da Flórida, o Orlando Girls Rock Camp
oferece um espaço seguro e inclusivo para meninas, jovens
trans e não binários de 8 a 17 anos que desejam aprender sobre música. Os participantes formam suas próprias bandas, escrevem canções originais e se apresentam como um grupo. O
acampamento foi realizado virtualmente no ano passado, mas
este ano, será uma experiência pessoal. Nenhuma experiência
musical anterior é necessária e todos os níveis de experiência
são bem-vindos. Inscrições pela página do Facebook: OrlandoGirlsRockCamp.

Brincadeiras ao ar livre, pinturas, esportes, música, arte e jogos estão entre as atividades já divulgadas.

ajuda humanitária federal COVID-19 para fornecer aos alunos uma combinação de escola e acampamento, com muitas
experiências práticas diverti-

das incluídas, como esportes,
música, arte, debate e robótica.
Em Broward, o programa
será conhecido como “Experiência de verão”, “Academias

de aceleração de verão” em
Palm Beach County e “305
Summer Adventure” em Miami-Dade. Veja ao lado outras
opções de atividades.

Futebol
Na região de Tampa, para meninos e meninas de 5 a 14 anos,
há aulas de futebol no Summer Camp Soccer da Ronaldo Academy Tampa. Além de outras atividades como jogos educativos, videogames, filmes, jogos aquáticos, toboáguas e lutas de
balão de água. Inscrições pelo site: www.r9tampa.com/camps.
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Mais de 600 brasileiros tiveram deportação
confirmada após processo no ano fiscal de 2021
Flórida é o quarto estado em número de brasileiros (62) que receberam a ordem de deportação até maio.
ICE

Arlaine Castro

“Em um dos casos atuais
consegui reverter uma
ordem que um cliente
tinha recebido”, conta a
advogada de imigração
Haydee Nascimento.

R

esultados dos processos
de deportação em Tribunais de Imigração* mostram que até maio, 614 imigrantes brasileiros receberam
ordem de deportação nos EUA
neste ano fiscal de 2021, que
vai até setembro. Em contrapartida, 1.118 brasileiros passaram pelo processo e foram
autorizados a permanecer no
país.
Ao todo, até maio, foram
dadas 27.925 ordens de deportação a imigrantes de diversas
nacionalidades em todo o país.
O Brasil é o quinto país em número de cidadãos a serem deportados nacionalmente, atrás
do México, Guatemala, Honduras e El Salvador.
Massachusetts lidera
Segundo os registros, compilados pela Universidade de
Syracuse, o estado com maior
número de brasileiros na fila
para a deportação neste ano

até maio, 614 imigrantes brasileiros tiveram a ordem de deportação confirmada em tribunal nos EUa.

fiscal é Massachusetts, com
211 deles. Em seguida vem,
respectivamente: Connecticut
com 90, Pensilvânia com 64
e a Flórida com 62. New Jersey tem 40. Depois vem Nova
York com 27; Texas com 20,

Carolina do Norte 19, Geórgia
14, Califórnia com 13, Ohio
12, Novo México, 11,e Utah
e Maryland empatados com
8, Louisiana e Nevada com
4, Washington, 3, Arizona e
Havaí, 2, Colorado, Tennes-

see, Porto Rico (território), e
Illinois, têm todos 1 brasileiro que recebeu ordem de deportação.
Na Flórida, Orlando lidera como cidade com tribunal
de imigração da Flórida com

mais ordens a brasileiros: 31.
Miami-Krome Immigration
Court, 21, e Miami, 10.
Por outro lado, os brasileiros que passaram pelo processo e puderam ficar somaram
1.118 nos EUA, sendo: 211 no
Texas, 169 em Massachusetts,
119 na Califórnia, 102 na Flórida, 81 na Pensilvânia, 71 na
Louisiana, 60 no Arizona, 55
no Missouri, 44 na Geórgia,
34 em New Jersey, 29 em Nova York, 26 no Colorado, 24
em Nevada, 21 em Porto Rico,
19 em Connecticut, 17 na Carolina do Norte, 12 em Maryland, 11 no Novo México, 6
em Ohio, 3 no Havaí, e 1 na

Virgínia, Utah,Washington e
Illinois.
A advogada de imigração
na Flórida, Haydee Nascimento, explica que há diferentes
processos que envolvem uma
ordem de deportação e que
há chance de revertê-la, dependendo das circunstâncias.
“Em um dos meus casos
atuais consegui reverter uma
ordem que um cliente tinha recebido. Ele havia entrado com
pedido para extensão do visto,
mas mudou da residência e por
isso teve problemas com as cartas da imigração e não soube
de uma ordem para se apresentar ao escritório de imigração
(Notice to appear). Ele entrou
com novo processo por casamento meses depois e já estava na etapa de entrevista quando soube da ordem. Considero
uma vitória muito grande eles
terem concordado em encerrar o processo de deportação
dele”, conta a advogada.

IMIGRAÇÃO
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Kamala Harris
visita agência do
CBP na fronteira
EUA-México

DHS vai revisar casos de deportações e
permitir retorno de imigrantes aos EUA
Casos que poderão ser revistos incluem militares, jovens e trabalhadores sem histórico criminal.

KNWAFox24

ICE

O

presidente Joe Biden,
o secretário do Department of Homeland Security, Alejandro Mayorkas, e
outros órgãos da atual administração estão decidindo revisar casos de imigrantes deportados injustamente. Eles são
militares, trabalhadores e chefes de família sem histórico
criminal e que foram deportados com a mudança nas leis
durante o governo Trump que
retirou os critérios de priori-

dade para deportações.
De acordo com o site pró-migração Marshall Project, o
DHS está trabalhando em planos para uma revisão organizada de milhares de casos de
pessoas que dizem ter sido deportadas injustamente nos últimos anos. Elas poderão iniciar novo processo para vir
para os EUA.
“Estamos ansiosos para
trazer de volta as pessoas que
não deveriam ter sido removi-

das em primeiro lugar”, disse
um funcionário ao site.
Segundo as autoridades,
muitas deportações, especialmente sob o presidente
Trump, foram excessivamente
duras, com poucos benefícios
para a aplicação da lei. “Eles
estão trabalhando para criar
um sistema para reconsiderar
os casos de imigrantes que foram removidos apesar dos fortes laços com os EUA.”
Imigrantes sem histórico criminal poderão ter deportação revista.

Valor para green card por investidor (EB-5) volta para US$ 500 mil
Flickr

O valor para green card
por EB-5 voltou de 900 mil dólares para US $ 500 mil, após
tribunal federal bloquear a implementação da Regra de Modernização EB-5 que havia aumentado os valores.
A mudança é de 1,8 milhão de dólares para 900 mil

dólares para investimentos
ativos, ou seja, feitos em um
negócio próprio, e de 900 mil
dólares para 500 mil para investimentos passivos, ou seja,
feitos em projetos de investimento já aprovados pelo governo americano.
O sucesso da maior ação

judicial da história moderna
da indústria do EB-5 é uma
ótima notícia para as famílias que estão esperando impacientemente para aproveitar
o reduzido valor do investimento.
Leia a matéria completa
no gazetanews.com.

A agência de imigração (USCIS) pode recorrer e retornar com o aumento.

Kamala Harris em El Paso, Texas.

A vice-presidente Kamala Harris visitou a agência da
Alfândega e Proteção de Fronteiras em El Paso, no Texas, no
dia 25 de junho, depois de enfrentar pressão por meses para visitar a fronteira sul dos
Estados Unidos.
Ela foi incumbida pelo
presidente Joe Biden de lidar
com a crise na fronteira sul e
abordar as raízes da migração
da América Central que está
contribuindo para apreensões
de nível recorde de imigrantes
na fronteira EUA-México.
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O desabamento em Surfside e o impacto no mercado
imobiliário do sul da Flórida
“É natural que, no curto prazo, todos os interessados vão querer saber se o imóvel com mais de 40 anos é seguro”.
Axious

João Freitas

E

m meio aos escombros
e buscas por sobreviventes no edifício Champlain que desabou dia 24 de
junho, ainda é cedo para qualquer avaliação definitiva sobre
como (ou se) o desabamento do edifício em Surfside vai
impactar o mercado imobiliário local. Mas, até o fechamento desta edição, nada mudou.
É natural que, no curto prazo, todos os interessados - proprietários e potenciais compradores - vão querer saber se
o imóvel com mais de 40 anos
é seguro. Eu já tenho clientes
perguntando sobre o assunto,
além disso, provavelmente teremos donos de imóveis mais
motivados a vender com medo
do que pode acontecer.
Quem fez parte de uma
transação imobiliária nos últimos 15 meses sabe que o
mercado imobiliário está extremamente aquecido. E o ad-

jetivo é pertinente, clientes
que não fazem uma oferta
no momento do ‘showing’ invariavelmente perdem o negócio. Portanto, se o imóvel
estiver minimamente bem
precificado, a transação ocorre rapidamente.
Oferecido esse contexto,
de acordo com o sistema usado pelos Realtors da Florida, o
Multi Listing Service (MLS), nada mudou no mercado. O número de transações segue elevado e, por mais incrível que
isso possa parecer, os preços
continuam os mesmos e a vida segue como antes.
A situação muda muito
pouco especificamente no raio
de meia milha do edifício. Hoje tem disponível para venda
apenas sete imóveis nas ruas
próximas ao local do desabamento. Todos eles no mesmo
prédio, o 8701, na Collins avenue, e todos eles já estavam à
venda antes do desabamento.

Para entender o real impacto desde o dia da tragédia,
apliquei o filtro de imóveis
que saíram do mercado daquele dia até a quarta-feira, 30, e
esse foi um número impressionante. Nada menos que 14
imóveis próximos foram retirados do mercado, para um
mercado que já tinha poucas
opções de compra, o estoque
ficou ainda mais reduzido na
região e isso deve ser um fator determinante para impedir uma queda no aumento de
preços. Afinal, pela lei da oferta e procura, quanto menos
disponibilidade de um produto, mais caro ele custa.
Portanto, ao menos até
aqui, no contexto imediatamente após o desabamento,
não há margem para especuladores tirarem algum proveito. Já no contexto de médio
prazo, a situação deve mudar porque a prefeita de Miami-Dade, Daniella Levine, pro-

Daniella Levine, prefeita de Miami-Dade, prometeu fazer um pente fino nas vistorias dos prédios com mais de 40 anos.

meteu fazer um pente fino e
revisar as vistorias de todos os
prédios com mais de 40 anos
no condado.
Cumprir essa promessa na totalidade será praticamente impossível pela neces-

sidade de recursos humanos
disponíveis. Mas, se a prefeita realmente conseguir revisar um percentual relevante
de edifícios, certamente muitos prédios serão obrigados a
reformar e o famoso ‘assess-

ment’, em bom português, a
taxa extra, deve impactar significativamente no orçamento de muitos donos e proporcionar boas oportunidades aos
investidores prontos para a
compra.

EUA
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99% das novas mortes por
COVID nos EUA são de
pessoas não vacinadas
As mortes por
COVID-19 caíram
drasticamente
desde pico em
janeiro.

P

essoas não vacinadas agora são responsáveis por
quase todas as hospitalizações e mortes por COVID-19
nos Estados Unidos, mostram
os números do governo federal.
Uma análise da Associated
Press de dados de maio dos
Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados
Unidos descobriu que infecções em pessoas totalmente
vacinadas representavam menos de 1.200 (0,1%) das mais de
853.000 hospitalizações por
COVID-19 e apenas cerca de
150 (0,8%) das mais de 18.000

Análise de dados indica cerca de 150 (0,8%) das mais de 18 mil mortes.

mortes pela doença.
Citando limitações nos dados, o CDC não estimou as taxas de hospitalizações e mortes entre pessoas totalmente
vacinadas, mas as descobertas
da análise de dados refletem o
que está sendo dito por muitas

autoridades de saúde e especialistas, de acordo com a AP.
Pessoas não vacinadas respondem por 98% a 99% das
mortes de COVID-19 nos Estados Unidos, disse Andy Slavitt,
ex-conselheiro da administração Biden sobre COVID-19, no

início deste mês.
Na terça-feira, a diretora do CDC, Dra. Rochelle
Walensky, disse que a vacinação da COVID-19 é tão eficaz
que “quase todas as mortes,
especialmente entre adultos,
devido ao COVID-19, são, neste ponto, totalmente evitáveis” e chamadas de tais mortes “particularmente trágicas,
“relatou a AP.
As mortes por COVID-19
nos EUA caíram drasticamente de um pico em meados de
janeiro de 3.400 por dia.
Mas, embora as vacinas tenham se mostrado altamente
eficazes e os Estados Unidos
tenham uma grande oferta,
também houve uma queda
acentuada na demanda, com
uma porcentagem substancial
de americanos permanecendo
resistentes à vacinação.
Cerca de 63% de todos os
americanos elegíveis à vacina - aqueles com 12 anos ou
mais - receberam pelo menos
uma dose, e 53% estão totalmente vacinados, de acordo
com o CDC.
É provável que haja surtos neste outono e inverno em
bolsões não vacinados dos Estados Unidos.
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Policial que matou George
Floyd pega 22,5 anos de prisão
O ex-policial Derek Chauvin, de 45 anos, foi condenado
a 270 meses (22,5 anos) de prisão pela morte do afro-americano George Floyd, em 25 de
maio de 2020. A sentença foi
aplicada na sexta-feira, 25, pelo juiz Peter Cahill, do tribunal de Minnesota.
É o primeiro caso de um
policial branco de Minnesota

condenado pelo assassinato
de uma pessoa negra. A morte
de George Floyd desencadeou
uma série de protestos em todo o país e se tornou um símbolo da luta contra o racismo
após décadas de excessos cometidos pela polícia contra
as minorias.
Leia a matéria completa
no gazetanews.com.

Biden mira na venda ilegal de
armas; homicídios aumentam
Roedy Photos

O presidente Joe Biden
prometeu perseguir traficantes ilegais de armas e aumentar o financiamento federal e
o apoio às polícias locais, visto que as taxas de homicídio
aumentaram nas grandes cidades.
“Os mercadores da morte estão infringindo a lei pelo lucro”, disse Biden durante
uma mesa-redonda com diversos representantes de governos estaduais e municipais
na quarta-feira, 23, inclusi-

Homicídios aumentaram nos EUA.

ve a prefeita de Miami-Dade,
Daniela Levine, acrescentando que o governo terá “tolerância zero” para traficantes
de armas de fogo desonestos
responsáveis por violar as leis
federais.
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692 mil novos empregos são
criados no setor privado
Os Estados Unidos criaram
692 mil vagas no setor privado
em junho, mostrou na quarta-feira, 30, o Relatório de Emprego ADP.
A mediana das projeções
dos economistas compilada
pela Refinitiv apontava para
criação de 600 mil novos postos de trabalho. No mês anterior, contudo, os dados foram
revisados para baixo, de 978
mil vagas para 886 mil vagas.
O número mostra a recuperação do mercado de trabalho na maior economia do
mundo diante de estímulos
governamentais e da retomada nas atividades pós-pande-

mia. Os EUA têm 46,3% da sua
população vacinada contra a
Covid-19, sendo que 54,1% tomaram apenas uma dose.
O relatório da ADP é desenvolvido em conjunto com
a Moody’s Analytics e foi divulgado antes de dados do Departamento do Trabalho para
junho, observados de perto e
abrangentes sobre o emprego,
que serão divulgados na sexta-feira. Mas ele tem um histórico ruim de previsão da criação de vagas no setor privado
no relatório da agência de estatísticas de trabalho, devido
as diferenças de metodologia.
Fonte: InfoMoney.
Pixabay

O número mostra a recuperação do mercado de trabalho.

“Suspenda ou renuncie sanções ao
Irã”, diz ONU a Biden
O Plano de Ação Conjunto Abrangente foi um acordo histórico alcançado por
Obama juntamente com a França, Grã-Bretanha, Alemanha, Rússia e China.

O

secretário-geral da
ONU, Antonio Guterres, apelou ao governo
do presidente Joe Biden para
suspender ou renunciar a todas as sanções contra o Irã,
conforme acordado no âmbito
da nuclear de 2015 com Teerã.
O Plano de Ação Conjunto Abrangente foi um acordo histórico alcançado pelo
ex-presidente Barack Obama
juntamente com a França,
Grã-Bretanha, Alemanha, Rússia e China. O sucessor de Obama, Donald Trump, retirou-se
unilateralmente do acordo em
2018 como parte de sua política de “pressão máxima” sobre o Irã.
Em um relatório ao Conselho de Segurança da ONU,
Guterres também instou os
Estados Unidos a “estender as
isenções com relação ao comércio de petróleo com a Re-

pública Islâmica do Irã e renovar totalmente as isenções
para projetos de não proliferação nuclear”.
Sob o plano, o cumprimento do Irã seria recompensado com o alívio de décadas de sanções impostas pelos
EUA e Europa. Washington
usou a isenção de sanções como uma abordagem de incentivo e castigo para controlar o
comportamento de Teerã.
O apelo do secretário-geral
vem no momento em que o
Conselho de Segurança de 15
membros se reúne hoje para
discutir seu relatório semestral sobre a implementação de
uma resolução de 2015. Guterres também apelou ao Irã para retornar à implementação
total do acordo.
Após a retirada unilateral
da América e a reimposição de
sanções, o Irã refinou o urâ-

Antes de Biden, Trump retirou-se unilateralmente do acordo em 2018.

nio até uma pureza de cerca
de 60%, que está muito acima
do limite de 3,6 por cento estabelecido pelo JCPOA e muito mais próximo dos 90 por
cento adequados para uma
arma nuclear. A República Islâmica afirma que seu programa nuclear é apenas para fins
pacíficos e que poderia reverter rapidamente seu progres-

so se Washington remover as
sanções e retornar ao acordo
de 2015.
“Continuo a acreditar que
uma restauração total do Plano continua sendo a melhor
maneira de garantir que o programa nuclear da República
Islâmica do Irã permaneça exclusivamente pacífico”, acrescentou Guterres.
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Após 20 dias,
Lázaro Barbosa é
morto a tiros pela
polícia de GO

“Sem previsão”, diz embaixador dos EUA
sobre emissão de vistos no Brasil
“Vai continuar sendo um processo um pouco demorado pela situação da saúde no Brasil”, disse Chapman.

Q

uem está na expectativa pela abertura dos
consulados dos Estados Unidos no Brasil para a
emissão de novos vistos, ou
renovação, terá que esperar.
Segundo o embaixador norte-americano no país, Todd Chapman, não há previsão para
que isso aconteça. A declaração foi dada durante entrevista ao CBN Hub e divulgada pelo portal NSC.
“Valorizamos muito o tu-

Divulgação

rismo brasileiro. É uma tradição de décadas os pais levarem seus filhos para a Disney,
Orlando. Muitos vão para Nova Iorque, Califórnia. Queremos que continue no ano que
vem. Por enquanto, não sabemos quando poderemos abrir
de novo os consulados para
novos vistos”, disse o embaixador.
Em 2019, ano que antecedeu a pandemia, mais de dois
milhões de brasileiros vieram

O embaixador Todd Chapman disse que depende da melhora da situação.

para os Estados Unidos, por lazer, trabalho ou estudo.
“Estudantes universitário
já estão conseguindo ir. E pouco a pouco, estamos vendo
quais categorias de visto podemos emitir. Vai continuar sendo um processo um pouco demorado pela situação da saúde
que continua aqui no Brasil”,
finalizou o embaixador.
Leia sobre a permissão para estudantes e restrição de
viagens no gazetanews.com.

American Airlines cancela centenas de voos em todo os EUA
American Airlines.

Centenas de voos da American Airlines estão sendo cancelados devido a problemas
significativos de pessoal e manutenção. Os cancelamentos
devem continuar até julho
atingindo cerca de 950 voos,
segundo a empresa.
Esse é apenas um exem-

plo dos desafios que a indústria aérea enfrenta à medida
que o mundo se abre depois
dos bloqueios da pandemia.
Quase 10.000 voos em todo os
Estados Unidos estavam atrasados no domingo, à medida
que as viagens aumentam e
as companhias aéreas enfren-

tam o mau tempo e outras interrupções
Citando o mau tempo, a
escassez de mão de obra de
fornecedores e o rápido aumento no número de viagens,
a companhia aérea disse que
diminuir os voos vai melhorar
o atendimento.

Afetada pela falta de funcionários, a companhia aérea reduziu voos.

Lázaro Barbosa.

Após 20 dias de busca, Lázaro Barbosa foi baleado e
morto em troca de tiros na
segunda-feira, 28 de junho.
Ele era procurado nas regiões de mata das cidades de
Águas Lindas e Cocalzinho de
Goiás. Mais de 270 agentes das
forças de segurança de Goiás,
DF e federais participaram da
operação.
A força-tarefa o capturou
em Águas Lindas de Goiás.
Ele era suspeito de diversos
homicídios em Ceilândia, no
DF, e no distrito de Girassol,
em Goiás.
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SAÚDE FINANCEIRA

saudefinanceira@gazetanews.com

POR CLAUDIA FEHRIBACH

Dicas de como alcançar a liberdade financeira
Carioca,
formada em
Artes pela Universidade do
Rio de Janeiro.
Conselheira
financeira especialista em
orçamento,
crédito pessoal , proteção
de família e
acumulação
de patrimônio.
Vice-Presidente Executiva
da Five Rings
Financial.Envie
sua dúvida
por email para
claudia@fiveringsfinancial.
com

J

á entendemos o que é liberdade
financeira através do conteúdo
da coluna passada; hoje vamos
conversar sobre os diversos caminhos para alcançá-la.
1)Tenha conhecimento de seus
gastos:
Pode ser uma dica muito básica, mas muitos precisam desse primeiro passo.
Se você está em um estágio mais
avançado no caminho rumo à liberdade financeira, avance até os próximos itens da lista.
Acontece que não é possível ter
liberdade financeira antes de ter independência financeira, assim como
não é possível ter independência antes da segurança financeira.
Essa segurança passa por, em
primeiro lugar, mapear qual o seu
custo de vida atual.
A regra básica é: jamais gaste
mais do que você ganhar.
Para isso, é preciso saber exatamente quanto você gasta.
Use algum aplicativo de controle

financeiro ou planilha no Excel para
registrar tudo o que sai do seu bolso.
Crie categorias para contas da casa,
despesas com alimentação, lazer e
transporte, entre outras.
Você vai notar que só o fato de
registrar essas informações rapidamente mudará a maneira como você gasta seu dinheiro.
2. Pague as dívidas acumuladas
Depois de entender para onde vai
seu dinheiro, você conseguirá reverter a balança entre ganhos e gastos e

começar a economizar.
Com o dinheiro que sobrar, a
prioridade deve ser se livrar das dívidas, especialmente aquelas com
as maiores taxas de juros, como débitos do cartão de crédito e cheque
especial.
3. Diversifique as fontes de renda
Se você é um profissional especializado, com grande conhecimento em determinada área, pode criar
cursos, livros e tutoriais e vendê-los online.

A grande vantagem desse formato é que você tem um esforço inicial
para preparar o conteúdo e, depois, a
renda é gerada continuamente, conforme os interessados surgem, sem
exigir mais trabalho.
4. Entenda qual o seu perfil de
investidor Não adianta apenas reduzir suas despesas por um tempo, trabalhar bastante e economizar dinheiro.
É preciso saber o que fazer com
o que sobra e aplicar os valores com
inteligência para que rendam bons
frutos.
Só que exigem estratégias de investimento diferentes, e você precisa utilizar uma que esteja de acordo
com seu perfil de investidor.
Os perfis são: Conservador É o
investidor que não tem muita disposição a correr riscos e, por isso, tende a aplicar a maior parte de seu dinheiro em segurança.
Moderado Tem uma disposição
maior que o conservador para o risco, mas ainda valoriza a segurança.

O investidor moderado diversifica mais sua carteira, ainda com uma
parte considerável em renda fixa,.
Agressivo Entre os três perfis, é
o que tem maior disposição aos riscos e, por isso, aposta a maior parte
de seu dinheiro na renda variável.
Ele pode sofrer com as instabilidades do mercado, mas, por outro
lado, a rentabilidade potencial de
suas aplicações é bem maior que a
dos demais.
5. Procure uma ajuda especializada sobre investimentos Por mais
que você se empenhe em conhecer
as particularidades do mercado financeiro, sempre haverá profissionais especializados com mais conhecimento para lhe ajudar.
A liberdade financeira é, quase
sempre, um objetivo de longo prazo.
Então, você pode traçar um plano de investimento, sempre analisando os prós e contras do mercado;
mas entendo que dinheiro não é mágica; é lógica e matemática.
Uma ótima semana para todos!

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

M I A M I B E AC H B OTA N I CAL G A R D E N

SATurday • JULY 10 • 6pm

Festa Julina
with Forró

doors

music • food • dancing

da Gabi & DJ Kumi

TIX $20 non-members • $15 Members • MBGARDEN.ORG

New location!
2000 Convention Center Drive
Miami Beach 33139 • 305-673-PALM
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VIVER BEM

Por ADRIANA TANESE NOGUEIRA

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

Todos nascemos para ser heróis
mitologia, assim como a
grande maioria dos filmes
americanos, povo que abraçou essa simbologia, está repleta de heróis e agora heroínas. São
todos poderosos, tendo capacidades
supra-humanas e habilidades adquiridas muitas vezes por situações inesperadas da vida. Diante de suas vicissitudes, esses heróis pegaram o caminho
da grandeza no lugar do vitimismo.
Existe um padrão que se repete
em muitos mitos ao redor do planeta. Conforme escreve Lutz Muller em
seu livro sobre o tema, “O herói tem
quase sempre paz divinos ou nobres,
sendo ao mesmo tempo filho de seres humanos normais. A gestação, a
gravidez, o nascimento e a primeira
infância suportam uma grande carga. Algumas vezes os pais são estéreis,
outras vezes o herói é rejeitado desde
o princípio; ou o seu nascimento tem
de se realizar em um local secreto, ou
ele deve ser morto e exposto. Sendo
de origem nobre e divina experimenta o sofrimento da criança abando-

A

nada, desamparada, cuja verdadeira
natureza a princípio não é reconhecida. Ele é ao mesmo tempo poderoso
e carente.
Educado por pais adotivos ou por
animais, em sua juventude ele logo
revela talentos, habilidades e poderes especiais. Excelentes mestres ajudam-no a aperfeiçoar suas habilidades e conhecimentos. Adquire suas
armas pessoais, quase sempre de procedência e qualidade especial. Muitas

vezes encontra também um animal
fiel companheiro – em geral, cavalo,
cão ou pássaro – que se distingue pela inteligência, segurança instintiva
e força.
Recebe então uma missão ou um
chamado para partir em viagem. Depois das adversidades iniciais, que se
revela no próprio medo, desânimo ou
através dos avisos de outras pessoas,
põe- se a caminho. Até que a verdadeira luta acontece, ele tem de passar

por uma série de pequenas aventuras.
A verdadeira luta do herói leva ou
a penetrar em esferas desconhecidas
estranhas. Pode tratar- se de um lugar
secreto de difícil acesso, onde atuam
poderes sinistros e ameaçadores. Depois de uma luta difícil, quase fatal,
o herói consegue superar o poder inimigo. Em seguida, ganha um tesouro (ouro, reino, conhecimentos, fama)
e uma jovem virgem, com a qual se
unirá e terá um filho.”
A ocorrência universal e a semelhança dos motivos míticos do herói
nos levam a entender que a figura do
herói substitui o ser humano exemplar, aquele se esforça por uma renovação social, pelo domínio criativo
da vida e pela evolução da consciência. O herói é aquele que consegue se
manter fiel a si mesmo, numa procura ininterrupta, na qual não existe
nenhuma meta definitiva, pois manter-se progredindo apesar das adversidades é heroico. E esse progredir não
é a esmo ou para alcançar interesses
pessoais e limitados. A jornada do he-

rói é de alguém que permanece fiel
a si próprio apesar das adversidades
e que ao mesmo tempo busca o bem
coletivo. Ao trazer contribuições novas para os demais, ele encontrará a
desconfiança e a rejeição social.
Todo herói possui mestres e mentores. Através do autoconhecimento
que lhe permite disciplina, mente clara, estratégia e criatividade, ele vence os obstáculos mesmo quando parecem impossíveis de serem superados.
No seu dia a dia, a jornada do herói se apresenta como feita de objetivos parciais que oferecem orientação
somente para um determinado período ou para uma determinada fase da
vida. Se quisermos continuar vivos na
alma seguindo o fluxo da vida, devemos nos encaminhar, mesmo contra
muitas resistências interiores e exteriores, sempre para frente e encarar
travar sempre novas “lutas com o dragão “
Todo ato criativo, ainda que mínimo, através do qual modificamos
a nós mesmos ou ao nosso meio ambiente, corresponde a um pequeno
ato heroico que, cumulativamente,
constrói uma vida digna de ser vivida.

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);

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

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

@Brascar Auto Sales

@brascar_autosales

* O preço anunciado indicado neste anuncio representa o preço de venda à vista (com desconto sobre o preço regular). O preço à vista ou Preço Regular do veículo não inclui nova placa (new license plate) ou
transferência, imposto sobre vendas (sales tax) e quaisquer outras taxas administrativas. Para saber o valor total cash e/ou valor regular do carro (financiado sem desconto) e demais custos, ligue 954-788-0425.
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PLANETA MÚSICA
Por GENE DE SOUZA

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

Festa Julina com Forró da Gabi em Miami Beach

S

im, vai ter Festa Julina! No sábado 10 de
julho haverá um arraial no lindo Miami
Beach Botanical Garden com
música ao vivo, DJ, brincadeiras, dança, comida típica e muito mais. Coloca sua
roupa de São João e venha
preparado para dançar e degustar das delícias como canjica, espiga de milho, bolos e
doces, quentão e mais!
O Forró da Gabi é um
projeto especial liderado
pela cantora Gabi Lacombe
que apresenta os clássicos
do forró e também os sucessos populares da atualida-

de para todo mundo levantar poeira. Gabi vai animar
a Festa Julina acompanhada
por Jeimes Teixeira (baixo),
Ricardo Alves (acordeão) e
Katraka (zabumba). DJ Kumi, co- apresentador do popular programa de rádio
Brainville na 88,9FM WDNA, vai tocar uma seleção
especial de forró de raiz e
outras raridades do nordeste brasileiro. Esse evento
agradece o apoio da Sling,
The Rhythm Foundation,
Gazeta News, Acontece Magazine, e o Consulado Geral
do Brasil em Miami.
Festa Julina – Forró da

Gabi vai acontecer no sábado, 10 de julho a partir das
6pm no Miami Beach Botanical Garden, 2000 Convention
Center Dr. Em Miami Beach.
Ingressos custam $20

($15 membros) e crianças de
12 anos ou menos entram
grátis.
Para mais informações e
compra de ingressos visite o
site MBgarden.org

Melim lança álbum com versões de hits de Djavan

A

banda Melim está lançando seu mais novo projeto, “Deixa Vir
do Coração”, composto por 13 regravações de sucessos do cantor e compositor Djavan. O álbum, que sai
pela Universal Music, traz releituras de hits como “Se”, “Eu
Te Devoro”, “Oceano”, “Samurai” e “Flor de Lis”. E inclui a
participação mais que especial
de Djavan na canção “Outono”. O álbum marca a primeira vez que um compilado de
músicas do artista alagoano é
regravado no formato digital.
A Melim também irá disponibilizar os vídeos das faixas em
blocos semanais no YouTube.
O título “Deixa Vir do Coração” foi ideia do produtor

musical do álbum, Max Viana
(filho do homenageado), e foi
retirado de um trecho da música “Se”, coroando e batizando
a homenagem dos irmãos Melim ao ídolo. “Max Viana é um
cara que além de muito talentoso, tem vibe boa, é humilde
e dedicado. A escolha do Max
para produzir veio do fato de
ele conhecer muito bem a obra
do pai por completo, tocou por
anos com ele e nos trouxe a segurança de que a homenagem
agradaria ao Djavan. Max também conhece o nosso trabalho
desde o começo, na verdade
até antes de nós três nos juntarmos e nos apresentarmos
como Melim. Temos uma relação de amizade e admiração
mútua, por isso ele era a pes-

soa perfeita para realizar o trabalho”, pontua Rodrigo Melim.
Sobre a participação física de Djavan no álbum, os irmãos revelam que ela surgiu
de maneira inesperadas. “Max
se encontrou com o pai numa tarde em família e falou
sobre o projeto com ele, que
adorou a ideia. De forma despretensiosa e espontânea, Djavan comentou que gostaria
de participar cantando uma
faixa com a gente”, revela Rodrigo. “Eu quase caí para trás
quando soube, foi uma felicidade imensa”, conta Gabi, que
aproveitou para comentar sobre a fusão de épocas musicais: “O mais bonito de tudo é
ver que de alguma forma podemos ser o canal de conexão

para o público mais
jovem que não conhece a
fundo a obra do Djavan, sermos porta-vozes de composições atemporais de tanta riqueza musical e consistência.
É um álbum-homenagem de
coração, voz e violão ao vivo, a esse artista que é tão importante para nós, para a
música e para o mundo”.
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CINEMA
Por JANA NASCIMENTO NAGASE

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

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

Confira os lançamentos da semana
DreamWorks

The Tomorrow
War
Amazon
Original
A plataforma
digital Prime
Video disponibiliza, no dia
2 de julho, o
filme de ação e ficção científica
“The Tomorrow War”. A humanidade está perdendo uma batalha global contra uma espécie
mortal de alienígenas em 2051.
Para garantir a sobrevivência
dos humanos, soldados e civis
do presente são transportados
para o futuro e se juntam à luta,
entre eles Dan Forester, um pai

de família determinado a salvar
o mundo. No elenco estão Chris
Pratt, Yvonne Strahovski, JK
Simmons, Betty Gilpin, Sam Richardson, Edwin Hodge, Jasmine
Mathews, Ryan Kiera Armstrong,
Keith Powers, entre outros. A
direção ficou a cargo de Chris
McKay. O roteiro foi escrito por
Zach Dean.
A24

Amazon Original

Estreia na
sexta-feira,
dia 2 de julho,
nos cinemas e
na plataforma
digital Peacock, a animação da
DreamWorks, “The Boss Baby:
Family Business”. O longa acompanha novamente os irmãos Tim
e Ted, agora adultos e vivendo
vidas separadas. Enquanto Tim
construiu uma vida calma no
subúrbio com sua esposa, Carol,
e as filhas, Tabitha e Tina, Ted
se transformou em um mega
empresário que resolve todos os
problemas com dinheiro. Mas
quando Tim descobre que sua
filha caçula também é agente do
BabyCorp, ele precisará da ajuda
do irmão mais novo para lidar
com a situação. No elenco de

vozes estão James Marsden, Alec
Balwin, Eva Longoria, Ariana
Greenblatt, Amy Sedaris, Jeff
Goldblum, entre outros. A direção é de Tom McGrath. Diversão
garantida para toda a família.

viagem de cross-country, onde
o objetivo é ganhar o máximo
de dinheiro possível dançando
nos clubes de strip da Flórida.
Zola concorda. De repente,
ela está presa na viagem mais
louca e inesperada de sua vida.
No elenco estão Taylour Paige,
Riley Keough, Colman Domingo,
Nicholas Braun, Jason Mitchell,
entre outros. “Zola” foi dirigido
por Janicza Bravo que também
escreveu o roteiro ao lado de
Jeremy O. Harris. O roteiro foi
escrito a partir de tweets compartilhados por A’Ziah King.

Zola
A24
A comédia
dramática
“Zola” já está
em cartaz
nos cinemas
desde o dia
30 de junho,
quarta-feira. O longa acompanha
Zola que conhece Stefani em um
restaurante onde Zola trabalha
como garçonete. Apenas um dia
depois de trocarem números,
Stefani convida Zola em uma

Searchlight Pictures

The Boss
Baby: Family
Business
DreamWorks

Summer of
Soul (…Or,
When the
Revolution
Could Not Be
Televised)
Searchlight
Pictures
O documen-

tário “Summer of Soul” estreia no circuito nacional e na
plataforma de ‘streaming’ Hulu
na sexta-feira, dia 2 de julho.
Em sua aclamada estreia como
cineasta, o músico Ahmir “Questlove” Thompson apresenta um
poderoso documentário: parte
musical, parte registro histórico criado em torno do evento
épico que celebrou a história,
cultura e moda negra. Ao longo
de seis semanas no verão de
1969, a apenas 160 quilômetros
ao sul de Woodstock, o Harlem
Cultural Festival foi filmado em
Mount Morris Park (agora Marcus Garvey Park). As filmagens
nunca foram vistas e em grande
parte esquecidas - até agora.
“Summer of Soul” inclui apresentações de concertos nunca
antes vistos de Stevie Wonder,
Nina Simone, Sly & the Family
Stone, Gladys Knight & the Pips,
Mahalia Jackson, B.B. King, The
5th Dimension e mais.
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INSIGHT
Por CHRIS BIANCHI

insight@gazetanews.com
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

Arraiá da Adriana

Naza vira romance!

A

empresária do AG MED SPA , Adriana Etzeler, comemorou aniversário no dia 25, em sua residência em Pompano Beach.
O “Arraiá da Adriana” reuniu amigos e familiares em uma noite
divertida, com comidas típicas e música ao vivo com Gabi Lacombe.

A

renomada artista plástica
Naza irá ter sua vida resumida num romance escrito pelas mãos de Marcos H. N. Rossi, escritor que já tem outros livros
em seu currículo. Os dois sócios
trabalham juntos no projeto e esperam lançar o livro no ano que
vem!
Acompanhe mais sobre o trabalho da artista no www.naza.com
Naza e Marcos H. N. Rossi

Baby Care Drive

N

a quarta-feira, dia 23 de
junho, foi realizado mais
um Baby Care Drive organizado pela “If you foundation”.
A entrega de cestas para gestantes e lactentes alegra tanto às
mamães presenteadas quanto às
voluntarias que fazem tudo com
muito amor! Confira!

Voluntariárias da If You Foundation

Aline Neri (mãe de gêmeos que foi
presenteado) e Chris Bianchi(voluntária
da If you Foundation)

Adriana com os filhos Matheus e Amanda

Cerimônia de Posse no Rotary

R

ealizou-se no dia 17 de Junho a Cerimônia de Posse da presidente Luciana Beuke e sua
diretoria para o ano rotário 2021-2022. O evento foi marcado pela alegria contagiante
dos rotarianos e convidados ilustres como o Cônsul Geral do Brasil em Miami, embaixador João Mendes Pereira e o governador do distrito Michael Walstrom. Todos ficaram gratos
pela oportunidade do reencontro presencial e entusiasmados pelo ano que se inicia!

Nosso negócio é seguro!
Automóveis Pessoais | Automóveis Comerciais | Emplacamento | Propriedades |
Empresas | Moto/ Barco | Notary Public

Embaixador João Mendes Pereira (Cônsul Geral do Brasil
em Miami)com a presidente do rotary Luciana Beuke.

Dini Heizer, Ligia Assunção (Homenageada pelo
programa Conexão Rotary da Rádo Gazeta) e Vania
Amorim

Toll Free: 1 (800) 675.5147
(954) 420.5998 | info@ancorainsurance.com
605 SE 10th Street | Deereld Beach, FL 33441 | www.ancorainsurance.com

Diretoria com a Presidente

