
O maior jornal brasileiro na Flórida

Paranaense se prepara para ser 
a primeira astronauta brasileira 

Dúvidas ecoam após o colapso do 
Champlain Towers South em Surfside

E agora: mudar ou não de Surfsi-
de? Além disso, os moradores 

e proprietários serão ressarcidos? 

Qual a responsabilidade da asso-
ciação do condomínio? Veja as res-
postas para alguns dos principais 

questionamentos que têm sido fei-
tos após o colapso de 24 de junho. 

Flórida  |  Pág. 10 Destroços do Champlain Towers South.

Carl Juste|AP

“
Não importa de onde você vem, mas onde você 
quer chegar e o que está disposto a sacrifi car e 
fazer para alcançar seus sonhos”, diz Andressa 

Costa Ojeda, 20 anos, aceita para fazer a Advanced 
Space Academy da NASA e aluna de engenharia ae-

roespacial da universidade Embry-Riddle Aeronauti-
cal University, em Daytona Beach. Ela estuda para se 
tornar a primeira astronauta brasileira e se dedica a 
inspirar outras meninas. 

Flórida | Pág. 11

Andressa Costa Ojeda, 20 anos, é aluna da universidade Embry-Riddle Aeronautical University, em Daytona Beach. 

Arquivo pessoal. 
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O Dia do Homem, co-
memorado em 15 de 
julho no Brasil, é da-

ta para alertar sobre a saúde 
masculina. Há quase 30 anos 
o Brasil comemora o Dia do 
Homem no dia 15 de julho. 
Desde então, e até hoje, o 
foco dessa data é na saúde 
masculina, muitas vezes ne-
gligenciada em função de ta-
bus e preconceitos. 

Enquanto o Dia interna-
cional da Mulher alerta para 

a garantia de direitos, no ca-
so masculino a ideia é cons-
cientizar para os cuidados 
com a saúde. Isso porque, en-
quanto mulheres têm uma 
cultura de prevenção, é fato 
que os homens não têm o há-
bito de exames preventivos.

Na data comemorativa, 
com ações em diversas áreas, 
instituições da área de saú-
de como o Instituto Radion 
de Curitiba alertam para a 

necessidade de prevenção e 
diagnóstico precoce de doen-
ças potencialmente graves. 
Infelizmente, a maioria dos 
homens brasileiros não vai 
ao médico, mesmo quando 
há sintomas. Se for por pre-
venção, então, menos ainda. 

O resultado disto é que, 
a cada três mortes que ocor-
rem no Brasil, duas são de 
homens. E pior, na faixa etá-
ria entre os 25 aos 59 anos 
de idade, período de vida de 

maior produtivida-
de. 

Entre os princi-
pais problemas de 
saúde que atingem 
o público masculi-
no estão o câncer 
de próstata, doen-
ças do coração (in-
farto, AVC), outros 
cânceres (pele, pul-

mão), colesterol elevado, dia-
betes e hipertensão arterial. 
Um check-up anual poderia 
apontar e tratar precocemen-
te a maioria desses males.  
Porém, há uma grande resis-
tência a essa prática.

O exame preventivo ao 
câncer de próstata é o exem-
plo clássico de preconceito. 
No entanto, o diagnóstico 
pelo toque retal só traz be-
nefícios ao paciente. A me-

dicina avançou ao ponto de 
permitir a cura de tumores, 
em seus estágios iniciais, por 
meio dos avanços em Radio-
terapia. Por isso mesmo, é 
fundamental que o exame 
seja feito periodicamente, de 
acordo com a idade do pa-
ciente, para a detecção do 
problema o mais precoce 
possível. 

De acordo com a estima-
tiva do Instituto Nacional de 
Câncer (Inca), o câncer de 
próstata é o segundo tipo 
mais frequente em homens 
- atrás, apenas, do câncer de 
pele não melanoma. Motivo 
mais do que suficiente para 
alertar para a importância 
de prevenção e do diagnósti-
co precoce.  Casos de hiper-
tensão e diabetes seguem a 
mesma lógica. Diante desses 
fatos, a mobilização em prol 
da saúde do homem se faz ca-
da dia mais necessária.

Neste Dia do Homem, va-
mos incentivar a prevenção 
e valorizar a saúde dos pais, 
maridos , irmãos, parentes 
e amigos.

O câncer de próstata é 
o segundo tipo da doença 
mais comum entre os ho-
mens no Brasil, com 65 mil 
novos diagnósticos ao ano, 
segundo o Instituto Nacio-

nal de Câncer (Inca). E, tiran-
do o câncer de pulmão, esse 
é o que mais causa mortes 
entre a população masculi-
na do mundo. 

Só no Brasil, estima-se 
que a doença faça 15 mil 
vítimas anualmente. Feliz-
mente, estão surgindo inova-
ções para ajudar a combater 
o problema e reduzir esses 
números. 

Sobre o Radion
O Instituto Radion é um 

centro de referência em Ra-
dioterapia. Alia a tecnologia 
à excelência dos profissionais 
e ao acolhimento aos pacien-
tes. É o primeiro centro on-
cológico do país a adquirir o 
Sistema Dolphin (IBA Dosi-
metry), que permite o con-
trole da qualidade em tempo 
real de técnicas complexas 
como o VMAT, Radiocirur-
gia e SBRT. Com essa tecno-
logia, as doses de irradiação 
podem ser verificadas no mo-
mento do tratamento, pro-
porcionando maior seguran-
ça, desde a primeira até a 
última fração.

Referências de texto:  Si-
mone Meirelles e Caroline 
Michel- Instituto Radion de 
Curitiba. 

Revista Saúde, maio 
2021.

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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Entre os principais 

problemas de saúde estão 

câncer de próstata, doenças 

do coração (infarto, AVC), 

outros cânceres (pele, 

pulmão), colesterol elevado, 

diabetes e hipertensão.

Homem poderia viver mais se cuidasse da saúde
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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
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 VERÃO até 22 de setembro

FLORIDA CENTRAL

Período com chuvas espar-
sas, sol e altas temperatu-
ras. Nesta semana a mínima 
será de 27°C (81°F) no dia 
17 à noite e a máxima de 
38°C (100°F)
no domingo.

SUL DA FLORIDA

Período com chuvas espar-
sas, sol e altas temperatu-
ras. Nesta semana a mínima 
será de 26°C (79°F) no dia 
17 à noite e a máxima de 
36°C (97°F) no
dia 19 de julho.
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Flórida bate recorde anual de mortes de peixes-boi 
Mais peixes-boi (manatees) já morreram este ano do que em 

qualquer outro ano na história registrada da Flórida, principal-
mente de fome devido à perda de tapetes de ervas marinhas, 
disseram autoridades estaduais.

A Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da 
Flórida relatou que 841 mortes de peixes-boi foram registradas 

entre 1º de janeiro e 2 de julho, quebrando o recorde anterior 
de 830 que morreram em 2013 por causa de um surto de ma-
ré vermelha tóxica.

Alguns biólogos acreditam que a poluição da água está ma-
tando os tapetes de ervas marinhas na área. Batidas de barcos 
também são uma das principais causas das mortes. 841 mortes de peixes-boi foram registradas entre janeiro e julho. 

Visit Florida 

Bônus faz parte do Florida Civics and Debate Initiative -  programa para 

elevar o conhecimento, habilidades e disposição cívicas dos alunos.

Professores terão bônus de US$ 3 

mil com nova certificação estadual

O 
governador Ron DeSan-
tis está reforçando sua 
nova iniciativa cívica 

nas escolas públicas da Flóri-
da, injetando US$ 106 milhões 
na educação e atividades ex-
tracurriculares na Iniciativa 
de Excelência em Alfabetiza-
ção Cívica.

Dentro do programa, pro-
fessores que obtiverem nova 
certifi cação estadual recebe-
rão um bônus de US$ 3.000 
do estado. Durante o próximo 
ano letivo, US$ 65 milhões se-

rão alocados para uma nova 
credencial profi ssional para 

educadores.
Em janeiro de 2020, o go-

vernador DeSantis anunciou a 
Florida Civics and Debate Ini-

tiative (FCDI) com a The Mar-
cus Foundation para elevar o 
conhecimento cívico, habili-
dades cívicas e disposição cí-
vica para alunos do ensino 
fundamental e médio, e fi nan-
ciado com US$ 5 milhões da 
Fundação Marcus.

A Fase Um trouxe 59 esco-
las em 30 distritos escolares 
para o programa, com mais 
de 2.000 alunos participan-
do de 24 torneios virtuais. Os 
educadores também recebe-
ram treinamento direciona-

do e desenvolvimento profi s-
sional para ajudar a aumentar 
seus conhecimentos e orientar 
sua instrução dos padrões de 
civismo revisados da Flórida.

A Fase Dois começa no ano 
letivo 2021-2022, adicionando 
mais 102 escolas à iniciativa, 
para um total de 161 escolas 
em 48 distritos.

Bônus de US $ 3.000

Durante uma coletiva de 
imprensa em Orlando nesta 
terça-feira para lançar o pro-
grama, DeSantis explicou que 
o fi nanciamento será usado 
para criar e premiar profes-
sores qualifi cados com o Selo 
de Excelência do Florida Civi-
cs, que inclui um bônus de US 
$ 3.000 para educadores que 
concluírem o treinamento.

Leia mais no gazetanews.
com.  

Durante o próximo ano letivo, US$ 65 milhões serão alocados para incentivar professores.

MDCPSalberto carvalho twitter

Serão investidos 

US$ 106 milhões na 
educação e atividades 
extracurriculares na 

Iniciativa de Excelência 
em Alfabetização Cívica.

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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Lorenzo De Oliveira Leone, 5, e Alfredo Leone, 48, estavam  dormindo quando o prédio desabou.

Corpos de filho e marido de brasileira são 

encontrados nos escombros de Surfside (FL) 

O
s corpos do filho e do 
marido da brasileira 
Raquel Oliveira foram 

encontrados nos escombros 
de Surfside (FL) no sábado, 
10. O número de mortos con-
firmados subiu para 95 na 
quarta-feira, 14, com uma lis-
ta restante de 14 pessoas de-
saparecidas sob os escombros.

Raquel falou sobre o ocor-
rido em sua página no Face-
book, relembrou momentos 
anteriores à tragédia e infor-

mou que uma celebração pe-
la vida de Lorenzo De Olivei-
ra Leone, 5, e Alfredo Leone, 
48, será realizada nesta sexta-
-feira, 16.

“A todos os meus queridos 
amigos de perto e de longe: al-
gumas semanas atrás, fomos 
acordados pela trágica notí-
cia do desabamento de nosso 
prédio em Surfside.  Há exa-
tamente um mês, alguns de 
vocês estiveram aqui conosco 
celebrando a vida de Lorenzo 

e tivemos uma noite tão feliz. 
Naquele momento, pude ver 
o quanto Lorenzo era ama-
do e o quão feliz ele era entre 
seus amigos. Comemoramos o 
Dia dos Pais com alguns ami-
gos também e iniciamos um 
concurso de culinária italiana! 
Nós nos divertimos tanto”, es-
creveu Raquel.

Para ajudá-la nesse mo-
mento difícil, amigos se jun-
taram e criaram campanhas 
no GofundMe.  raquel Oliveira com o filho lorenzo, 5 anos, e o marido alfredo leone.

GofundMe

Fundo arrecada $ 1,7 milhão em doações para vítimas do desabamento

O Support Surfside Fund 
arrecadou $1,7 milhão em 
doações recebidas e mais $1,5 
milhão em promessas. O pri-
meiro milhão começou a ser 
distribuído imediatamente 
através do processo de ins-
crição.

As famílias afetadas pelo 

colapso do condomínio po-
dem começar a se inscrever 
para receber dinheiro por 
meio do Support Surfside 
Fund - um dos vários fundos 
criados após o trágico colapso 
das Champlain Towers South 
em 24 de junho.

O Support Surfside é uma 

colaboração liderada pela Co-
ral Gables Community Foun-
dation, Key Biscayne Commu-
nity Foundation e Miami 
Foundation.

O fundo já doou US$ 
155.000 em cartões de crédi-
to para 149 familiares e sobre-
viventes em seu centro de as-

sistência à família.
Outros US$ 155.000 foram 

alocados para grupos que pres-
tam serviços “abrangentes” 
que incluem alimentação e 
apoio à saúde mental, como a 
Cruz Vermelha Americana do 
Sul da Flórida. 

Mural de vítimas do desabamento.

local 10. 

O condado de Broward diz 
que não vai se apressar em 
mudanças radicais no códi-
go de construção para garan-
tir que os edifícios dos seus 
condomínios estejam segu-
ros, apesar da catástrofe em 
Surfside.

O condado pode, em úl-
tima análise, discutir recerti-
ficações mais frequentes de 
condomínios, bem como estu-
dos geotécnicos sobre as fun-
dações dos edifícios. Mas um 
conselho consultivo concluiu 
na segunda-feira, 12, que as 
mudanças devem esperar até 
que a causa do colapso de Surf-
side seja determinada.

“Quando você quer resol-
ver um problema e não sabe 
qual é, como você encontra 
soluções?”, disse Daniel L. La-
vrich, engenheiro e presiden-
te do Comitê Estrutural de 
Broward, um comitê consul-
tivo do Conselho de Regras e 
Apelação. 

Leia a matéria completa 
no gazetanews.com. 

Broward não vai 

mudar códigos de 

construção
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Pelo segundo ano consecutivo, a Flórida atendeu a todos os padrões de qualidade do ar.

Flórida está entre os estados com melhor 

qualidade do ar, segundo pesquisa 

A 
Flórida atendeu a todos 
os padrões de qualida-
de do ar ambiente e es-

tá entre os estados mais popu-
losos dos EUA em termos de 
ar limpo.

Há muito conhecida como 
um destino global para o tu-
rismo, a Flórida oferece belas 
praias, lazer e muito sol.

Agora, o estado possui um 
dos ares mais limpos já regis-
trados, de acordo com o De-
partamento de Proteção Am-

biental da Flórida (DEP).
O departamento confir-

mou recentemente que, pelo 
segundo ano consecutivo, a 
Flórida atendeu a todos os pa-
drões de qualidade do ar am-
biente e se classifica entre os 
estados mais populosos dos 
EUA em termos de ar limpo.

“Esses esforços não apenas 
resultaram na Flórida conti-
nuando a ter o ar mais limpo 
já registrado, mas em perma-
necer o estado mais populoso 

dos Estados Unidos para aten-
der a esses rígidos padrões fe-
derais”, disse um porta-voz 
do DEP.

O recorde consecutivo de 
qualidade do ar reconhece que 
a Flórida atende a todos os pa-
drões de qualidade do ar am-
biente.

Classificados como esta-
dos com melhor qualidade 
do ar estão também: Hawaii, 
Alaska, Washington, Oregon 
e Maine. O estado atendeu a todos os padrões de qualidade do ar limpo.

Creative Commons

Flórida lidera prisões pela invasão do Capitólio em janeiro

A Flórida tem sido o esta-
do de maior parte das prisões 
(pelo menos 53) de pessoas 
acusadas de conexão com a 
invasão do Capitólio em ja-
neiro por apoiadores de Do-
nald Trump, de acordo com 
uma revisão do Spectrum Ne-
ws de uma compilação online 

do Departamento de Justiça 
dos EUA de casos de violação 
do Capitólio feita no dia 12.

São 10 prisões a mais na 
Flórida do que há um mês, 
quando o estado tinha uma 
prisão a mais do que o Texas 
e a Pensilvânia. 

As prisões incluem pelo 

menos 20 na Flórida Central e 
pelo menos 16 em Tampa Bay.

A compilação do Departa-
mento de Justiça mostrou o 
Texas com 45 prisões, a segun-
da maior nos EUA, e a Pensil-
vânia com 44. Nova York viu 
40 prisões e Virginia 26, de 
acordo com os dados. Protestos diante do Congresso culminaram na invasão. 

APJohn Minchillo, File

O SeaWorld Orlando foi 
nomeado o parque de diver-
sões nº 1 dos EUA, de acordo 
com a pesquisa 10Best Rea-
der’s Choice do USA Today.

O parque venceu outros 
parques conhecidos - incluin-
do Disney e Universal - para fi-
car com o primeiro lugar. Seu 
parque irmão Busch Gardens 
Tampa Bay entrou na lista em 
6º lugar.

Embora nenhum dos par-
ques da Disney estivesse per-
to do primeiro lugar, o Magic 
Kingdom conseguiu entrar no 
top 10, ficando em nono lugar.

SeaWorld 

Orlando é eleito 

o melhor parque 

dos EUA 

O parque venceu Disney e Universal. 

Sea World Orlando.
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Indenizações a moradores e proprietários, responsabilidade da associação do 

condomínio e mudança de cidade são os principais questionamentos.

Dúvidas ecoam após o colapso do 

Champlain Towers South 

Antes do colapso do 
Champlain Towers 
South Condominium, 

os proprietários e a diretoria 
do complexo passaram anos 
discutindo sobre o custo e a 
extensão dos reparos estru-
turais e de segurança para o 
prédio de 12 andares perto 
de Miami.

Em 9 de abril, Jean Wod-
nicki, presidente do conselho 

da Champlain Towers South, 
alertou em uma carta aos pro-
prietários que os problemas 
haviam piorado. “Já discuti-
mos, debatemos e argumenta-
mos há anos e continuaremos 
a fazê-lo nos próximos anos, 
à medida que diferentes itens 
entram em jogo”, escreveu ela.

Indenizações
Há muitos brasileiros en-

volvidos e com dúvidas tam-
bém sobre como fi ca a situa-

ção de quem era morador ou 
proprietário. A dúvida que pai-
ra no ar é quanto aos direitos 
dos moradores vítimas do de-
sabamento. Se, como e quan-
do os moradores serão ressar-
cidos fi nanceiramente. 

A advogada brasileira Ales-
sandra Stivelman, da Eisinger 
Law, fi rma de advocacia do sul 
da Flórida especializada em 
direito de associação comu-
nitária, direito e planejamen-

to imobiliário e de seguros, 
explica ao Gazeta News que 
ainda é muito cedo para sa-
ber o que acontecerá especifi -
camente no caso Champlain. 
“Normalmente, os documen-
tos que regem a Associação 
têm disposições que fornecem 
orientação. Essas disposições 
também tratam de quem ad-
ministraria os recursos do se-
guro e como esses recursos se-
riam distribuídos”. Parte do condomínio Champlain Towers South desabou no dia 24 de junho. 

Miami Dade Fire Rescue 

E agora: mudar ou não de Surfside? 
A atmosfera na região fi -

cou pesada, dizem os mora-
dores. Além do fato de saber 
que cerca de 130 pessoas mor-
reram na tragédia, a densa 
poeira causada pela retirada 
dos escombros também é um 
problema. Agora, moradores 
analisam se mudam ou não 

da região. 
Para Nilson do Vale, 41 

anos, empresário natural de 
São Paulo e que mora há três 
anos em Surfside, próximo ao 
local do desabamento, a tragé-
dia foi decorrente de falta de 
manutenção adequada e para 
os moradores próximos, está 

sendo uma realidade difícil. “É 
realmente muito triste e quan-
do estamos perto a sensação 
parece ser ainda maior”, afi r-
ma. No entanto, ele não pen-
sa em se mudar. 

Nem mesmo Erick de 
Moura, que sobreviveu por 
acaso ao atender o pedido da 

namorada e dormir fora de ca-
sa naquela noite, pensa em se 
mudar. Ao ser questionado pe-
lo Gazeta News, o empresário 
disse que, apesar do trauma e 
da tristeza que pairam na re-
gião, ele disse que a união da 
comunidade tem sido trans-
formadora. Nilson do Vale, 41, mora há três anos em Surfside. 

Arquivo pessoal.

Arlaine Castro

5130 N US 1- FORT PIERS- FL- 34946 - PHONE: 772 467 0199 WWW.TRUCKTOWNFLORIDA.COM

FALAMOS PORTUGUES- E ESPANHOL



FlóridaGazeta Brazilian News · Semana de 15 a 21 de Julho de 2021 11

Aceita para fazer a Advanced Space Academy da NASA, Andressa Costa Ojeda, 20 anos, está realizando um sonho.

Estudante paranaense se prepara em universidade 

da Flórida para ser a primeira astronauta brasileira 

A
ndressa Costa Ojeda, 20 
anos, estava no tercei-
ro ano do ensino mé-

dio quando conseguiu um in-
tercâmbio patrocinado pelo 
Rotary Club. Hoje, é aluna da 
universidade Embry-Riddle 
Aeronautical University, em 
Daytona Beach, onde estuda 
engenharia aeroespacial, e so-
nha em se tornar astronauta. 

No intercâmbio, a para-
naense obteve diversas expe-
riências no âmbito espacial, 
inclusive o Advanced Space 
Academy, realizado pela NA-
SA, que simula um treinamen-
to para astronautas.

Morando em Daytona Bea-
ch, cerca de 50 minutos do 
Cabo Canaveral e do Kenne-
dy Space Center, ela conta 
feliz que consegue ver lan-
çamentos de foguetes quase 
que semanalmente da janela 
do próprio quarto. “Nem pre-
ciso sair”, diz. 

Em entrevista ao Gazeta 
News, Andressa contou sobre 
o sonho, os estudos e desafios 
da trajetória que podem levá-
-la a ser a primeira astronauta 
brasileira e a importância de 
incentivar meninas a segui-

rem estudos na área. 
GN - Sempre quis seguir 

carreira em engenharia ae-
roespacial? Como e quan-
do se deu esse processo de 
escolha da universidade na 
Flórida e do curso?

Andressa Costa Ojeda - Fa-
lava muito sobre querer fa-
zer engenharia aeroespacial 
na escola mas só fui ter expe-
riência na área no terceiro ano 
do ensino médio, através do 
intercâmbio que fiz pelo Ro-

andressa Costa Ojeda, 20 anos, é aluna da universidade Embry-riddle aeronautical University, em daytona Beach. 

arquivo pessoal. 

tary Club. Foi quando fiz um 
estágio com um mentor que 
era graduado em astrofísica 
na Universidade de Harvard e 
aprendi muito sobre foguetes 
de alta-propulsão e CubeSats 
(satélites miniatura), lá tam-
bém montei e lancei meus 
próprios modelos de fogue-
te. Foi a primeira vez em que 
eu havia “colocado a mão na 
massa” e entendido realmen-
te do que a engenharia aeroes-
pacial se tratava, e também foi 
quando tive certeza que era is-
so que queria. 

GN - Quais os próxi-
mos passos que vai ter 
que seguir na carreira até 

conseguir ir em alguma 
missão espacial?

Andressa Costa Ojeda - De-
pende muito de qual cami-
nho vou seguir, se vou ser 
astronauta por alguma agên-
cia espacial ou astronauta co-
mercial por alguma empresa 
privada. Se for pela NASA ain-
da falta terminar a universi-
dade, fazer mestrado, me tor-
nar cidadã americana, e ter 2 
anos de experiência na indús-
tria nessa área. Essa semana 
(do dia 12 de Julho) tivemos 
um voo tripulado pela Virgin 
Galactic, empresa que está tor-
nando a ida ao espaço mais 
acessível. Voos para o espaço 
através de empresas privadas 
estão ficando cada vez mais 
comuns, então outras oportu-
nidades podem aparecer com 
requerimentos diferentes que 
podem aumentar as possibili-
dades de alcançar meu sonho.

Leia a entrevista completa 
no gazetanews.com.

“Não importa de onde 

você vem, mas onde 

você quer chegar”, 

ressalta Andressa Ojeda, 

estudante de engenharia 

aeroespacial. 

Arlaine Castro
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ICE é instruído a evitar 

prisões de grávidas

O governo Biden instruiu 
seus oficiais de imigração a 
evitarem a prisão de mulhe-
res grávidas e amamentando 
e estabeleceu novas diretrizes 
para o tratamento quando elas 
fossem colocadas sob custódia 
do governo.

Um memorando de 1º de 
julho assinado pelo Diretor 
de Imigração e Alfândega dos 
EUA (ICE), Tae Johnson, obti-
do pelo site The Hill, direcio-
na a agência para hospedar 

mulheres em “uma instala-
ção apropriada para gerenciar 
seus cuidados”.

“Geralmente o ICE não 
deve deter, prender ou levar 
sob custódia por uma viola-
ção administrativa das leis de 
imigração, indivíduos sabida-
mente grávidas, pós-parto ou 
amamentando, a menos que a 
liberação seja proibida por lei 
ou existam circunstâncias ex-
cepcionais”, diz o memorando 
aos oficiais.

A agência também deve manter mulheres em  instalações apropriadas. 

Rogelio V SolisAP

Algumas cerimônias de naturalização acontecerão em parques nacionais. 

USCIS

O 
governo Biden lançou 
um esforço governa-
mental com o objetivo 

de encorajar milhões de imi-
grantes a se inscreverem pa-
ra se tornarem cidadãos dos 
EUA, anunciou o Departamen-
to de Segurança Interna. 

Funcionários da agência 
de Serviços de Cidadania e 
Imigração dos EUA (U.S. Citi-
zenship and Immigration Ser-
vices) lançaram o plano in-
teragencial “Estratégias de 
boas-vindas que promovam 
integração, inclusão e cidada-
nia” para conscientizar os 9 
milhões de residentes perma-

Biden encoraja milhões 

de imigrantes a se 

candidatarem à cidadania
9 milhões de 

residentes 

permanentes 

legais podem se 

naturalizar.

nentes legais que podem ser 
qualificados para solicitar a 
cidadania e ajudá-los a fazê-lo.

“A ideia é encontrar uma 
forma de todo o governo de 
chegar às pessoas que podem 

se naturalizar”, disse o fun-
cionário dos Serviços de Cida-
dania e Imigração, acrescen-
tando que há 9 milhões de 
pessoas nos EUA que são re-
sidentes permanentes legais 

que podem ser elegível para 
solicitar a cidadania.

O anúncio foi feito no dia 
4 de julho, quando os Estados 
Unidos comemoraram sua in-
dependência.

“Novos cidadãos, fortaleci-
dos com o poder e as respon-
sabilidades que a cidadania 
americana traz, tornam nossa 
nação melhor”, disse o secre-
tário do DHS, Alejandro Ma-
yorkas, em um comunicado à 
imprensa. “Esta estratégia irá 
garantir que os aspirantes a 
cidadãos possam buscar a na-
turalização por meio de um 
processo claro e coordenado”.

A nova medida decorre da 
ordem executiva do presiden-
te Joe Biden no início deste 
ano, que exigia que o gover-
no dos Estados Unidos apre-
sentasse e implementasse es-
tratégias.

Estratégias
Dessa forma, a USCIS 

anunciou que algumas ceri-
mônias de naturalização que 
estão por vir acontecerão em 
parques nacionais, em vez de 
prédios federais. Além disso, 
os serviços postais dos EUA 
exibirão cartazes dentro das 
agências sobre como solicitar 
a cidadania.
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Estudantes que irão começar aulas a partir de 1º de agosto já podem entrar nos Estados Unidos diretamente. 

Com o fim da restrição de entrada, estudantes 

brasileiros voltam aos EUA para aulas

B
rasileiros com visto de 
estudante válido (cate-
gorias F e M) que irão co-

meçar a estudar a partir de 1º 
de agosto já podem entrar nos 
Estados Unidos diretamente, 
sem necessidade de fazer qua-
rentena em outro país por cau-
sa das restrições de entrada 
a estrangeiros pela covid-19. 

 Entretanto, não podem 
chegar 30 dias antes de come-
çarem as aulas, diz a regra do 
Departamento de Estado. 

Os Consulados no Brasil 
retomaram os agendamen-
tos e entrevistas de visto pa-
ra os estudantes em meados 
de maio de 2021. 

Foi quando o mineiro Ví-
tor Gonçalves conseguiu final-
mente marcar sua entrevista 
para tirar o visto.  Natural de 
Belo Horizonte (MG), ele foi 
até Porto Alegre (RS), o único 
local com vagas disponíveis 
quando as entrevistas foram 
retomadas, segundo ele. 

Doutorando em Justiça 
Criminal na Texas State Uni-
versity, na cidade de San Mar-
cos, Texas, ele está há um ano 
tendo aulas remotas enquan-
to aguardava pela liberação 
da entrada. 

“Foi bastante difícil conse-
guir o agendamento de entre-
vista. O meu curso começou 
em agosto de 2020. Depois 
que as entrevistas foram reto-
madas, tudo fluiu bem rápido 
e não tive problemas”, contou. Vítor gonçalves embarca dia 9 de agosto de minas gerais para o Texas. 

arquivo pessoal.

Com as aulas recomeçando no 
final de agosto, ele já está com 
as passagens marcadas para o 
dia 9 daquele mês.

“O meu curso começou 

em agosto de 2020, 
estou há um ano 

em aulas remotas 

aguardando”, conta 
Vítor Gonçalves. 

“EUA rejeitarão haitianos e cubanos que vêm pelo mar”, diz diretor do DHS

O governo Biden está en-
frentando um revés por par-
te dos defensores dos direi-
tos dos imigrantes depois que 
o secretário do Department 
of Homeland Security (DHS), 
Alejandro Mayorkas, disse 
na terça-feira, 13, que haitia-
nos e cubanos que fogem de 

violentas crises políticas em 
seus países de barco não te-
riam permissão para entrar 
nos EUA, mesmo que estabe-
lecessem um pedido de asilo 
confiável.

Em vez disso, aqueles com 
reivindicações confiáveis se-
rão realocados em países ter-

ceiros para reassentamento.
“Nunca é o momento cer-

to para tentar a migração por 
mar”, disse Mayorkas em en-
trevista coletiva. “Deixe-me 
ser claro: se você for para o 
mar, não virá para os Estados 
Unidos.”

Muitos defensores dos di-

reitos dos imigrantes respon-
deram na quarta-feira, 14, 
conclamando o governo a re-
pensar sua posição após o as-
sassinato do presidente hai-
tiano Jovenel Moïse e alguns 
dos maiores protestos de rua 
cubanos em décadas. Fonte: 
NBC News.grupo de imigrantes pede socorro na costa de Port St. Lucie. 

United States Coast guard- aP
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“Orgulho de disseminar nossa brasilidade pelo mundo”, ressalta Nani Etter, criadora da Bilingual Club Publishing. 

Pedagoga brasileira do Texas escreve livros infantis 

em português e lança editora on-line  

A Editora Bilingual 
Club Publishing foi 
inaugurada em 19 de 

janeiro por Nani Ertter, pro-
fessora e pedagoga que mo-
ra nos EUA há 15 anos. Na-
tural do Rio de Janeiro e 
morando no Texas, a carên-
cia de bons livros em portu-
guês para ajudar no ensino 
como língua de herança pa-
ra a filha nascida nos EUA 
foi o que a fez escrevê-los e 
criar a editora online para 
publicá-los. 

“É uma editora de livros 
infantis e surgiu da neces-
sidade de ajudar a desen-
volver o português dos bra-
sileirinhos que moram no 
exterior.  Como professora 
e pedagoga, e querendo ad-
quirir bons livros em portu-
guês que ajudassem minha 
filha nessa jornada bilíngue, 
senti uma carência muito 
grande nessa parte. Resol-

vi então realizar esse sonho 
que sempre tive de escrever 
e publicar livros infantis”, 
contou em entrevista ao Ga-
zeta News.

Cultura brasileira 
através dos livros 

Com um catálogo diver-
sificado, a maioria dos livros 
apresenta temas ligados ao 
Brasil, como por exemplo: 
“Meu Coração é Brasileiro”, 
“Minha Doce Infância no Bra-
sil”, “A Menina que Adorava 
Falar Português”, dentre ou-
tros, os quais abordam ca-
racterísticas do povo, as tra-
dições, festas e aspectos da 
cultura brasileira em geral. 

Vendas
Os livros estão disponí-

veis no site da Amazon e 
já foram para as mãos de 
brasileiros nos EUA, Japão, 
Alemanha, França, Canadá, 
Inglaterra, Espanha, Itália, 
inclusive no Brasil. “Diaria-
mente, temos pedidos de to-

dos esses países”.  
Além de belíssimas ilus-

trações, os livros contam 
também com um suplemen-
to musical, ao qual a criança 
pode ter acesso, por um Có-
digo QR no interior do livro.

Retorno dos pais 
Estamos muito felizes 

com o retorno dos pais e das 
crianças. Recebemos ótimas 
avaliações dos nossos livros 
e também recebemos mui-
tas fotos dos nossos peque-
nos leitores, lendo os nossos  
livros. É muito bom receber 
essas fotos! Muitas delas vão 
para o mural dos leitores no 
Jornal do Bilingo, que é men-
sal e gratuito, disponível em 
nosso site, onde abordamos 
temas sobre a cultura do 
Brasil, receitas, poesias, jo-
gos e brincadeiras.

Espaço a novos autores
A editora surgiu para 

dar espaço também a no-
vos autores. Caso algum au-

Natural do Rio de Janeiro, Nani Ertter é professora e pedagoga e mora nos EUA há 15 anos. 

Arquivo pessoal.

tor queira publicar um livro 
na sua editora,  a partir de 
setembro, a editora lançará 
um plano de parceria com 
novos autores que queiram 
publicar e vender seus livros 
pela Bilingual Club. 

“Basta entrar em conta-
to através do site ou pelas 
redes sociais para que nossa 
equipe técnica analise o con-
teúdo e, se estiver dentro de 
nossos parâmetros para edi-
ção, possa levar o processo 

adiante”, explica.
Como comprar
Para adquirir os li-

vros, acesse o site da edi-
tora www.bilingualclubpu-
blishing.com ou o site www.
amazon.com

Arlaine Castro
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Surto de gafanhotos já afeta 

15 estados americanos 
Um surto de gafanhotos 

que já afeta pelo menos 15 Es-
tados vem provocando devas-
tação em lavouras e pastagens 
no Oeste americano, compe-
tindo por comida com o gado 
e deixando um rastro de mi-
lhões de dólares em prejuízos.

O surto está causando 
preocupação entre os agricul-
tores em todo o oeste, de Utah 
a Wyoming e Montana, que es-
tão preocupados com suas sa-
fras e meios de subsistência.

Esses insetos são nativos 
da região e sua população cos-
tuma ser controlada. Mas, se-
gundo cientistas, houve uma 
explosão neste ano, agravada 

pela seca e ondas de calor his-
tóricas.

Funcionários da agricul-
tura viram a infestação des-
te ano chegando, depois que 
uma pesquisa de 2020 desco-
briu densas concentrações de 
gafanhotos adultos em cer-
ca de 55.000 milhas quadra-
das (141.000 quilômetros qua-
drados) no oeste. Um “mapa 
de risco” de 2021 gafanho-
tos mostra densidades de pe-
lo menos 15 insetos por jarda 
quadrada (metro) em grandes 
áreas de Montana, Wyoming 
e Oregon e porções de Idaho, 
Arizona, Colorado e Nebraska.

Fonte: BBC News.

Entre os estados mais afetados estão Montana, Wyoming e Oregon.

USDA-APHIS

Não foi anunciada uma data específica, mas a secretária mencionou o Dia do 

Trabalho, comemorado em 6 de setembro, como data potencial. 

EUA analisam suspender 

restrições de viagens em setembro 

A 
tão esperada reabertu-
ra aos turistas estran-
geiros pode estar pres-

tes a terminar. O governo dos 
Estados Unidos fará do reiní-
cio das viagens internacionais 
de turismo e de negócios uma 
“prioridade máxima”, afirmou 
a secretária de Comércio, Gina 
Raimondo.

Ainda sem muitos deta-
lhes e se o Brasil estaria nessa 
liberação, voltada inicialmen-
te aos europeus, Raimondo 
disse em junho que aliviar as 
restrições de viagens é uma 
das principais prioridades e 
está “colaborando com o go-
verno para fazer tudo o que 
pudermos para diminuir as 
restrições de viagens com se-
gurança, incluindo a defesa 
da abertura de corredores im-
portantes para viagens de ne-
gócios internacionais”.

Data provável

Embora não tenha sido 
anunciada uma data especí-
fica, a secretária mencionou 
o Dia do Trabalho, que é co-
memorado em 6 de setem-
bro, como a data potencial 
para liberação das restrições 
de viagens.

Raimondo prometeu fazer 
tudo o que pudesse “para re-
vitalizar as viagens de negó-
cios nacionais e internacionais 
por meio de agências subor-
dinadas ao Departamento de 
Comércio” e  ressaltou que o 
departamento anunciará em 
breve um pacote de US $ 750 
milhões em ajuda aos setores 
de viagens e turismo dos Esta-
dos Unidos.

Varia de país
A situação de viagens e en-

trada internacionais continua 
a variar de país para país. Os 
Estados Unidos e o Reino Uni-
do concordaram no mês de ju-

“Prioridade máxima”, afirmou a secretária de Comércio, Gina Raimondo. 

Departamento de ComercioEUA

nho em estabelecer um grupo 
de trabalho de especialistas 
para desenvolver recomenda-
ções para reiniciar as viagens 
internacionais.

Há cerca de 15 meses, os 
EUA mantêm a restrição de 
entrada direta de estrangeiros 
vindos do Brasil, Reino Unido 
e do Espaço Schengen da Eu-
ropa, entre outros locais. Eles 

precisam fazer uma quarente-
na em outro país na lista dos 
liberados para então entrar 
nos EUA.

Teste negativo
Os EUA também exigem 

um teste Covid-19 negativo 
para todos os viajantes inter-
nacionais de chegada. Com 
informações do Business Tra-
veler.



EUA Gazeta Brazilian News · Semana de 15 a 21 de Julho de 202116

Protestos elevam tensão 

entre Cuba e Estados Unidos
Um dia depois de Cuba ser 

sacudida por protestos histó-
ricos, permanecia o clima de 
tensão na ilha, enquanto Ha-
vana e Washington trocavam 
farpas. 

O presidente cubano, Mi-
guel Díaz-Canel, acusou o go-
verno dos Estados Unidos de 
impor “uma política de asfixia 
econômica para provocar re-
voltas sociais no país”, e o pre-
sidente Joe Biden reagiu: “Fa-
zemos um apelo ao governo 
de Cuba para que se abstenha 
da violência. Ouça seu povo”.

A internet móvel, que che-
gou a Cuba no final de 2018 e 
permitiu a exibição de cerca 

de 40 protestos contra as au-
toridades locais no domingo, 
continuava cortada na manhã 
de ontem. Milhares de cuba-
nos, fartos da crise econômi-
ca, que agravou a escassez de 
alimentos e medicamentos e 
obrigou o poder central a cor-
tar a eletricidade por várias 
horas diariamente, saíram às 
ruas em dezenas de cidades do 
país no fim de semana.

As sanções dos EUA e a 
ausência de turistas, devido 
à pandemia, mergulharam 
Cuba em uma profunda crise 
econômica e geraram forte in-
satisfação social.

No domingo, 11, milhares de pessoas saíram às ruas de cidades em Cuba.

 YAMIL LAGE -AFP

Houve uma violenta reação do público e um pedido da Lego, fabricante de 

brinquedos, para a empresa de armas remover o produto. 

Arma de verdade com visual de 

Lego causa polêmica nos EUA

Uma empresa de armas 
de Utah suspendeu as 
vendas de um kit de 

pistola com o tema Lego, de-
pois de enfrentar uma vio-
lenta reação do público e um 
pedido do fabricante de brin-
quedos dinamarquês para re-
mover o produto. 

Com o colorido kit de pis-
tola “Block 19”, os proprietá-
rios poderiam usar blocos de 
Lego para criar suas próprias 
miras e designs em cima do 
slide de uma pistola Glock 19.

A Culper Precision disse 
que sua arma Glock custo-
mizada foi desenvolvida para 
“destacar o puro prazer dos es-
portes de tiro”.

Mas a fabricante de brin-
quedos dinamarquesa Lego 
escreveu à empresa exigindo 
que ela pare de produzir o re-
vólver, devido à sua semelhan-
ça com um brinquedo Lego.

Ativistas que defendem o 
controle de armas descreve-
ram a pistola como “irrespon-
sável e perigosa”.

Shannon Watts, da ONG 
Everytown for Gun Safety, dis-
se que havia contatado a Lego 
sobre a Block19 customizada 
na semana passada, e que a 
empresa dinamarquesa havia 
enviado uma carta de “cease 
and desist” (cessar e desistir, 
um pedido para cessar uma 
atividade sob pena de ação ju-
dicial) à Culper Precision.

Watts também criticou a 
empresa de armas, sediada 
no estado americano de Utah, 
dizendo que havia o risco de 
crianças serem atraídas a usar 
armas de fogo.

A Culper Precision disse 
por meio de um comunica-
do que escolheu produzir a 
Block19 na tentativa de mos-
trar que as armas eram “para 

O kit de pistola “Block 19” foi criado com peças Lego.

Instagram via BBC

todos” e que “possuir e atirar 
com responsabilidade é uma 
atividade realmente agradá-
vel”.

A empresa acrescentou 
que a pistola só poderia ser 
comprada por pessoas com 
porte de armas.

O presidente da Culper 
Precision, Brandon Scott, 
disse ao jornal “Washington 

Post” que, após conversar com 
seu advogado, decidiu atender 
ao pedido da Lego.

A arma parece ter sido re-
movida do site da Culper Pre-
cision.

É ilegal produzir um brin-
quedo infantil que se pareça 
com uma arma de verdade no 
país. Fonte: BBC. 

567 E. Sample Road -
Pompano Beach- FL - 33064

Horário de funcionamento 
Segunda á sextas dás 9:30am ás 5:30pm
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Mais variantes contagiosas se espalham, colocando toda a região em risco, diz o órgão. 

Casos de Covid voltam a aumentar na 

América Latina e nos EUA, alerta OMS

As infecções por Covid 
estão aumentando ra-
pidamente de novo nos 

EUA e na América Latina à me-
dida que mais variantes conta-
giosas se espalham, colocando 
toda a região em risco, disse-
ram funcionários da Organiza-
ção Mundial de Saúde em uma 
coletiva na quarta-feira, 14. 

Os novos picos de infec-
ções também estão exacerban-
do a instabilidade e a violência 
em vários países da América 

Latina e do Caribe, disseram as 
autoridades, observando a agi-
tação política no Haiti, Cuba e 
outras nações à medida que a 
variante delta toma conta das 
Américas.

“Muitos países, incluindo 
os Estados Unidos, estão ven-
do um ressurgimento de in-
fecções na América do Norte, 
os EUA e o México estão rela-
tando um aumento de novas 
infecções na maioria dos esta-
dos, muitos países da Améri-

ca Central também estão ven-
do casos”, disse Dra. Carissa 
Etienne, diretora da Organi-
zação Pan-Americana da Saú-
de, escritório regional da OMS 
para as Américas, na quarta-
-feira.

Países da América Central 
e do Caribe, como El Salva-
dor, Guatemala, Cuba e Ilhas 
Virgens também estão obser-
vando aumentos no número 
de novas infecções. Com in-
formações da CNBC.Residentes da fronteira em Tijuana, México, em 17 de junho de 2021.

Jorge Duenes | Reuters

Algumas vacinas demandarão terceira dose, diz presidente da Anvisa

O diretor-presidente da 
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa), Antô-
nio Barra Torres, disse acredi-
tar que algumas das vacinas 
contra a covid-19 demandarão 
uma terceira dose. Convidado 
pela Associação Comercial do 
Rio de Janeiro para uma pales-

tra virtual realizada no dia 13, 
Barra Torres respondeu a algu-
mas perguntas encaminhadas 
pelos espectadores.

“Acredito que algumas 
vacinas terão a necessidade 
de uma terceira dose. No dia 
de  hoje, ainda é difícil dizer 
qual”, disse ele, destacando 

ser uma avaliação pessoal. “É 
estudado no mundo inteiro. O 
mundo inteiro está debruçado 
nisso, e o objetivo é obter a 
imunização segura e mais du-
radoura”, acrescentou.

A Anvisa é responsável pe-
la autorização do uso e apro-
vação das bulas de vacinas no 

Brasil e sobre o regime de do-
ses. Por enquanto, nenhum 
imunizante tem esquema com 
três aplicações. Barra Torres 
ressaltou que todas as vacinas 
aprovadas pela Anvisa são efi -
cazes e que a população pode 
confi ar em qualquer uma que 
estiver disponível. Vacinas podem ter 3 doses.

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

 O presidente Jair Bolso-
naro, que foi internado no 
Hospital das Forças Armadas 
(HFA), em Brasília, na manhã 
de quarta-feira (14), foi trans-
ferido para São Paulo, onde 
fará exames complementares 
para verifi car a necessidade 
de uma cirurgia de emergên-
cia. A decisão foi tomada pelo 
médico Antonio Luiz Macedo, 
responsável pelas cirurgias no 
abdômen do presidente.

Em nota ofi cial, a Secre-
taria de Comunicação Social 
do Ministério das Comunica-
ções informou que Bolsona-
ro foi diagnosticado com um 
quadro de obstrução intesti-
nal. Nos últimos dias, o pre-
sidente vinha apresentando 
soluços persistentes, além de 
mal-estar, que o levaram a ser 
internado durante a madruga-
da no HFA.    

Os exames são feitos por 
dr. Macedo, médico respon-
sável pelas cirurgias no abdô-
men do Presidente da Repúbli-
ca, decorrentes do atentado a 
faca ocorrido em 2018.

Bolsonaro 

trata obstrução 

intestinal

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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A 
pontuação de crédito é uma 
medição feita por bancos 
ou financeiras para medir 

os riscos em conceder algum cré-
dito, analisando o histórico da pes-
soa que pediu emprestado.

Esta pontuação de crédito é 
utilizada para analisar se a pes-
soa interessada no crédito pode 
ser um potencial inadimplente 
no reembolso do dinheiro em-
prestado.

Como funciona a pontuação 
de crédito?

Para analisar o credit score, 
os bancos utilizam uma base de 
dados do tomador de crédito que 
envolvem os dados pessoais além 
de protestos, ações judiciais ou ou-
tras dívidas em aberto.

Em caso de concessão de crédi-
to para empresas, é comum a aná-
lise de documentos contábeis que 
indicam o andamento das ativida-
des da empresa e a viabilidade da 
concessão do crédito.

A análise consiste em perce-

ber qual a probabilidade do deve-
dor deixar de pagar a sua dívida, 
influenciando na decisão se o em-
préstimo deve ser concedido, ou 
ainda, na taxa de juro.

Como melhorar a sua pontua-
ção de crédito:

Para ser um consumidor com 
uma pontuação boa, além de man-
ter as contas sempre em dia, é pre-
ciso demonstrar um bom com-
portamento enquanto tomador 
de crédito.

Para isso, é possível medir o 

peso de cada prestação dentro do 
orçamento, contando com uma 
reserva para imprevistos, além de 
manter sempre atualizado o va-
lor da renda com as instituições 
de crédito.

Além disso, o excesso na uti-
lização de crédito pode demons-
trar algum descontrole por par-
te do utilizador, principalmente 
quando o limite do cartão de cré-
dito é sempre utilizado, o que de-
ve ser evitado.

Uma pontuação de crédito é 
um número entre 300–850 que 
representa a qualidade de crédito 
do consumidor. Quanto mais alta 
a pontuação, melhor o mutuário 
olha para os potenciais credores. 
Uma pontuação de crédito é basea-
da no histórico de crédito: número 
de contas abertas, níveis totais de 
dívida e histórico de amortização 
e outros fatores.As três principais 
agências de crédito - Experian, 
Equifax e TransUnion - compilam 
dados de fontes que concedem 

crédito a você. Pedaços e partes 
de seu histórico de crédito podem 
variar ligeiramente entre as três 
empresas porque nem todas as 
empresas fornecem informações 
para todas as três agências.

As pontuações FICO são calcu-
ladas usando muitos dados de cré-
dito diferentes em seu relatório de 
crédito. Esses dados são agrupados 
em cinco categorias: histórico de 
pagamentos (35%), valores devi-
dos (30%), duração do histórico de 
crédito (15%), novo crédito (10%) e 
mix de crédito (10%).

Dois mitos que muita gente 
ainda acredita:

MITO 1: Se eu pagar minhas 
contas em dia, é tudo com o que 
preciso me preocupar Para muitos 
consumidores, a suposição é que o 
pagamento de contas em dia é tu-
do o que importa quando se trata 
de uma boa pontuação de crédito. 
Mas essa suposição esquece a im-
portância da utilização do crédi-
to, que é a porcentagem da dívi-

da que você deve em comparação 
com o crédito total disponível que 
foi concedido a você.

A utilização é um dos compo-
nentes mais importantes da sua 
pontuação. Se seus cartões de cré-
dito estiverem no limite, sua pon-
tuação não parecerá boa, mesmo 
se você estiver pagando pronta-
mente. Uma regra prática é usar 
menos de 30% do seu crédito dis-
ponível a cada mês e, de preferên-
cia, menos de 10%.

Mito 2: o cancelamento de car-
tões de crédito aumenta seu cré-
dito.

Não é verdade : fechar um car-
tão de crédito que você tem há vá-
rios anos ou que tem um limite de 
crédito alto pode prejudicar seu 
crédito.  Um fator importante em 
sua pontuação é o quanto você de-
ve em relação aos seus limites de 
crédito, conhecido como índice de 
utilização de crédito. Portanto, re-
duzir o crédito disponível sempre 
funciona contra você.

POR CLAUDIA FEHRIBACH

Carioca, 

formada em 

Artes pela Uni-

versidade do 

Rio de Janeiro. 

Conselheira 

financeira es-

pecialista em 

orçamento, 

crédito pes-

soal , proteção 

de família e 

acumulação 

de patrimônio.

Vice-Presiden-

te Executiva 

da Five Rings 

Financial.Envie 

sua dúvida 

por email para 

claudia@five-

ringsfinancial.

com

O que é Pontuação de crédito?

saudefinanceira@gazetanews.comSAÚDE FINANCEIRA

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

melhor para suas necessidades individuais.
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O
s Florais de Bach são ex-
tratos das flores que au-
xiliam na cura das doen-
ças da alma e atuam no 

processo de transformação pessoal. 
Eles equilibram as emoções ao favo-
recer uma compreensão mais clara 
de nós mesmos. A ideia do Dr. Ed-
ward Bach era a de que entramos 
em desequilíbrio quando a nossa 
personalidade (que seria o nosso eu 
pessoal) se afasta do Eu Superior. 
Quando nos desviamos dele, sur-
gem as doenças, inclusive as emo-
cionais.

Ao longo da minha caminha-
da profissional, percebi a diferença 
que o uso dos florais faz no proces-
so terapêutico psicológico. As flo-
res facilitam o acesso às emoções, 
tornam mais rápido a compreensão 
das mesmas, agilizam o entendi-
mento das questões em pauta e, so-
bretudo, nos ajudam a perceber as 
nossas verdades. Os Florais de Bach 
não são um recurso para acalmar e 
esquecer. Eles apaziguam sim, mas 

sempre ajudando a entender, a pen-
sar, a perceber, a superar. Na ver-
dade, eles fazem aflorar o que pre-
cisa ser observado e, assim, curado. 
E, importante frisar, não têm con-
traindicação, sendo úteis para to-
dos: adultos, crianças e bebês.

A terapia floral é uma terapia 

complementar, ela não substitui o 
atendimento médico nem aquele 
psicológico, mas ajuda e acelerar o 
processo de cura e superação. Ape-
sar os céticos, podemos afirmar que 
a terapia floral não tem efeito pla-
cebo uma vez que animais e bebês 
podem se favorecer dela.

A escolha do floral segue um ra-
ciocínio que não se baseia só nas 
aparências, uma vez que esta tera-
pia não trata de um problema em 
si, mas para ter resultado precisa 
saber olhar para o indivíduo como 
um todo. Este olhar clínico é mui-
to importante, porque o desavisado 
ao analisar os 38 florais vai achar 
que pelo menos metade lhe fariam 
bem. O que pode ser, mas qual to-
mar primeiro? E por que? Terapia é 
método e caminho. Ser terapeuta é 
saber identificar o fio da meada pa-
ra progredir com efetividade sem 
se enrolar num emaranhado de 
problemas – que sempre existe por 
baixo do tapete.

No sistema floral de Bach é im-
portante focar no positivo e naqui-
lo que vai nos levar a recobrar a 
nossa inteireza e a nossa verdadei-
ra missão de vida. Sendo psicanalis-
ta, sempre usei os florais (há mais 
de 25 anos) para dar suporte ao pro-
cesso de autoconhecimento e aos 
desafios emocionais possibilitan-

do uma melhor e mais clara com-
preensão do que estamos vivendo 
dentro de nós, consequentemente 
do que precisamos e queremos.

Portanto, o equilíbrio que a 
gente visa alcançar ocorre em mui-
tos níveis. Cada floral tem uma per-
sonalidade e representa um tipo 
humano, mas também uma fase 
da vida e um aspecto do momen-
to da pessoa. É muito importan-
te entender com profundidade os 
Florais como “tipos de personali-
dade”, porque então começamos a 
compreendê-los a partir do entendi-
mento da essência, da personalida-
de por assim dizer da própria flor. 
Uma vez que conhecemos a perso-
nalidade, conseguimos compreen-
der melhor as aplicações nas diver-
sas situações.

A natureza é sábia e nos propor-
ciona inúmeros recursos para recu-
perarmos nosso equilíbrio emocio-
nal, mental e espiritual. O respeito 
pela natureza, pelas flores e suas 
propriedades, pode ser aprimorado 
ao observar os efeitos maravilho-
sos que o uso inteligente dos florais 
proporciona.

VIVER BEM

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

FLORAIS DE BACH: AS FLORES CURADORAS

adriana@gazetanews.comPor ADRIANA TANESE NOGUEIRA
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Q
uem resiste aos 
tambores, as melo-
dias, e alegria con-
tagiante da Bahia? 

A vibe do verão baiano es-
tá chegando ao Backyard em 
Ft. Lauderdale no dia 25 de 
julho com uma das maiores 
estrelas do carnaval, Xand-
dy, o carismático vocalista 
do grupo Harmonia do Sam-
ba. Destaque do carnaval de 
Salvador desde os anos 1990, 
Harmonia do Samba intro-
duziu o gênero “pagode baia-
no”, um estilo de samba com 
o gingado e humor da ter-

ra da alegria. Nos últimos 20 
anos a banda liderou as pa-
radas no Brasil com dezenas 
de sucessos e atrai milha-
res de foliões a cada ano pa-
ra seus blocos. A frente desse 
sucesso todo, Xanddy se tor-
nou um dos cantores mais 
populares do Brasil. No iní-
cio desse ano lançou “Tá Sol-
teira, Mas Não tá Sozinha” 
com Ivete Sangalo. Agora ele 
anuncia esse novo projeto so-
lo intitulado “Xanddy Sam-
ba &amp;

Summer” que contará 
com muitos desses suces-

sos, bem como uma mistura 
de reinterpretações de can-
ções clássicas e amadas por 
todos os brasileiros, com 
músicas do Djavan, Ivete 
Sangalo, Alceu Valença, Ra-
ça 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 com DJ Fabio Soul, 
e comer um acarajé delicioso 
com uma cerveja bem geladi-
nha. Xanddy Samba &amp;

A 
Academia Latina 
da Gravação, orga-
nizadora do prê-
mio Latin GRAMMY 

anunciou que o brasileiro 
Martinho da Vila está na lis-
ta dos artistas que serão ho-
menageados na edição deste 
ano da premiação, que acon-
tece em Las Vegas em no-
vembro. Aos 83 anos, o can-
tor e compositor, ícone do 
samba e do carnaval cario-
ca (por conta do seu envolvi-
mento com a tradicional es-
cola de samba Unidos de Vila 
Isabel), será agraciado com 
o troféu “Prêmio à Excelên-
cia Musical”, contemplando 
o conjunto de sua obra, tan-
to na área musical — cuja 
carreira foi iniciada em 1967 

— quanto na promoção da 
união das culturas brasilei-
ra e luso-africana, através de 
projetos musicais e literários.

Além de Martinho da Vila 
— que coleciona três gramo-
fones dourados, além de vá-
rias indicações à mais presti-
giada premiação da indústria 
musical latina– , receberão o

prêmio os cantores 
Emmanuel (México), Fito 
Páez (Argentina), Milly Que-
zada (República Dominica-
na), Joaquín Sabina (Espanha) 
e Gilberto Santa Rosa (Por-
to Rico), assim como o duo 
Sheila E. &amp; Pete Esco-
vedo (EUA).  “É uma grande 
honra reconhecer esse gru-
po notável de artistas lendá-
rios, mas muito ativos, com 

o Prêmio à Excelência Musi-
cal deste ano e o Prêmio da 
Junta Diretiva”, disse Gabriel 
Abaroa Jr., presidente/CEO 
de A Academia Latina da Gra-
vação. “Suas realizações mar-
cantes criaram um legado no 
mundo da música latina que 
transcende gerações e fron-
teiras. Estamos ansiosos para 
honrar e celebrar as realiza-
ções de cada um deles duran-
te a Entrega Anual do Latin 
GRAMMY em novembro pró-
ximo, quando retornamos a 
Las Vegas com nossa resilien-
te comunidade de amantes 
da música latina.”

Os artistas serão homena-
geados durante uma cerimô-
nia no dia 17 de novembro 
no Four Seasons Hotel de Las 

Vegas. Retornando de forma 
presencial (após ser realizada 
de forma remota em 2020), 
a semana do Latin GRAMMY 
culminará com a 22.a Entre-
ga Anual do Latin GRAMMY, 
que será transmitida ao vi-
vo pela Univision para vários 
países — além de redes so-
ciais –, no dia 18 de novem-
bro, da MGM Grand Garden 
Arena, em Las Vegas.

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.

Xanddy traz samba e alegria ao Backyard em 
Ft. Lauderdale

Latin GRAMMY vai homenagear Martinho da Vila

planetamusica@gazetanews.comPor GENE DE SOUZA

Summer será no do-
mingo, 25 de julho as 5pm 
(show 7pm) no Backyard, 
100 SW 3rd Ave em Ft. Lau-
derdale. Ingressos a partir 
de $40 pista (VIP $100) pelo 
site Universe.com
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Space Jam: A 

New Legacy

Warner Bros

Um dos filmes 
mais aguarda-
dos desse ano, 
“Space Jam: 
A New Lega-
cy”, estreia 

nos cinemas e na plataforma 
de ‘streaming’ HBO Max no dia 
16 de julho! O longa acompa-
nha a inteligência artificial, Al 
G sequestra o filho de Lebron 
James e envia o lendário jo-
gador dos Los Angeles Lakers 
para uma realidade paralela, 
onde vivem apenas os persona-
gens de desenho animado da 
Warner Bros. Para resgatar o 
seu filho, ele precisará vencer 
uma partida épica de basquete 
contra superversões digitais 

das maiores estrelas da história 
da NBA e da WNBA. Para essa 
dura missão, King James terá 
a ajuda de Pernalonga, Patoli-
no, Lola Bunny, dentre outros 
personagens. Além do jogador 
de basquete LeBron James, estão 
no elenco Don Cheadle, Cedric 
Joe, Kris Davis, Sonequa Martin-
-Green. No elenco de vozes estão 
Zendaya, Gabriel Iglesias, Jeff 
Bergman e alguns jogadores da 
NBA e WNBA: Anthony Davis, 
Damian Lillard, Klay Thomp-
son, Nneka Ogwumike e Diana 
Taurasi. A direção ficou por 
conta de Malcolm D. Lee. “Space 
Jam: A New Legacy” fica dispo-
nível na plataforma por 31 dias 
depois da estreia.

Escape Room: Tournament of 

Champions

Columbia Pictures

O fi lme de ter-
ror e suspense 
“Escape Room: 
Tournament 
of Champions” 
entra em cartaz 
nas salas de ci-
nema na sexta-
-feira, dia 16 de 
julho. O longa 

dá seguimento aos acontecimentos 
do primeiro fi lme, onde Zoey e 
Ben sobrevivem. Mais uma vez, 
eles precisam trabalhar em equipe, 
pois é a única forma de encontrar 
pistas e resolver os mistérios para 
conseguirem escapar dos cômodos 
repletos de armadilhas e, princi-
palmente, salvarem suas vidas. No 
elenco estão Taylor Russell, Logan 
Miller, Deborah Ann Woll, Indya 
Moore, Holland Roden, Carlito Oli-
vero, entre outros. A direção fi cou 
por conta de Adam Robitel.

Summertime

Good Deed 

Entertainment

O longa “Sum-
mertime” 
expande para 
o circuito 
nacional na 
sexta-feira, 

dia 16 de julho. Uma mistura 
de drama, musical e comédia, 
a vida de 25 jovens se cruzam 
durante o verão de 2019 em 
Los Angeles. Entre esses jovens: 
um skatista, um pichador, 
dois rappers, um motorista e 
um amante de cheeseburguer, 
através da poesia, expressam 
vida, amor e medo. “Summer-
time” foi dirigido pelo diretor 
mexicano Carlos López Estrada. 
O roteiro foi escrito por Paolina 
Acuña-González, Jason Alvarez 

e Austin Antoine. A produção 
executiva ficou por conta de 
Kelly Marie Tran.

Naomi Osaka

Netflix

O documen-
tário “Naomi 
Osaka” estreia 
na sexta-feira, 
dia 16 de julho, 
na Netfl ix. 
Dividido em 

três partes, o documentário segue 
Naomi Osaka e seu ano crucial, 
desde o U.S. Open em agosto 
de 2019 e em turnê, enquanto 
ela joga em cada um dos Grand 
Slams, e se prepara para as Olim-
píadas de Tóquio 2020.  A direção 
fi cou por conta de Garrett Bra-
dley, que teve seu documentário 
“Time” nomeado no Oscar 2021.

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 nas salas de cinema e no ‘streaming’

cinema@gazetanews.comPor JANA NASCIMENTO NAGASE
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Embaixador João Mendes Pereira e Sra. Maria Teresa 

da Costa Hidd Mendes Pereira com Prs. Leidmar 

César e Raquel Lopes

Alexandre Piquet, Roberto Campos e o 

Embaixador João Mendes Pereira

Honra ao Mérito

Roberto Campos em 

Miami

O 
Consulado Geral do Brasil em Miami junto 
com a Associação de Pastores Evangélicos Bra-
sileiros nos EUA se reuniu em ato solene para 

conferir a Comenda da “Ordem de Rio Branco” ao Pr. 
Leidmar C. Lopes, pelos serviços prestados à comuni-
dade brasileira ao longo dos seus 34 anos de ativida-
des. Na solenidade, também foram conferidos certifi -
cados de “Mérito” aos cidadãos Rev. Antonio Batista 
Correa, Rev. Fabio Nascimento, James Benjamin 
Queiroz Roldan Providel e Christina Raquel Queiroz 
Roldan Providel. Veja as fotos!

N
o dia 9 de julho, a Câmara do Comér-
cio Brasil-Florida BACCF recebeu o Pre-
sidente do Banco Central do Brasil, 

Roberto Campos, para uma apresentação ex-
clusiva sobre o panorama da economia bra-
sileira. O evento aconteceu no Four Seasons 
Brickell, em Miami, e contou com a presença 
do Consul-Geral do Brasil em Miami, Embai-
xador João Mendes Pereira. Confi ra mais fotos 
deste evento no GAZETANEWS.COM

Insight

Coach Henry Rolle, Cejhae Green e Johnny Olsen

Medalhista Olímpico em 
Boca Raton

N
o dia 8 de julho, a academia Johnny 
O’s recebeu o atleta olímpico Cejhae 
Green e seu treinador Henry Rolle. 

O atleta irá embarcar nesta semana para as 
olimpíadas de Tokyo, para disputar a mara-
tona dos 100 metros rasos pelos Estados Uni-
dos. Johnny Olsen, dono da academia, pres-
tigiou o atleta e convidou os brasileiros a 
fazerem uma aula grátis na unidade de Bo-
ca Raton!

Brasileiros comemoram 

“4 de julho”

N
o dia da independência dos Estados Uni-
dos, 4 de julho, Lee Layun foi anfi trião de 
uma festa em sua propriedade, onde reu-

niu brasileiros e americanos. Em clima de acam-
pamento o ambiente com RV’s e redes também 
contou com música ao vivo e DJ para completar o 
ambiente campestre. Na área gourmet, o “Chur-
rasquinho do Gil” fez muito sucesso! Acompanhe 
mais fotos no GAZETANEWS.COM Lee Layun

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
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