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Flórida registra aumento geral
no preço do aluguel de imóveis
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população da Flórida encara uma nova realidade: o aumento nos preços dos aluguéis. Em um
ano de extremos econômicos causados pela
pandemia, o setor imobiliário vê a mudança impactada por moradores recém-chegados de outros esta-

dos, pelo fim do auxílio federal e o fim da moratória
de despejo. Corretores brasileiros nas regiões metropolitanas de Orlando, Miami e Tampa analisam e explicam as mudanças do setor.
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Na região de Miami, Brickell e Sunny Isles tem havido diferença em torno de 30% no valor de aluguel, analisa corretor.
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OMS vai testar mais medicamentos para COVID-19

A

Mineira,
formada em
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- 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 repórter e
editora do
Gazeta News.

O ensaio Solidariedade
PLUS é um estudo de plataforma que representa a
maior colaboração global entre os estados-Membros da
OMS. Envolve milhares de
pesquisadores em mais de
600 hospitais em 52 países,
16 países a mais do que a
primeira fase de testes. Isso
permite que o estudo avalie
vários tratamentos ao mesmo tempo usando um único protocolo, recrutando milhares de pacientes
O ensaio Solidariedade PLUS para gerar estimativas robustas soé um estudo de plataforma
bre o efeito que um
que representa a maior
medicamento pode
ter sobre a mortacolaboração global entre
lidade - até mesmo
os estados-Membros da
os efeitos moderaOMS e envolve milhares de
dos. Também perpesquisadores em 52 países. mite que novos tratamentos sejam
em pacientes hospitalizados adicionados e tratamentos
com COVID-19. Já estão sen- ineficazes sejam abandonado usadas para outras indica- dos ao longo do estudo.
ções: artesunato é usado paAnteriormente, quatro
ra malária grave; imatinibe medicamentos foram avapara certos tipos de câncer; liados pelo ensaio. Os resule infliximabe para doenças tados mostraram que remdo sistema imunológico, co- desivir, hidroxicloroquina,
mo doença de Crohn e artri- lopinavir e interferon tivete reumatoide.
ram pouco ou nenhum efeiEsses medicamentos fo- to em pacientes hospitalizaram doados para teste por dos com COVID-19.
seus fabricantes.
Sobre os medicamentos
Organização Mundial
da Saúde (OMS) anunciou a próxima fase do
estudo Solidariedade: o Solidariedade PLUS, que irá testar três novos medicamentos
em pacientes hospitalizados
com COVID-19.
Essas terapias - artesunato, imatinibe e infliximabe foram selecionadas por um
painel de especialistas independentes por seu potencial
na redução do risco de morte

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

Artesunato - Produzido
pelo Ipca, é usado no tratamento da malária. No ensaio,
será administrado por via intravenosa durante sete dias,
usando a dose padrão recomendada para o tratamento
da malária grave.
O artesunato é um derivado da artemisinina, um
medicamento antimalárico
extraído da erva Artemisia
annua. A artemisinina e seus
derivados têm sido amplamente utilizados no tratamento da malária e de outras doenças parasitárias por
mais de 30 anos e são considerados muito seguros. O
Grupo Consultivo de Terapêutica para COVID-19 da
OMS recomendou a avaliação das propriedades anti-inflamatórias deste medicamento.
Imatinibe - Produzido pela Novartis, é usado para tratar certos tipos de câncer.
No ensaio, será administrado
por via oral, uma vez ao dia,
durante 14 dias. A dose usada
é a de manutenção padrão,
que está na extremidade inferior da dose que os pacientes com doenças hematológicas malignas recebem por
períodos prolongados.
O imatinibe é um inibi-

dor da tirosina-quinase, formulado como um medicamento de quimioterapia oral
usado para tratar certos tipos de câncer. Dados experimentais e clínicos iniciais
sugerem que a droga reverte o extravasamento capilar
pulmonar (pulmonary capillary leak). Um ensaio clínico randomizado realizado na
Holanda relatou que o imatinibe pode conferir benefício
clínico em pacientes hospitalizados com COVID-19, na
ausência de problemas de segurança.
Infliximabe - Produzido pela Johnson & Johnson,
é usado no tratamento de
doenças do sistema imunológico. No ensaio, será administrado por via intravenosa em
dose única. A dose usada é a
dose padrão que os pacientes com doença de Crohn recebem por longos períodos.
É um inibidor do TNF-alfa, um anticorpo monoclonal
quimérico que reconhece o
TNF-alfa humano.
Para mais informações
sobre as atividades de pesquisa da OMS durante a pandemia, visite o site R&D Blueprint.
Texto: ONU Brasil.

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
Final de semana com tempo instável na Flórida com
a aproximação da tempestade tropical FRED. Temperatura máxima de 39°C
(102°F), na sexta – feira 13.

SUL DA FLORIDA
Final de semana com tempo instável na Flórida com
a aproximação da tempestade tropical FRED. Temperatura máxima de 38°C
(100°F), na terça – feira 17.

VERÃO até 22 de setembro
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223 pítons são removidas do Everglades durante desafio
Um total de 223 pítons birmanesas invasoras foram removidas
do ecossistema Everglades durante o 2021 Florida Python Challenge.
A competição foi patrocinada pelo governador Ron DeSantis e
pela Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida em parceria com várias empresas locais.

Mais de 600 pessoas se inscreveram para a competição de 10
dias, removendo cobras não-nativas invasoras e aumentando a conscientização sobre as espécies invasoras.
Como prêmio, foram dados $ 10.000 para o maior número de
pítons removidas, bem como o reconhecimento para as cobras
mais longas capturadas.

Miami-Dade exige teste de COVID
para funcionários não vacinados
A partir de 16 de agosto, o condado exigirá testes semanais de todos os
funcionários, uma força de trabalho de cerca de 29.000 pessoas.

Pítons capturadas durante o Florida
Python Challenge 2021.

“Estamos fazendo nossa
parte para manter um
local de trabalho seguro
e saudável”, disse a
prefeita durante o
anúncio.

Levine Cava

C

om mais de 1.500 pessoas hospitalizadas por
COVID-19 em Miami-Dade e o número de novos
pacientes crescendo diariamente, a prefeita do condado, Daniella Levine Cava, e a
principal administradora do
hospital público do condado,
Jackson Health System, anunciaram no dia 5 as novas políticas destinadas a incentivar
a vacinação entre os funcionários.
Começando na semana de

A prefeita do condado, Daniella Levine Cava, quer incentivar a vacinação entre os funcionários.

16 de agosto, o condado exigirá testes COVID semanais de

todos os funcionários de Miami-Dade, uma força de traba-

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

lho de cerca de 29.000 pessoas.
Os funcionários que não qui-

serem fazer o teste deverão
apresentar comprovante de
vacinação.
“Esta política que anunciamos hoje ajudará a garantir que estamos fazendo nossa
parte para manter um local de
trabalho seguro e saudável”,
disse Levine Cava, “e que os
funcionários do condado estão
fazendo a nossa parte para evitar a disseminação da COVID
nesta comunidade”.
Segundo a prefeita, o condado entrevistou funcionários

na semana passada por meio
de uma pesquisa anônima pedindo que relatassem seu estado de vacinação. Mais de
5.000 funcionários, representando cerca de 17% da força de
trabalho do condado, participaram da pesquisa, disse ela.
Mais de 83% indicaram ter tomado a vacina.
Nas últimas semanas, Levine Cava expandiu a vacinação
e os testes com novos locais ao
redor de Miami-Dade e reinstaurou um mandato de máscara interna em todas as instalações do condado.
Levine Cava também
anunciou a contratação de Jared Moskowitz, o ex-diretor
da Divisão de Gerenciamento de Emergências da Flórida
que supervisionou a resposta
do estado à pandemia. Com informações do Miami Herald.
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kia.com

2022 SPORTAGE LX

169

$

$3,525

PER MONTH
24-MONTH LEASE
FOR QUALIFIED LESSEES

DUE AT SIGNING

THE MODEL SHOWN IS PRICED HIGHER

OR

1,500

$

CUSTOMER CASH
ON PURCHASE OF 2022 SPORTAGE

10-YEAR
100,000-MILE

WARRANTY

Visit your South Florida Kia retailer today.
Call 800-333-4KIA for details. LEASE: New 2022 Sportage LX 2.4L GDI I-4 6 A/T FWD $25,265.00 MSRP. 2022 Sportage SX Turbo AWD shown — $36,820 MSRP. MSRP
excludes destination and handling, taxes, title, license fees, options, and retailer charges. Actual prices set by dealer and may vary. Lease from Kia Motors Finance (KMF)
on approved credit. Lessee is responsible for insurance, maintenance, repairs, $0.20 per mile over 10,000 miles/year, and excess wear. Subject to vehicle availability and
dealer participation. No security deposit required. CUSTOMER CASH: $1,500 Customer Cash for the purchase of a new 2022 Sportage cannot be combined with lease or
any finance offers from KMF. Subject to vehicle availability and dealer participation. Must take delivery by 9/7/21. Warranties include 10-year/100,000-mile powertrain
and 5-year/60,000-mile basic warranty. All warranties and roadside assistance are limited. See retailer for warranty details. Vehicles shown with options. Not all optional
features are available on all trims. Features may vary.
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Sócios brasileiros se destacam no mercado das
“vending machines” no sul da Flórida
As máquinas estão em hotéis, empresas, salões de beleza, barbearias e outros pontos no sul da Flórida.
Divulgação

Arlaine Castro

“Possuímos um cardápio
específico e especial
para nossas máquinas,
com reposições diárias
para todos os tipos de
público”.

“

Somar com o mercado trazendo tecnologia e conveniência para os nossos
clientes”, esse é o foco dos
sócios Diogo Araújo e Marcelo Falcão, sócios da F&A Global (Casa Group South Florida
Vending Machines) com sede
em Deerfield Beach, que tem
se destacado no mercado do
sul da Flórida.
Elas funcionam sete dias
na semana, 24 horas por dia
e com baixa interação humana em diversos pontos. Bem
vindo ao mundo das ‘vending
machines’. Bem vindos à Casa
Group South Florida.
“Somos master franqueados no sul da Flórida, ou seja, nossa empresa é responsável por toda a operação na
região, e já possuímos máquinas em hotéis, empresas, salões de beleza, barber shops,
entre eles, Nu Adorn, Farmacia
Brasileira, Hotel Rodeway Inn,

Sócios apostam na gastronomia brasileira incluindo pratos quentes e mais saudáveis nas máquinas.

Nexcar Dealer, Thay Oliveira
Hair Salon, LUV Beauty & SPA,
Volkans Barber, Van Kirk Spa
& Pools e outros locais. O nosso objetivo é levar comodidade
e conveniência para os clientes
de todos estes estabelecimen-

tos”, destacam os sócios.
Comida brasileira
Elas estão nos hotéis, empresas, salões de beleza, barbearias. As famosas máquinas
que antes vendiam somente
chocolates, ‘snacks’ e refri-

gerantes agora possuem uma
vasta opção de alimentos, inclusive de comida brasileira.
“Hoje temos uma parceria
incrível com o Box Mineiro,
que é um dos nossos principais fornecedores. Possuímos

um cardápio específico e especial para nossas máquinas
com reposições diárias e cardápio variado para todos os
tipos de públicos”.
Casa Group
A Empresa Casagroup existe há mais de 7 anos, com
um vasto número de equipamentos em operação (mais de
1.200). Os sócios enxergaram
o potencial gigante da região
que não vinha tendo nenhum
trabalho específico nessa área
e resolveram investir em franquias das máquinas.
“A empresa iniciou o processo de franquias e hoje já somos associados à IFA, maior

instituição de franquias do
mundo. A nossa master franquiano sul da Flórida já possui mais de 20 máquinas em
operação”, ressaltam.
Diferencial
Hoje, o principal diferencial é a tecnologia embarcada
nas máquinas, que permite
comida mais saudável e quente. “Utilizamos a estratégia do
oceano azul, navegando em
nichos que nunca foram explorados”, explicam os sócios.
Atualmente são dois modelos de máquinas: a VMINI,
um mini supermercado que,
por possuir um elevador, possibilita adicionar qualquer tipo de produto; e também a
FAST GOOD FOOD (máquina focada em alimentos mais
saudáveis, que também possui um micro-ondas acionado
após cada compra para que
a comida seja esquentada ali
mesmo, deixando-a perfeita
para o consumo).
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Facilitando sua Contabilidade

Contabilidade
Abertura de Empresa
Imposto de Renda
Pessoal e Empresarial
Assessoria Fiscal e Contábil
ITIN Number
1100 South Federal Hwy Deerfield Beach- FL- 33441
(954) 482 5000
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Vacina contra a gripe protege
contra efeitos graves da COVID
CDC

Brasileira de Boca Raton
contrai variante delta e
faz alerta sobre vacinação
Reprodução vídeo

“Que o meu caso
sirva de exemplo
para pessoas que
não querem se
vacinar”.
Estudo da Universidade de Miami é promissor para casos graves.

Uma pesquisa da Universidade de Miami concluiu que
a vacina contra a gripe pode
ter alguma proteção contra
os efeitos graves da COVID-19.
De acordo com o estudo
publicado por médicos-cientistas da Escola de Medicina Miller da Universidade de Miami,
ao analisar dados de pacientes em todo o mundo, os pesquisadores descobriram que a
vacina contra a gripe reduz o
risco de acidente vascular ce-

rebral, sepse e trombose venosa profunda (TVP) em pacientes com COVID-19.
Pacientes com a doença
que foram vacinados contra
a gripe também tiveram uma
probabilidade significativamente menor de visitar o departamento de emergência e
serem admitidos na unidade
de terapia intensiva.
Ainda não se sabe exatamente como a vacina fornece
proteção contra a COVID-19.

“

A pior experiência da minha vida. Que o meu caso
sirva de exemplo para pessoas que não querem se vacinar”, alerta a empreendedora brasileira Carol Turco, que
contraiu a variante delta do
coronavírus e mesmo vacinada, teve fortes sintomas.
Bastante preocupada com
a intensidade da doença, apesar de vacinada com as duas
doses e já tendo sido acometida pela covid-19 no início deste ano, Turco destacou como
a segunda vez veio bem mais
forte e que a vacina realmente a ajudou.

Carol Turco contraiu a variante delta e atribui à vacinação sua melhora.

Em conversa com o Gazeta News nesta segunda-feira, 9, ela conta que médicos
e enfermeiros disseram que
99% das pessoas que estão internadas não tomaram a vaci-

na. “Então eu acredito que se
eu não tivesse tomado, podia
ter sido muito pior.”
Na sexta-feira, com a voz
bem rouca e ofegante, pouco
antes de ir para o hospital por

recomendação médica, ela fez
um vídeo dizendo como estava assustada, com muito medo e que a doença não é brincadeira.
“Vim fazer esse vídeo para todas as pessoas que acham
que o vírus não vai pegá-las e
que não querem vacinar. Eu
já tive covid e também tomei
as duas doses da vacina Pfizer
em abril, e mesmo assim, com
todo o cuidado, eu peguei a variante delta e tá sendo a pior
experiência da minha vida.
Tô com muita dificuldade para respirar, passei a noite toda com febre muito alta. Isso
não é brincadeira, pelo amor
de Deus, se cuidem. Eu só estou aqui ainda e sem estar
hospitalizada porque eu tomei a vacina, porque senão,
eu seria mais um número na
UTI”, relata.
Ela precisou ir para o hospital, mas somente por algumas horas e foi liberada. “Eu
estava com muita falta de ar,
a pressão estava bem baixa.
Recebi oxigênio e o tratamento necessário por algumas horas. Não precisei passar a noite no hospital e vim para casa,
graças a Deus”. Leia a matéria
completa no gazetanews.com.
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Novos moradores e fim da moratória de despejo
impulsionam aumento no preço do aluguel na FL
Corretores brasileiros nas regiões metropolitanas de Orlando, Miami e Tampa analisam o aumento.
Pixabay

Arlaine Castro

A

população da Flórida
encara uma nova realidade: o aumento nos
preços dos aluguéis. O setor
imobiliário vê a mudança impactada pelos recém-chegados
de outros estados e pelo fim da
moratória de despejo.
O Gazeta News conversou
com corretores imobiliários
nas regiões de Orlando, Miami e Tampa. Todos confirmaram uma subida nos valores e
explicaram os principais motivos.
Miami
Na região de Miami, Brickell e Sunny Isles, o realtor da
Current Capital Realty, Caio
Martin, confirma aumento em
torno de 30% em comparação
com o ano passado. “Teve um
salto grande esse ano nos valores. Fechei um contrato de
aluguel no início desse mês
em um prédio de alto luxo de
Sunny Isles que tem muitos

brasileiros, inclusive o proprietário é brasileiro. Ano passado,
esse mesmo apartamento seria
alugado por $3.300, mas acabei
de fechar para uma família por
$4.800. A família se mudou da
Califórnia para Miami fugindo também dos impostos estaduais de lá”, afirma.
O aluguel médio de um
apartamento de dois quartos
é de US$ 1.800 em West Palm
Beach, US$ 2.250 em Fort Lauderdale e US$ 2.360 em Miami,
de acordo com a Zumper, uma
empresa nacional de busca de
apartamentos.
Orlando
Na região central do estado, de acordo com o site apartmentguide.com e da empresa
que analisa e coleta dados do
mercado imobiliário, CoreLogic, Orlando está entre as cidades que viram um maior aumento no valor dos aluguéis
nos últimos anos. Por exemplo,
um apartamento de 2 dormitó-

rios na área metropolitana de
Orlando teve um aumento de
cerca de 26%, o mais alto que
se viu nos últimos 15 anos.
De acordo com um estudo
feito pelo grupo Smartest Dollars, o valor médio de um aluguel de um apartamento de 1
dormitório em Orlando está
por volta dos 1,227 dólares; já
o de dois quartos está em torno de $2.242.
A realtor brasileira em
Orlando, Neise Cordeiro,
ressalta que, além dos moradores de fora do estado,
também está havendo uma
maior exigência das empresas que alugam.
“Um cliente que estava vindo de Nova Jersey e queria alugar, mas como não tinha emprego aqui ainda, mesmo com
toda documentação e extrato
bancário, não conseguiu. As
empresas estão mais rígidas
quanto à comprovação de renda e de emprego, principal-

Mais de 200 cursos
de graduação e
pós-graduação.

A partir de

$99
mensais²

Antônio Farias
Aluno Uninter

Utilize o cupom ANUNCIODEZ e
ganhe 10% de desconto na matrícula¹

Inscreva-se já

833 605-1255
617 618-5901
uninteramericas.com
Centro Universitário Internacional Uninter – credenciado pela PMEC nº 688, de 25/05/12, recredenciado
pela PMEC nº 1378, de 19/12/18. ¹Informações e validade em www.uninteramericas.com/regulamentos/
²Consulte cursos e valores em www.uninteramericas.com | AGO/2021

Na região de Miami, Brickell e Sunny Isles, houve em torno de 30% de aumento em aluguel de apartamentos.

mente se é de fora do estado,
para ter certeza se a pessoa vai
mesmo poder arcar com o aluguel”, destaca.
Tampa
Proprietária da Tampa Bay
Key Realty, Corina Lessa conta

que a região metropolitana de
Tampa Bay viu um um aumento de 15,5% no valor de aluguel
na só no primeiro semestre de
2021. Foi uma das metrópoles
dos EUA que mais teve aumento, segundo ela.

E esse aumento tem a ver
com menor oferta de imóveis
e uma demanda reprimida de
pessoas que gostaria de comprar um imóvel, mas não está
conseguindo e permanece no
aluguel”, afirma.
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Governo ameaça reter salários do
Conselho Escolar de Broward

Aulas retornam com
cardápio mais saudável
Kirsten Boyer

O Conselho Escolar tem até sexta-feira, 13, para fornecer uma resposta por
escrito sobre como o distrito cumprirá a ordem estadual.
Broward Public Schools.

O

Comissário de Educação da Flórida, Richard
Corcoran, enviou uma
carta para a Superintendente Interina das Escolas Públicas de Broward, Vickie Cartwright, e a Presidente do
Conselho Escolar Rosalind Osgood na terça-feira, 10, para
informá-los de que o Conselho Estadual de Educação iniciou uma investigação no distrito escolar por não cumprir a
proibição estadual de máscara
mandatos em escolas públicas.
A carta veio logo depois
que o Conselho Escolar votou 8-1 a favor de manter seu
mandato de máscara para o
início do ano escolar de 20212022, apesar de o governador
Ron DeSantis assinar uma ordem executiva banindo a exigência.
Corcoran escreveu que
uma ordem assinada em 6

O Conselho Estadual de Educação iniciou uma investigação do distrito escolar.

de agosto pelo Cirurgião Geral da Flórida, Dr. Scott Rivkees “é explícita em suas expectativas para garantir que
qualquer política de máscara

obrigatória imposta por um
distrito ou escola” deve permitir que um dos pais ou responsável legal do aluno opte
- evite que o aluno use cober-

tura facial ou máscara.”
Corcoran avisou o superintendente interino e o presidente do Conselho Escolar
que eles não estavam em conformidade com as regras do
estado e que têm até as 5pm
de sexta-feira para fornecer
uma resposta por escrito documentando como o distrito
cumprirá o pedido.
Funcionários da Broward
School disseram na quarta-feira que um advogado responderá à carta e que estão
dispostos a enfrentar as consequências de sua decisão.
A Casa Branca informou
que está procurando maneiras de ajudar a defender o distrito caso seus fundos sejam
retirados.
O primeiro dia de aula no
condado é 18 de agosto. Com
informações do Local 10.

Crianças terão opções de lanches vegano e vegetariano nas escolas.

Os alunos retornam às escolas este mês com diferentes e mais saudáveis opções
de almoço, com lanches veganos, vegetarianos e grátis para todos nas escolas públicas
do estado.
“Estamos muito entusiasmados porque nossos alunos
voltarão às aulas 100% para o
aprendizado face a face”, disse a nutricionista Zoe Crego,
gerente do programa de nutrição, educação e treinamen-

to para Serviços de Alimentos
e Nutrição das Escolas Públicas do Condado de Broward.
Sob uma isenção do Departamento de Agricultura,
os distritos de Broward e Miami-Dade continuarão com almoços grátis para todos os alunos durante todo o ano letivo
de 2021-22. É uma extensão
de um programa federal para fornecer refeições gratuitas para crianças de famílias
de baixa renda.
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Imigrantes poderão solicitar
SSN junto com green card
Flickr

EUA analisam reabrir
fronteiras a estrangeiros
totalmente vacinados
american airlines

Medida vale para
turistas da União
Europeia, Reino
Unido, China, Irã
e Brasil.
a agência de imigração incluiu pedido em novo formulário.

Os Serviços de Cidadania e
Imigração dos Estados Unidos
(USCIS) anunciaram no dia 9
que os imigrantes que solicitarem um green card de dentro dos Estados Unidos agora
poderão solicitar um número
do Seguro Social (SSN) ou cartão de substituição como parte do mesmo pedido.
Anteriormente, os candidatos tinham que se inscrever para um número do Seguro Social separadamente em

um escritório do Seguro Social. Agora, o USCIS atualizou
o Formulário I-485 (“Solicitação para Ajuste de Status) para incluir perguntas adicionais
perguntando se o candidato
gostaria ou não de se inscrever para um SSN.
Os candidatos poderão enviar a versão nova ou a anterior do Formulário I-485 até 13
de outubro, após essa data, todos deverão enviar a nova versão do formulário.

O

governo Biden está desenvolvendo um plano
para reabrir as fronteiras: exigir que visitantes estrangeiros possam entrar nos
Estados Unidos, desde que estejam totalmente vacinados
contra a COVID-19.
A medida seria parte do levantamento das restrições de
viagens que impedem grande parte do mundo de entrar
nos Estados Unidos, disse um
funcionário da Casa Branca à
Reuters no dia 4.
Segundo o funcionário, a
Casa Branca quer reabrir as
viagens, o que impulsionaria

a entrada direta nos EUa está suspensa desde 2020 pela pandemia.

os negócios para as companhias aéreas e a indústria do
turismo, mas não está pronta
para suspender imediatamente as restrições por causa do
aumento de casos COVID-19

e da variante Delta altamente
transmissível.
Washington está analisando “um processo em etapas que, com o tempo e algumas exceções, fará com que

os estrangeiros totalmente vacinados viajem aos Estados
Unidos”, afirmou a fonte sem
especificar prazos ou detalhes.
Em 26 de julho, a Casa
Branca disse que manteria restrições às chegadas de estrangeiros, deixando de lado os
pedidos europeus de reciprocidade.
No entanto, a administração Biden tem grupos de trabalho interagências desenvolvendo “um novo sistema
pronto para quando possamos reabrir as viagens”, disse
o funcionário, acrescentando
que inclui “uma abordagem
em fases que ao longo do tempo significará, com exceções
limitadas, que os estrangeiros viajando para os Estados
Unidos (de todos os países)
precisam ser totalmente vacinados.”
As restrições a viagens foram impostas pela primeira vez à China em janeiro
de 2020. Vários outros países
foram adicionados, mais recentemente a Índia em maio.
Turistas da União Europeia,
Reino Unido, China, Irã e Brasil estão há mais de um ano
com a entrada direta restrita
nos EUA.

Biden aposta nas
deportações para conter
imigração ilegal
Cbp

Foram 210.000
apreensões de
imigrantes na
fronteira sul em
julho, diz CBP.

A

fim de diminuir a imigração ilegal para os
Estados Unidos, o governo Biden tem tomado medidas mais rígidas. Passou a
acelerar as deportações e processos judiciais de imigrantes
que cruzam a fronteira sul ilegalmente e coloca como criminoso imigrante deportado que
tenta a reentrada ilegal.
O aumento nas apreensões
na fronteira, a superlotação
dentro das instalações da Patrulha da Fronteira operando com capacidade limitada
e as crescentes preocupações
com o aumento das infecções

O governo passou a acelerar as deportações e processos judiciais.

por coronavírus levaram o governo a reformular sua abordagem e a empregar medidas
que têm sido historicamente
usadas para impedir a imigração ilegal.
Agentes dos EUA ao longo
da fronteira com o México fi-
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zeram 210.000 apreensões de
imigrantes em julho, um total
mensal não visto desde 2000,
de acordo com números preliminares. Cerca de 80.000 pais
e filhos (incluídos como famílias) e 19.000 menores desacompanhados, uma alta de

todos os tempos, estavam entre os levados para a custódia
da fronteira dos EUA no mês
passado.
A ordem de saúde pública
imposta por Trump pela pandemia, a Título 42, foi prorrogada indefinidamente na semana passada, de acordo com
funcionários do Departamento de Segurança Interna (DHS),
que disseram que as expulsões
visam impedir travessias de
fronteira repetidas e a disseminação do coronavírus. Sob
a ordem, imigrantes da América Central são devolvidos ao
México.
O governo Biden também
reiniciou os voos de “remoção acelerada” para algumas
famílias de imigrantes. Desde
o final de julho, os EUA realizaram seis voos de remoção
rápida para a América Central,
deportando 242 pais e crianças imigrantes durante o procedimento, disseram funcionários do DHS.
Os esforços de fiscalização
marcam um capítulo novo e
mais rigoroso na política de
fronteira do governo Biden,
que anteriormente se concentrava na expansão da capacidade de asilo.

18% das famílias liberadas
na fronteira tinham Covid
Mais de 18% das famílias
imigrantes e 20% dos menores
desacompanhados que recentemente cruzaram a fronteira
dos Estados Unidos testaram
positivo para Covid ao deixarem a custódia da Patrulha de
Fronteira nas últimas duas a
três semanas, de acordo com
um documento do Departamento de Segurança Interna.

Além disso, mais de 25%
dos imigrantes recentemente
programados para voos de deportação “acelerada” também
tiveram resultados positivos,
diz o documento obtido pela
NBC News. O Departamento
de Imigração e Alfândega os
retira da lista dos voos para
que eles aguardem em quarentena nos EUA.

Illinois encerra detenção de
imigrantes em prisões
E-migrate

Illinois vai acabar com a
detenção de imigrantes em
prisões estaduais e restringir
ainda mais a capacidade da
polícia local de cooperar com
as autoridades federais de imigração.
O governador JB Pritzker
sancionou a lei no início deste
mês que muda os acordos do
governo local com o Departamento de Imigração e Alfândega, que permite que as prisões
abriguem detidos imigrantes
que aguardam audiências no

O governador JB Pritzker.

tribunal. Os contratos atuais
devem terminar em janeiro de
2022 e novos acordos são proibidos. Atualmente, três condados têm acordos nas prisões
locais e abrigam cerca de 260
imigrantes.
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Aumenta detenção de brasileiros que tentam
travessia ilegal entre México e Califórnia
Desde 1º de outubro de 2020, agentes do Setor de San Diego prenderam mais de 7.300 imigrantes brasileiros.

O

s agentes da Patrulha
de Fronteira dos EUA
que trabalham nos escritórios dos setores de San
Diego e El Centro, na Califórnia, têm visto um aumento
impressionante de cidadãos
brasileiros que tentam a tra-

vessia ilegal para os EUA.
Desde 1º de outubro de
2020, agentes do Setor de
San Diego prenderam mais
de 7.300 migrantes brasileiros que tentavam entrar nos
Estados Unidos. Isso está em
nítido contraste com os 330

brasileiros levados sob custódia pelo escritório de San Diego durante todo o último ano
fiscal encerrado em 30 de setembro de 2020.
“Todos os meses desde abril de 2021, [o Setor de
San Diego] encontrou mais

de 1.000 cidadãos brasileiros
que entraram nos EUA ilegalmente”, de acordo com funcionários da Patrulha de Fronteira do Setor de San Diego.
“Isso representa um aumento de mais de 114.000% em
relação ao mesmo período de
FY20, onde [o Setor de San Diego] viu seis apreensões de brasileiros no total.”
Os brasileiros representam atualmente cerca de 70%
de todos os imigrantes não
mexicanos encontrados pelos
agentes do Setor de San Diego, de acordo com um porta-voz da Patrulha de Fronteira.
Os números fornecidos ao
Patch pelo escritório do Setor
El Centro da Patrulha de Fronteira mostram que 3.518 brasileiros foram encontrados lá
desde 1º de outubro de 2020.
Isso se compara a apenas 387
migrantes brasileiros em todo
o ano fiscal de 2020.
Em 27 de julho, o agente

de patrulha chefe da USBP Aaron M. Heitke tweetou sobre
18 migrantes brasileiros que
foram supostamente abandonados por contrabandistas e
perdidos em uma área selvagem perto de Campo, no condado de San Diego.
A maioria dos brasileiros
apreendidos por agentes do
Setor San Diego é família que

se arrisca, segundo o órgão. A
comunicação com os imigrantes é difícil e tradutores que falam português são frequentemente chamados para ajudar.
Em junho, o Gazeta News entrevistou um brasileiro
que atravessou com esposa e
dois filhos pequenos e contou
sobre o risco e o processo da
travessia.
USBPChiefSDC

Brasileiros encontrados perto de Campo, no condado de San Diego.
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Casal de brasileiros é preso por abuso
sexual infantil em cidade da Geórgia

Governador
de Nova York
renuncia

A mulher trabalhava como babá e é acusada de ajudar o marido; abusos aconteciam na casa deles.
Cobb County Police

U

m casal de brasileiros,
Daniel Matos e Arynna
Barboni, foi detido pela polícia de Marietta, na Geórgia, na quinta-feira, 5, acusado de abuso sexual e estupro
infantil.
De acordo com o relatório de prisão de Cobb County,
Daniel possui duas acusações
de abuso infantil e uma de estupro, enquanto Arynna, conhecida como Bia, possui uma
acusação de abuso infantil e

uma de estupro. Ambos estão detidos e não têm direito a fiança.
Segundo informações da
comunidade brasileira em Marietta, a mulher trabalhava como babá e é acusada de ajudar
o marido, inclusive de filmar
cenas de sexo entre ele e os
menores.
Ainda segundo informações que circulam nas redes
sociais da comunidade brasileira, Bia trabalhava com ven-

Daniel Matos e Arynna Barboni estão detidos sem direito à fiança.

da de cremes e outros produtos de beleza durante o dia e
à noite como babysitter de filhos de brasileiros em sua própria residência, onde os abusos aconteciam.
Seis famílias já fizeram denúncia formal, as outras estão convencendo os filhos da
importância de contar à polícia, segundo o jornal Manchete USA.
Veja a matéria completa
no gazetanews.com.

Senado aprova projeto de infraestrutura de Biden de US $ 1 trilhão
Sarah Silbiger/Reuters

O Senado aprovou na terça-feira, 10, o plano de investimento em infraestruturas de
US$ 1,2 trilhão promovido pelo presidente Joe Biden, uma
vitória para o democrata. Foram 69 votos a favor e 30 contra. O texto segue agora para
a Câmara dos Representantes.

O pacote descrito pela Casa Branca como “histórico”
—e que exigia apenas uma
maioria simples para ser aprovado— recebeu apoio incomum de vários senadores republicanos.
“Espero que o Congresso
o envie para minha mesa o

mais rápido possível para que
possamos continuar nosso trabalho de reconstrução”, escreveu Biden comemorando
a votação.
O projeto prevê cerca de
US$ 550 bilhões em novos gastos. Os investimentos em pontes, estradas, ferrovias, rede

elétrica, banda larga e outras
obras públicas serão realizados ao longo dos próximos
anos no país.
Além de todos os senadores democratas, 19 republicanos votaram a favor do
projeto, incluindo Mitch McConnell, líder da oposição.

15

Capitólio dos Estados Unidos.

O governador do estado
de Nova York, Andrew Cuomo, anunciou na terça-feira,
10, que vai deixar o cargo em
meio a várias denúncias de assédio sexual.
Cuomo, que é filiado ao
Partido Democrata, fez um
pronunciamento ao vivo em
que ele negou qualquer intenção sexual nas suas condutas,
mas assumiu “toda a responsabilidade”.
Ele confirmou que será
substituído pela vice-governadora Kathy Hochul após uma
transição que vai durar cerca
de 14 dias. Hochul será a primeira mulher a governar o estado de Nova York.
Acusações
O governador começou
a ser investigado em março,
após duas ex-assessoras o acusarem de assediá-las no local
de trabalho. Cuomo é acusado de assédio sexual e conduta imprópria por 11 mulheres
segundo investigação do escritório da procuradora-geral do
estado, Letitia James.
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Variante Lota provoca mais
mortes entre adultos
As taxas de transmissão,
de mortalidade e a capacidade de escapar do sistema imunológico de uma nova variante do coronavírus é maior do
que se previa. A conclusão é de
um estudo realizado pelo Departamento de Saúde e Higiene Mental da Cidade de Nova
York e da Escola Mailman de
Saúde Pública, da Universidade de Columbia.
Chamada de Lota pelos
pesquisadores, ela foi identificada pela primeira vez em
novembro de 2020, na cidade de Nova York, e ainda não
há casos registrados no Brasil.
Apesar de ainda não ter sido

revisada por pares, a pesquisa causou impacto ao demonstrar que a nova cepa pode
escapar do sistema de defesa do organismo em até 10%
dos casos.
Os resultados revelam que
a variante tem um potencial
de transmissão e escape imunológico consideravelmente
maior do que as variantes circulantes anteriormente e que
pode aumentar a taxa de mortalidade por infecção em 62%
- 82% entre os adultos mais
velhos.
Ela também tem uma taxa
de letalidade semelhante à Alfa, originária do Reino Unido.
NIAID

A Lota foi identificada na cidade de NY em novembro de 2020.

Ondas de calor assolam 48 estados
afetando 175 milhões de pessoas
O National Weather Service emitiu avisos de calor excessivo e condições
ainda mais extremas do leste do Texas ao sudeste de Michigan.
David Becker-Reuters

F

ortes ondas de calor estão
atingindo o noroeste do
Pacífico e o centro e leste dos Estados Unidos simultaneamente, colocando mais
da metade de 48 estados sob
alertas do National Weather
Service.
Avisos de calor excessivo
ou alertas de calor estão em vigor para cerca de 175 milhões
de pessoas, e alguns desses
alertas permanecerão em vigor até o fim de semana.
No final de junho, as temperaturas em Portland, Oregon, subiram para 116°F e
Seattle atingiu 108°F. Agora,
estão novamente sob alerta
de calor excessivo, que cobre
grande parte do oeste do Oregon e do estado de Washington. O alerta também se estende por partes do norte da
Califórnia, onde ocorreu o Dixie Fire, o segundo maior in-

cêndio já registrado no estado.
Do leste do Texas ao sudeste de Michigan e grandes
partes do corredor da Interestadual 95 e partes do interior
da Nova Inglaterra. Cidades
sob alertas de calor incluem
Little Rock, Chicago, Detroit,
Raleigh, N.C., Washington e
Boston.
Vários avisos de calor excessivo, para condições ainda
mais extremas, estão embutidos nessas zonas de aconselhamento de calor e incluem Kansas City, St. Louis, Nova York e
Filadélfia, onde asfalto urbano
e concreto, ou efeito de ilha de
calor urbano, tornam as temperaturas ainda mais quentes.
Medford, no Oregon, chegou a 101°F , cerca de 10°F acima do normal. Está sob um
aviso de calor excessivo até
sábado, quando as altas temperaturas devem atingir os

Death Valley National Park, em Furnace Creek, Califórnia.

três dígitos.
A combinação de altas
temperaturas e baixa umidade deve elevar o risco de incêndio florestal no norte da
Califórnia e no interior de
Oregon e Washington pelos
próximos dias.
Os avisos de calor cobrem
a maior parte do meio-oeste
e do vale do Mississippi, on-

de a combinação de calor excepcional e umidade tropical
resultará em calor de 100°F a
105°F. Kansas City e St. Louis
estão sob seus próprios avisos
localizados de calor excessivo.
A cidade de Nova York deve atingir 93°F, e Boston pode atingir 96°F, a maior temperatura desde junho. The
Washington Post.

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

567 E. Sample Road Pompano Beach- FL - 33064
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União Europeia decide não voltar
com restrições a viajantes dos EUA
Em contrapartida, o governo Biden segue com a restrição a viajantes da
Europa e outros países enquanto analisa reabrir as fronteiras.
Alamy

A

União Europeia decidiu nesta segunda-feira, 9, não restabelecer
as restrições de viagens não
essenciais dos EUA, apesar
dos novos casos da Covid-19
da população norte-americana terem excedido o limite do
bloco, de acordo com pessoas
familiarizadas com a revisão
ao portal Bloomberg.
A situação será monitorada de perto nas próximas duas
semanas, dada a rápida evolução da situação epidemiológi-

ca e considerando a rapidez
da disseminação da variante
delta nos EUA, disseram duas
das pessoas, que pediram para
não ser identificadas.
Os novos casos da Covid
nos EUA aumentaram para
cerca de 270 por 100.000 habitantes nos 14 dias anteriores,
de acordo com dados compilados pelo Centro Europeu para
Prevenção e Controle de Doenças. O limite da UE é de 75 novos casos.
A orientação da UE é uma

Viajantes em aeroporto da Europa.

recomendação e qualquer decisão sobre a quem permitir
a entrada e quais restrições
impor, em última análise, ca-

be ao governo de cada estado
membro.
Embora os países tenham
seguido amplamente as diretrizes, houve momentos em
que cada país decidiu ter suas
próprias regras.
EUA
O governo Biden segue
com a restrição a viajantes
da Europa e outros países enquanto analisa reabrir as fronteiras para estrangeiros totalmente vacinados contra a
COVID-19.

ONU: relatório sobre clima é “alerta vermelho”
O relatório sobre o clima
publicado pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças
Climáticas é um “alerta vermelho” que deve fazer soar os
alarmes sobre as energias fósseis que “destroem o planeta”.

A afirmação foi feita pelo secretário-geral da Organização
das Nações Unidas (ONU), António Guterres.
O relatório mostra uma
avaliação científica dos últimos sete anos e “deve signi-

ficar o fim do uso do carvão e
dos combustíveis fósseis, antes que destruam o planeta”,
afirmou Guterres.
O secretário pede que nenhuma central de carvão seja
construída depois de 2021. “Os

países também devem acabar
com novas explorações e produção de combustíveis fósseis, transferindo os recursos desses combustíveis para
a energia renovável”, acrescentou.
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Câmara dos
Brasil registra
Deputados rejeita 570 casos da
voto impresso
variante Delta
O plenário da Câmara dos
Deputados rejeitou, por 229
votos favoráveis, 218 contrários e uma abstenção, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 135/19, que torna
obrigatório o voto impresso.
Para que fosse aprovada, a PEC
precisava de, no mínimo, 308
votos em dois turnos de votação. A matéria será arquivada.
“Eu queria, mais uma vez,
agradecer ao plenário desta
Casa pelo comportamento democrático de um problema
que é tratado por muitos com
muita particularidade e com
muita segurança. A democracia do plenário desta Casa deu
uma resposta a esse assunto
e, na Câmara, eu espero que
esse assunto esteja definitivamente enterrado”, disse o presidente da Câmara, deputado
Arthur Lira (PP-AL), ao encerrar a votação.
Todos os partidos de oposição votaram contra a proposta. Os parlamentares evitaram se manifestar durante
a votação.

O Brasil atingiu a marca de
570 pessoas infectadas pela variante Delta do novo coronavírus (covid-19) no dia 10. Segundo o Ministério da Saúde,
a cepa causou a morte de pelo menos 36 pessoas em todo
o país. Atualizados diariamente, os números são informados
pelas secretarias estaduais de
Saúde e do Distrito Federal.
Até a data citada, o Rio
de Janeiro era o estado com
o maior número de casos já
confirmados de contaminação
pela variante: 206. Em seguida vem São Paulo, com 96 registros; Distrito Federal (75);
Rio Grande do Sul (64); Paraná (54); Santa Catarina (34) e
Goiás (10).
Tanto no Espírito Santo, quanto no Maranhão, foram identificados sete casos.
No Maranhão, seis pacientes
eram tripulantes do navio de
Hong Kong Shandong da Zhi,
no qual, em maio deste ano,
foram identificados os primeiros casos da presença da variante em território brasileiro.
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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

P

or que temos tanta resistência ao planejamento financeiro?
A cultura brasileira é bastante diversificada, somos empreendedores, muito criativos e
normalmente temos muita facilidade de lidar com negócios.
Mas quando se trata de Finanças pessoais parece que sofremos um tranco e temos dificuldade em nos organizarmos.
A base de uma vida financeira saudável começa sem dúvida
pela criação de um orçamento.
O maior problema é que para
grande parte da pessoas, o orçamento é visto como uma limitação de desejos e não como
ponto de partida de um planejamento.
Muitas vezes atendendo
clientes, eu mudo o nome de orçamento planejamento de despesas. Parece uma besteira não
é ? Mas descobri que a maioria
das pessoas tem um desempe-

nho bem maior quando usamos
este nome.
Dinheiro é uma energia de
emoção para a maioria das pessoas, quando deveria ser somente uma questão de lógica e
matemática.
E observando histórias de
clientes passados, cheguei a
conclusão que a grande maioria realmente teve um desempenho superior através de uma

planejamento mais organizado,
como por exemplo usando o sistema de envelopes.
Neste sistema você divide
todo o seu dinheiro; fisicamente falando, em despesas fixas,
variáveis e especial.
As despesas especias são os
desejos, os sonhos, as coisas
que você deseja alcançar.
E em todos os envelopes,
você estabelece o valor de cada

atividade ou compromisso. Assim se você por exemplo adora comprar no Target e não se
controla e cada vez que entra lá
pra comprar leite você sai com
$350 de compra…este sistema
vai te ajudar.
Vamos dizer que você estabeleça $300 por mês para o
envelope do Target, e você foi
lá duas vezes e gastou $150 cada… isso quer dizer que este
mês não tem mais visitinha ao
Target. Ou vamos dizer que este mês você só foi uma vez e
gastou $200. O mês passou você recolocou os $300, mas haviam sobrado $100, então este
mês você tem $400 pra gastar.
Parece um sistema simples
não é? Mas é por que é simples
mesmo!!!!
Existem hoje em dia carteiras com envelopes acoplados;
assim já fica tudo super bem
organizado na sua própria bolsa! Mas na verdade tudo o que

você precisa é fazer uma lista
de todos os seus gastos, e anotar cada atividade em um envelope comum… arruma uma
caixinha para manter tudo organizado e pronto. Depois se
você tomar gosto por esta maneira de se organizar, aí pode
pensar em comprar os tais envelopes de curtir.
Seguindo este sistema, as
chances são que seu orçamento vai entrar nos eixos, você vai
adquirir alguns hábitos financeiros saudáveis, e todo mundo sai ganhando neste processo.
Se você tem dificuldade em
se orçamentar, está na hora de
se tentar algo diferente.
Faça este compromissos
com você por pelo menos 6
meses… e depois me conta o
que aconteceu.
Se você tiver alguma dúvida;
entra em contato com a gente.
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.
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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

O MALANDRO SINCERO
elo menos uma vez na vida,
você deve ter se perguntado
como pode um malandro parecer tão honesto, ou melhor,
como é possível que haja malandros
que pareçam verdadeiramente límpidos, gente do bem que quer fazer o
bem, e conseguem lhe convencer de
sua completa candura interior.
Você não é burro, já encontrou
vários malandros e sabe como funcionam, conhece seus jeitos e trejeitos,
falas e movimentos. Mas, na hora, você jura que o tal sujeito é verdadeiro,
que é uma pessoa confiável e você até
gosta dele pra caramba! Sente uma
alegria no coração por ter encontrado
uma pessoa tão legal e interessante, e
ainda por cima interessada em fazer o
bem de seus semelhantes.
Mas aí, após uns tempos, e longe
da pessoa (é importante este detalhe:
estar afastada da pessoa e observar de
longe) se percebe que tem algo estranho. O tempo passa e você nota que
há uma incongruência entre o sentimento que a pessoa lhe despertou e

P

suas ações, o consideramos retidão e
boa-fé. De onde vieram? Você repensa
então em seu primeiro encontro com
a tal pessoa, nada naquele momento
parecia “errado” e “desonesto”...
Honestidade significa, entre outras coisas, ser consequentes, ou seja, você cumpre o que promete, fala o
que pensa e faz o que diz. Honestidade significa integridade, implica coe-

rência interna psicológica, cognitiva
e de comportamento, e é porque falta essa consistência que chegamos à
conclusão que aquela inocência que
na hora nos tocou o coração não era
pura.
Como é possível um indivíduo ser
profundamente malandro e profundamente sincero ao mesmo tempo?
Há uma explicação para isso, as

coisas são menos malucas do que parecem ou mais malucas do que parecem – dependendo do ponto de vista.
É possível abarcar opostos dentro de si: basta não se aperceber deles!
Basta manter-se internamente divididos numa espécie de esquizofrenia
normatizada. Uma pessoa dividida internamente, pode na hora em que falar com você, por exemplo querer lhe
vender um produto ou uma ideia ou
o que for, ser de alguma forma verdadeiramente sincera. É como um
ator que faz tão bem sua parte que
lhe convence por completo porque
ele mesmo está totalmente comprometido com a parte que está atuando.
Ele está compenetrado de sua própria
crença em sua sinceridade e é este
convencimento dele que ele consegue vender!
Mas nem tudo o que ele é está
sob a luz do sol, visível. Eis o truque.
A pessoa possui em si outros aspectos, outras agendas, outras partes de
si mesma. Na hora do encontro entre vocês, ela é capaz de colocar qual-

quer outro conteúdo próprio de lado
e mergulhar completamente no motivo de sua reunião e, claro, irá parecer perfeitamente franca. Um amor
de pessoa!
Infelizmente, nem sempre há como saber dos bastidores e outros cenários por trás das aparências, porque
estas podem ter sido trabalhadas com
tamanha fineza que, na hora, é impossível discernir algo destoante.
É somente no tempo e observando os demais comportamentos e escolhas da pessoa que temos uma visão mais completa dela e de quem
realmente é. É como se várias pessoas convivessem dentro de um corpo
só. Mas a pessoa “não o sabe”, como
diz o ditado: não saiba a mão direita o que faz a esquerda. Ela acredita ou está empenhada em acreditar,
tão sinceramente no papel que exerce, que simplesmente omite a si mesma o “resto”. Com esta especial forma
de loucura “normalizada” se obtém
o pacote inteiro: o amor do mundo
por “estar fazendo o bem” e a obtenção daqueles desejos não tão nobres
e bem ocultos ao mesmo tempo. E assim vivemos no mundo dos loucos.
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NOVO ESCRITÓRIO
EM MIAMI
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UM CASO DE IMIGRAÇÃO NÃO
SE GANHA NO GRITO, E SIM NA

(617) 433-9444
ATENDIMENTO GERAL:

INTELIGÊNCIA!

(305) 317-5584

O DR LUCIANO PARK É UM DOS ADVOGADOS MAIS 0
PREPARADOS E QUALIFICADOS DA COMUNIDADE
IMIGRANTE
ELE FALA QUATRO IDIOMAS TEM TRÊS DIPLOMAS
DE PÓS GRADUAÇÃO E DUAS LICENÇAS DE
ADVOGADO
ELE É O ADVOGADO MAIS INTELIGENTE PARA
RESOLVER SEUS PROBLEMAS DE IMIGRAÇÃO
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LUCIANO PARK, ESQ.

THE CHASE BUILDING 150 SE 2ND AVENUE, SUITE 1410 MIAMI, FL 33131
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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.

originais para o formato LP. Os
discos não sofreram alterações
de repertorio e mantém suas artes de capa originais.
Segundo a própria Marisa,
essa é uma primeira leva de lançamentos em vinil. Outros álbuns de sua carreira serão lançados no formato até o fim do
ano, completando a coleção.
Além disso, está sendo planejado um caixa “box set” com
todos os vinis para o próximo
ano, bem como o lançamento
físico de ‘Portas’, o novo álbum
lançado em julho passado. Os
três álbuns dessa primeira leva
já estão disponíveis online e em
lojas especializadas.
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POMPANO BEACH

Antonio Adolfo homenageia o maestro em
Jobim Forever
pianista, arranjador
gico havia outros fatores. Teve

O

e compositor Antonio Adolfo, indicado
ao GRAMMY e Latin
GRAMMY, acaba de lançar seu
novo álbum, Jobim Forever.
“Era 1959. A certa altura, fui
levado por uma coisa mágica
que saiu daquele rádio do carro: era a música “A Felicidade”,
de Jobim e Vinícius de Moraes,
que havia sido composta para
o filme Orfeu Negro. Deu-me
uma sensação que nunca tinha
sentido antes, um verdadeiro e
profundo “amor à primeira vista”. A partir daí, ainda com 12
anos, comecei a perseguir esse
som com paixão. Eu descobri
que por trás daquele som má-

toda uma geração, que incluiu
João Gilberto, Roberto Menescal, Carlos Lyra e todo aquele
grupo de músicos que criaram
um estilo que ficou conhecido
como Bossa Nova. Esse era o
mundo do qual eu queria fazer
parte”, conta Antonio Adolfo.
Com o piano melódico e
e sempre encantador de Antonio Adolfo, as nove músicas
do Jobim Forever também incluem um timaço de musicos,
incluindo Jorge Helder (baixo),
Rafael Barata (bateria), Jesse
Sadoc (trompete, flugelhorn),
Marcelo Martins (sax tenor,
flauta), Dada Costa (percussão),
Zé Renato (voz), entre outros.

04 e 05 de
setembro

S

im, temos vinis! Com
prensagem da Discos
Polysom, já estão disponíveis três discos antológicos de Marisa Monte: O Que
Você Quer Saber de Verdade, de
2009, e os “gêmeos” Universo
ao Meu Redor, e Infinito Particular, ambos de 2006. Na época
em que foram lançados, esses
três álbuns não foram fabricados em formato vinil. Com o
ressurgimento do mercado de
vinil nos últimos anos, Marisa
Monte decidiu relançar esses álbuns no saudoso formato em
LP. Fazendo parte da série “Clássicos em Vinil”, os álbuns foram adaptados de suas versões

BE

Marisa Monte lança três álbuns clássicos em
formato vinil

A rádio que toca você!
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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

Lançamentos nos cinemas e nas plataformas digitais
Respect
MGM

aceitar sua realidade e lidar com
o fato de que é o único que pode
salvar esse universo do jogo.
No elenco estão Ryan Reynolds,
Jodie Comer, Lil Rel Howery,
Taika Waititi, Joe Keery, Utkarsh Ambudkar, entre outros. Ah,
tem também alguns atores que
fazem um ‘cameo’ e são imperdíveis. A direção ficou a cargo
de Shawn Levy e o roteiro foi
escrito por Matt Lieberman e
Zak Penn.

Free Guy
20th Century
Studios
E para quem
gosta de
vídeo games
e de comédia,
“Free Guy” é a
escolha certa
pra você nesse final de semana.
A comédia de ação “Free Guy”
estreia nos cinemas na sexta-feira, dia 13 de agosto. O filme
acompanha Guy, um caixa de
banco preso a uma entediante
rotina tem sua vida virada de cabeça para baixo quando ele descobre que é personagem em um
vídeo game. Agora ele precisa

Apple TV+

20th Century Studios

Se você gosta
da rainha do
soul Aretha
Franklin,
então essa
estreia é
para você.
Entra em cartaz nos cinemas,
sexta-feira, dia 13 de agosto,
o drama biográfico “Respect”.
No longa, vamos acompanhar
toda a carreira da musa Aretha
Louise Franklin, interpretada
por Jennifer Hudson, desde sua
infância, cantando em corais da
igreja, até sua ascensão a ícone
musical, defensora dos direitos
civis e militante em prol das
mulheres. Aretha foi a primeira
mulher a entrar para o Rock and
Roll Hall of Fame, sendo vencedora de 8 Grammy Awards.
Também estão no elenco, Forest
Whitaker, Audra McDonald,

Marlon Wayans, Tituss Burgess, Marc Maron, Skye Dakota
Turner, entre outros. “Respect”
foi dirigido por Liesl Tommy.
O roteiro foi escrito por Tracey
Scott Wilson e Callie Khouri.

CODA
Apple TV+
O drama da
Apple TV+
(Apple TV
Plus), “CODA”,
estreia nos
cinemas e fica
disponível
na plataforma digital a partir
do dia 16 de agosto. Vencedor
do Festival de Sundance, CODA

conta a história de uma família
com deficiência auditiva que comanda um negócio de pesca em
Gloucester, no estado de Massachusetts. Ruby, a única pessoa
da família que escuta, ajuda os
pais e o irmão surdo com as atividades do dia a dia. Na escola,
ela se junta ao coral, onde acaba
se envolvendo amorosamente
com um de seus colegas. Com
o tempo, ela percebe que tem
uma grande paixão por cantar
e seu professor a encoraja a
tentar entrar em uma escola de
música. Ruby, então, precisa decidir entre continuar ajudando
sua família ou ir atrás de seus
sonhos. No elenco estão Emilia Jones, Marlee Matlin, Troy
Kotsur, Eugenio Derbez, Daniel
Durant, entre outros. “CODA”
foi escrito e dirigido por Sian
Heder.

Don’t Breathe 2
Sony Pictures

Sony Pictures

MGM

O filme de terror e suspense
“Don’t Breathe 2” estreia nos cinemas na sexta-feira, dia 13 de agosto. “Don’t Breathe 2” é a sequência
oficial de “Don’t Breathe” de 2016,
a história de um homem cego
que aterroriza invasores de sua
casa. A continuação se passa anos
após a primeira invasão; quando
Norman Nordstrom vive isolado
na tranquilidade de sua residência
até que os pecados do seu passado
voltam para cobrar seu preço. O
ator Stephen Lang volta a fazer o
papel do protagonista. Madelyn
Grace, Brendan Sexton III, Bobby
Schofield, Stephanie Arcila, Adam
Young também
estão no elenco.
A direção ficou
por conta do
uruguaio Rodo
Sayagues que
também escreveu o roteiro
ao lado de Fede
Alvarez.
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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 sociais. Iniciou sua coluna social no GazetaNews em 2004

O Ceará em
evidência

N
Thiago Marques e Luciana Fernandes

Bruno medalhista brasileiro

Michelle Lenhardt e Bruno Fratus no Little Brazil

Medalhista Olímpico recebe homenagem em
Miami Beach

N

o dia 7 de agosto, o medalhista olímpico Bruno Fratus recebeu uma homenagem especial no restaurante Little Brazil, em Miami Beach. Bruno, que conquistou a medalha de bronze nos 50 metros pelas Olimpíadas de Tokyo, mora
na Florida com sua esposa e treinadora Michelle Lenhardt. Na terça- feira 10, eles participaram do programa TBT da Rádio Gazeta, onde contaram um pouco da experiência olímpica .Confira a entrevista no GAZETANEWS.COM.

o dia 9 de agosto, segunda-feira, a Secretaria de Turismo do Estado do Ceará
realizou um evento para promover o turismo no estado e fomentar o interesse dos americanos
pela região.
A vantagem cambial em relação ao real proporciona férias
inesquecíveis e luxuosas por um
custo muito abaixo do esperado e
a American Airlines também está
oferecendo vários voos para a região. A hora é agora e o Ceará é o
destino! Boa viagem!

Fernanda Cirino, Laine Furtado, Christina Bianchi e Gigi Gomes

Campeonato de
Beach Tennis em
Riviera Beach

N

o dia 7 de agosto, o campeonato organizado pelo “I do
Beach Tennis” reuniu atletas de várias nacionalidades em Riviera Beach. Os venezuelanos Luis
Fernandez e Oscar Izquierdo conquistaram a prata e também estão
com a presença confirmada para
o Pompano Beach Fest que acontecerá nos dias 4 e 5 de setembro
na praia de Pompano Beach. Veja
as fotos!

Nosso negócio é seguro!

LuisFernandez e Oscar Izquierdo

Automóveis Pessoais | Automóveis Comerciais | Emplacamento | Propriedades |
Empresas | Moto/ Barco | Notary Public

Loren
completou 15
anos

N

o dia 20 de julho, Loren
Layne Mello completou
15 anos e comemorou a
data com uma “pool party” em
companhia dos amigos e colegas de escola, em Boca Raton.
Parabéns também aos pais Vilmar e Luciana Mello que têm
muitos motivos para comemorar!

Toll Free: 1 (800) 675.5147
Loren

(954) 420.5998 | info@ancorainsurance.com
605 SE 10th Street | Deereld Beach, FL 33441 | www.ancorainsurance.com

