
O maior jornal brasileiro na Flórida

FL ou MA? Brasileiras analisam 
estados para criação dos filhos

Brasileiro de Orlando é acusado de golpe de 
aluguel de carro e casa para turistas 

Um casal de brasileiros da Caro-
lina do Norte viria com amigos 

para Miami e contratou os servi-

ços de Charles Moraes, empresá-
rio da Alpha Rent Car e conhecido 
por aluguel de carros de luxo a fa-

mosos na região de Orlando. Eles 
calculam um prejuízo de $4.500. 

Flórida  |  Pág. 11 Porsche Panamera da Alpha Rental Car.

InstagramAlpha Rental Car

O 
clima e opções de diversão são pontos positi-
vos da Flórida; já para educação e saúde, Mas-
sachusetts é melhor. Afinal, qual o melhor es-

tado americano para criar uma família? Os estados 
do Nordeste estão entre os melhores, enquanto os 

do Sul podem e têm meios para melhorias, de acor-
do com relatório “Best & Worst States to Raise a Fa-
mily”, do WalletHub. Mães brasileiras apontam as 
vantagens e desvantagens entre os dois estados.

Flórida | Pág. 10

Mãe das gêmeas Gabriella e Isabella, Luciana Correia vai se mudar para o norte da Flórida visando melhor ensino para as filhas. 

Arquivo pessoal. 
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Era setembro de 1994 
quando Mike Emme, de 
apenas 17 anos, come-

teu suicídio em Westmins-
ter, cidade no Colorado.

Infelizmente, a família 
do rapaz não conseguiu sal-
vá-lo devido a não percepção 
dos problemas psicológicos 
que ele vinha enfrentando. 

Habilidoso em mecâni-
ca, Mike restaurou um Mus-
tang 1968 e o pintou de ama-
relo. No velório do jovem, 

pessoas próximas montaram 
uma cesta com cartões e fitas 
amarelas. Essa triste histó-
ria foi o estopim para a cria-
ção do movimento de pre-
venção ao suicídio Setembro 
Amarelo.

Em consequência de to-
dos os problemas trazidos pe-
la pandemia, cuidados espe-
ciais para a manutenção da 
saúde mental, especialmen-
te quanto à depressão, de-

vem receber atenção extra 
na Campanha do Setembro 
Amarelo de 2021. 

Com a pandemia do novo 
coronavírus, a necessidade 
do alerta à sociedade em rela-
ção aos impactos negativos à 
saúde mental se torna maior 
e deve-se ter mais cautela. 
Consequências como o de-
semprego, medo, perda de fa-
miliares e/ou amigos causam 
estresse, ansiedade e depres-
são, fatores que aumentam 

consideravelmen-
te o número de ca-
sos de atentados à 
própria vida. Além 
disso, com o isola-
mento social, o fato 
de as pessoas terem 
menos atividades 
presenciais dificul-
ta ainda mais pa-
ra que alguém pró-

ximo perceba os sinais de 
alerta.

“A maioria das pessoas 
que tentam suicídio perce-
bem os sinais de que isso 
possa acontecer e, normal-
mente, pedem ajuda médica. 
Contudo, com a quarentena, 
a pessoa tende a ter um com-
portamento mais introverti-
do, mantendo-se triste, e até 
mesmo apresentar condutas 
suicidas, como a falta de va-

lorização própria e dos auto-
cuidados.  Um exemplo é a 
pessoa diabética que come 
açúcar e não toma insulina 
ou o doente do coração que 
para de tomar o remédio”, 
explica o Dr. Marcel Fulvio 
Padula Lamas, Coordenador 
da Psiquiatria do Hospital Al-
bert Sabin de SP (HAS).

Em tempos de pandemia, 
o ideal é manter-se sempre 
um contato, de preferência 
online, para que a pessoa que 
está com depressão ou ansie-
dade não fique muito tem-
po isolada. “Normalmente, 
a pessoa não quer se matar, 
praticamente nenhum sui-
cida realmente quer. O que 
eles querem, na verdade, é 
aliviar uma enorme angústia 
emocional que estão sentin-
do, embora estejam lutando 
por dentro para não comete-
rem nada contra si mesmas”, 
diz o Dr. Lamas.

É importante salientar 
sempre que depressão não é 
“frescura” e sim uma doença 
que deve ser tratada e com-
batida como todas as outras. 
A melhor postura em rela-
ção às pessoas que estejam 
sofrendo de depressão é não 
menosprezar o que estão sen-
tindo, pois, essas alterações 
estão machucando-as mui-

to e de modo intenso. “Dian-
te de uma pessoa depressi-
va, devemos acolhê-la e nos 
mostrar próximos. Mostrar 
que ela não está sozinha, que 
não é um peso e, mais do que 
qualquer outra coisa, auxi-
liá-la a procurar ajuda psi-
quiátrica e psicoterápica. Os 
dois caminhos associados são 
ideais para que dúvidas se-
jam esclarecidas e para que 
os pacientes possam se recu-
perar de seus quadros”, ob-
serva o médico do HAS.

De acordo com um estu-
do feito pela consultoria Eu-
reka The Truth, 70% dos jo-
vens brasileiros, que nunca 
haviam apresentados sinto-
mas psiquiátricos, tiveram 
piora na saúde mental por 
causa do isolamento social.

Outros dados relevantes 
são: 

-No mundo todo, a ca-
da 40 segundos uma pessoa 
morre por suicídio. No Brasil, 
a cada 45 minutos alguém ti-
ra a própria vida;

-90% dos casos de suicí-
dio podem ser prevenidos ao 
conversar com a pessoa em 
risco. Fonte: Centro de Valo-
rização à Vida. Em casos de 
extrema urgência, ligue 188.

Texto: Adriano Vizot-
to|Hospital Albert Sabin. 

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

POR  | ARLAINE CASTRO
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Com a pandemia do novo 

coronavírus, a necessidade 

do alerta à sociedade 

em relação aos impactos 

negativos à saúde mental 

se torna maior e deve-se ter 

mais cautela. 

Setembro Amarelo- Mês de Prevenção ao Suicídio

reporter@gazetanews.com

As opiniões expressas em artigos são de 
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jornal. Os serviços de propaganda são de 

responsabilidade dos anunciantes.
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O TEMPO NA FLÓRIDA

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

@vivaweatherPor EMERSON DURAN 
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 VERÃO até 22 de setembro

FLORIDA CENTRAL

Finalzinho de verão com 
pouca chuva e muito calor 
para a Florida. Máxima de 
40°C (104°F), no sábado.

SUL DA FLORIDA

Finalzinho de verão com 
pouca chuva e muito calor 
para a Florida. Máxima de 
39°C (102°F), no sábado.
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Ex-militar mata quatro 

pessoas em Lakeland (FL)
Um ex-militar e atirador 

de elite americano invadiu 
uma casa e matou quatro pes-
soas da família no domingo, 5, 
em Lakeland (FL).

De acordo a polícia, as ví-
timas são um homem, duas 
mulheres e um bebê de três 
meses que estavam em duas 
casas na cidade de Lakeland, 
que fi ca no condado de Polk. 
Uma menina de 11 anos fi cou 
ferida após ter levado sete ti-
ros. Ela foi levada de avião a 
Tampa e, segundo o xerife do 
condado, Grady Judd, deve se 
recuperar.

Ex-combatente do Afega-
nistão e do Iraque e atual-

mente trabalhando como se-
gurança, o assassino levou ao 
menos um tiro durante um 
confronto com polícia antes 
de ser detido.

Ainda segundo o “New 
York Times”, que cita auto-
ridades locais como fontes, 
três das pessoas assassinadas 
(um homem de 40 anos iden-
tifi cado como Gleason, uma 
mulher de 33 e o bebê no co-
lo dela) estavam em uma mes-
ma casa. A quarta vítima era a 
avó do bebê, que tinha 62 anos 
e estava em outra residência 
na mesma propriedade. O ca-
chorro da família também foi 
atingido e morto. 

Bryan Riley, de Polk County, era ex-combatente do Afeganistão. 

Twitter Polk County Sheriff 

Roberto Wagner Fernandes morou em Miami e foi identificado como responsável 

pela morte de Kimberly Dietz-Livesey, Sia Demas e Jessica Good. 

Brasileiro é serial killer que matou 

três mulheres no sul da Flórida

O 
Gabinete do Xerife de 
Broward e o Departa-
mento de Polícia da Ci-

dade de Miami anunciaram no 
dia 31 de agosto que ligaram 
um assassino em série brasi-
leiro à morte de três mulhe-
res no sul da Flórida nos anos 
2000 e 2001.

O assassino em série, 
identifi cado como Roberto 
Wagner Fernandes, morava 
em Miami, mas era cidadão 
brasileiro, e matou Kimberly 
Dietz-Livesey - o primeiro 
corpo descoberto em 22 de 
junho de 2000. Em 9 de agos-
to do mesmo ano, o corpo 
de Sia Demas foi encontrado 
dentro de uma mala ao lon-
go de uma estrada em Dania 
Beach. Em terceiro, ele ma-
tou Jessica Good, cujo corpo 
foi encontrado boiando em 
Biscayne Bay em 30 de agos-
to de 2001.

De acordo com os deteti-
ves, os três casos comparti-
lhavam “padrões de fatos” se-
melhantes e as evidências de 
DNA coletadas de todos os três 
crimes apontavam para um 
“culpado desconhecido”.

Segundo a investigação, 
feita em conjunto com a po-
lícia brasileira, Fernandes fu-
giu para o Brasil dias após o 
assassinato da última vítima. 
Ele é acusado de ter mata-
do também a esposa no Bra-
sil em 1996 e ter fugido para 
Miami, onde fi cou até os cri-
mes de 2001.

Ele chegou a ser preso pe-
lo assassinato de sua esposa no 
Brasil, mas foi absolvido. A fa-
mília dela, porém, teria paga-
do para que ele fosse morto, 
o que o levou a fugir do Brasil 
para o Paraguai em 2005. Ele 
morreu a caminho do Para-
guai quando o avião em que 

Roberto Wagner Fernandes e as três vítimas de 2000 e 2001.

Local 10.

estava caiu.
Segundo a polícia, o corpo 

de Fernandes foi exumado pa-
ra garantir que ele não fi ngiu 
sua própria morte. Disseram 
que o DNA do corpo confi r-
mou que era o de Fernandes e 
também que era o mesmo en-
contrado nos corpos das víti-
mas da Flórida.

Detetives acreditam que 

o brasileiro pode ter sido o 
responsável por outros assas-
sinatos nos EUA durante o 
tempo em que morou na Fló-
rida. Qualquer pessoa com 
informações deve ligar para 
o detetive Zachary Scott em 
954-321-4214 ou Broward Cri-
me Stoppers em 954-493-TIPS 
(8477).Leia a matéria comple-
ta no gazetanews.com. 

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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Consulado realizará atendimento em Orlando este mês
COMUNidadE BraSilEira EM OrlaNdO

O Consulado-Geral realizará Missão Itinerante na cidade de 
Orlando, com o apoio do AMP Group. Serão três dias de atendi-
mento: 25, 26 e 27 de setembro de 2021.

O atendimento será feito exclusivamente mediante agen-

damento prévio pelo site. A solicitação de serviços como emis-
são de documentos já podem ser solicitados.

O agendamento é pessoal e intransferível e será recusado 
o atendimento de quem não houver agendado previamente.

DeSantis anuncia bônus de 

US$ 5 mil a novos policiais
O governador Ron DeSan-

tis anunciou três planos para 
melhorar o recrutamento da 
polícia no estado da Flórida e 
um deles é dar um bônus de 
US$ 5 mil a novos policiais.

“Pode ser para alguém 
mais jovem, que decide entrar 
na polícia e já é residente da 
Flórida, mas também se apli-
ca a alguém que está se mu-
dando de outro estado”, dis-
se o governador durante uma 
entrevista no Departamento 

de Polícia de Lakeland na ma-
nhã de terça-feira, 7.

As outras duas propostas 
tratam da remoção dos blo-
queios para oficiais de fora do 
estado que desejam se mudar 
para a Flórida.

Uma delas é tornar o exa-
me de certificação estadual 
gratuito para oficiais de rea-
locação e fazer com que o es-
tado cubra o custo de treina-
mento adicional de até US $ 
1.000 por oficial.

Governador ron deSantis no departamento de Polícia de lakeland.

reproduçãovídeo

Empresas, escolas e agências governamentais que exigirem que as pessoas 

apresentem prova de vacinação COVID-19 serão multadas. 

Pedir prova da vacina COVID pode 

dar multa de US $ 5.000 na Flórida

A 
Flórida começará a emi-
tir multas de US $ 5.000 
para empresas, escolas 

e agências governamentais 
que exigirem que as pessoas 
apresentem prova de vacina-
ção COVID-19.

O governador republica-
no Ron DeSantis assinou um 
projeto de lei no início deste 
ano que proibia passaportes 
para vacinas.

As multas começarão no 
dia 16 de setembro se as pes-
soas forem solicitadas a apre-
sentar provas de uma vacina.

“Promessas feitas, promes-

as multas começarão a ser emitidas no dia 16 de setembro.

local 10.

sas cumpridas”, disse o porta-
-voz do DeSantis, Taryn Fens-
ke.

A comissária de Agricultu-
ra Nikki Fried, a única demo-
crata eleita em todo o estado e 

candidata que espera desafiar 
DeSantis no cargo de governa-
dor no ano que vem, criticou 
as multas.

“O governador DeSantis 
está retaliando contra os mo-
radores da Flórida que estão 
tentando se proteger e prote-
ger suas comunidades do CO-
VID-19”, disse Fried em um 
comunicado por e-mail. “Isso 
não apenas vai contra o bom 
senso - também é um insulto 
aos princípios do mercado li-
vre que ele afirma defender. 

Com informações do Sun 
Sentinel.
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Contabilidade

Abertura de Empresa

Imposto de Renda

Assessoria Fiscal e Contábil

ITIN Number

Pessoal e Empresarial

FacilitandosuaContabilidade

(954) 482 5000

1100 South Federal Hwy -

Deerfield Beach- FL- 33441
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O Departamento de Oportunidades Econômicas da Flórida anunciou que o 

estado teve 15 meses consecutivos de crescimento do emprego.

Flórida ocupa a 24ª posição em 

termos de desemprego nos EUA

A
s perspectivas de em-
prego para os morado-
res da Flórida melhora-

ram significativamente desde 
o ano passado. O estado foi 
classificado em 24º para  de-
semprego no país, com nível 
de melhoria gradual ao longo 
de 2021. 

Na semana passada, o De-
partamento de Oportunidades 
Econômicas da Flórida (DEO, 
na sigla e inglês) anunciou 
que o estado teve 15 meses 
consecutivos de crescimento 
do emprego, ganhando 63.900 
empregos no setor privado ao 
longo do mês. Este é o maior 
aumento mensal em empre-
gos no setor privado desde ju-
nho de 2020. No total, a Flóri-
da ganhou 964.400 empregos 
desde o auge da pandemia, de 
acordo com o DEO.

No entanto, a análise do 
DEO varia um pouco do site 

nacional de finanças pessoais 
WalletHub, que coloca a Flóri-
da em 29 entre os 50 estados 
e o Distrito de Columbia com 
base em cinco indicadores-

-chave comparando estatísti-
cas de taxa de desemprego de 
julho a julho de 2019 e 2020.

Segundo o DEO, por 12 
meses consecutivos, a taxa de 

No total, a Flórida ganhou 964.400 empregos desde o auge da pandemia.

Shutterstock

desemprego da Flórida, atual-
mente em 5,1%, permaneceu 
abaixo da taxa nacional de 
5,4%. A mudança na taxa de 
desemprego da Flórida (+ 0,1 
ponto percentual em relação 
a junho) reflete o aumento sig-
nificativo da força de trabalho 
de 83 mil pessoas no mês, o 
maior aumento desde julho 
de 2020. 

Já o WalletHub calcula 
529.861 desempregados em 
julho de 2021 contra 335.839 
em julho de 2019. 

A taxa de desemprego da 
Flórida diminuiu 6,4 pontos 
percentuais ao longo do ano, 
informou o DEO. Os Indica-
dores Econômicos para julho 
de 2021 do DEO incluem a ta-
xa de desemprego de 5,1% e 
as empresas com um ganho 
de 63.900 empregos no setor 
privado ao longo do mês. Fon-
te: Patch. 

Consulado em Miami abre 

vaga no administrativo

A Comissão de Seleção do 
Consulado-Geral do Brasil em 
Miami abriu inscrições para 
processo seletivo para contra-
tação de auxiliar administra-
tivo e formação de cadastro 
de reserva.

As inscrições devem ser 
feitas até 20 de setembro pe-
lo site e estão sujeitas à even-
tual prorrogação, a ser defini-
da pela Comissão de Seleção 
conforme disposto no presen-
te Edital.

O processo seletivo será 
feito em três etapas: análise 
de documentação, prova de 
múltipla escolha e entrevista e 
análise curricular. A vaga será 
por tempo determinado (con-
trato de um ano, podendo ser 
renovado a critério da reparti-
ção consular).

As provas serão realizadas 
na sede do Consulado-Geral 
em Miami na data provável de 
05 de outubro de 2021.

as inscrições devem ser feitas até 20 de setembro pelo site.

GN
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UM CASO DE IMIGRAÇÃO NÃO

SE GANHA NO GRITO, E SIM NA

INTELIGÊNCIA!

NOVO ESCRITÓRIO

EM MIAMI

W W W . B R O O K S L A W F I R M . C O M

O DR LUCIANO PARK É UM DOS ADVOGADOS MAIS

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 .

ATENDIMENTO PORTUGUES

(617) 433-9444

ATENDIMENTO GERAL:

(305) 317-5584

0

LUCIANO PARK, ESQ.

THE CHASE BUILDING 150 SE 2ND AVENUE, SUITE 1410 MIAMI, FL 33131
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O clima e opções de diversão são pontos positivos da Flórida; já para educação e saúde, Massachusetts é melhor.  

Flórida ou Massachusetts? Brasileiros analisam 

estados para criação dos filhos nos EUA

D
entre os 50 estados dos 
Estados Unidos, qual o 
melhor para criar uma 

família? Os estados do Nor-
deste estão entre os melhores, 
enquanto os do Sul podem e 
têm meios para mellhorias, de 
acordo com relatório do Wal-
letHub, “Best & Worst States 
to Raise a Family”, de 2021. 

O relatório comparou to-
dos os 50 estados em cinco 
dimensões: diversão para a 
família, saúde e segurança, 
educação e cuidados infantis, 
acessibilidade e socioecono-
mia usando dados do U.S. Cen-
sus Bureau, FBI e TransUnion, 
entre outras fontes. Compõem 
essas dimensões 52 indicado-
res relacionados ao bem-estar 
familiar, desde a qualidade da 
escola pública até as oportu-
nidades de trabalho e a taxa 
de mortalidade semanal pela 
COVID-19.

Massachusetts é o melhor 
estado para criar uma família, 
de acordo com o relatório, e 
tem uma classificação eleva-
da em qualidade de escola pú-
blica, licença parental, hospi-
tais infantis per capita e baixa 
mortalidade infantil. 

Do outro lado da lista, dos 
10 piores estados para se cons-
tituir família, sete estão no 
sul. O Novo México é o esta-
do de classificação mais bai-
xa, o último em educação e 
creches, e entre os estados 
mais baixos em renda fami-
liar média.

Flórida ou Massachu-
setts? 

Há 20 anos nos EUA, a bra-
sileira Lidiane Hereijgers já te-
ve a experiência de morar em 
diferentes estados e cidades. 
Em Massachusetts ficou por 
11 anos, no Texas, por 6 me-
ses, e na Flórida passou por 
diversas regiões. Em Jackson-
ville por 5 anos, Destin por 6 
meses e também em Planta-
tion por 2 anos. Agora reside 
há dois anos e meio bem no 
sul, em Key West. 

Com dois filhos, uma me-
nina de 7 anos e um menino 
de 2 anos, para ela, a Flórida é 
uma maravilha para criar uma 
família. “Tem muitas opções 
de lazer que os pais podem 
fazer com os filhos na Flórida 
que não daria se tivessem mo-
rando em algum estado mui-
to frio. As escolas também já 
melhoraram bastante em ter-

mos acadêmicos. Também en-
contramos vários opções  de 
escolas públicas ou privadas 
ou até mesmo religiosas. Para 
as crianças fazerem amizade 
com outras em parques públi-
cos, lugares de lazer, a  Flóri-
da é bem melhor. Na minha 
opinião, a Flórida é um estado 
excelente para criar os filhos. 
Se não fosse bom, as pessoas 
não investiriam tanto na Fló-
rida, como estão investindo”, 
ressalta. 

Sobre violência e drogas, 
ela opina que “em qualquer 
lugar do mundo e estado va-
mos sempre encontrar um lu-
gar que é mais perigoso do 
que outro”. 

MA: Educação e saúde 
O positivo de Massachu-

setts é a educação. O ensino 
médio e as faculdades. Eu fiz 
a high school em Nashua, New 
Hampshire, e fiz dois anos de 
faculdade em Massachusetts. 
Sem dúvidas, as escolas de 
Massachusetts são mil vezes 
melhor do que as da Flórida, 
mas estou falando de sexta 
série até a faculdade. Não sei 
se as escolas do jardim de in-
fância até a primeira série são 
boas. Acho que varia muito do 
bairro que você mora. Porque 
muitas vezes eu vejo se a pes-
soa mora no bairro onde tem 
mais americano vs africano, 
ou asiático ou outro tipo de ra-
ça, e as escolas são excelentes.

Para ela, o ponto negativo 
de MA é o clima muito frio. 
“Você passa nove meses com 
roupa de frio e três meses com 
roupa de verão. E as pessoas 
em Massachusetts são muito 
frias, talvez porque não tem 
o sol como na Flórida. Esse é 
o ponto positivo da Flórida: o 
sol, calor, harmonia, muitas 
coisas para fazer com ou sem 
crianças”, opina.

Com relação à  saúde, pa-
ra Hereijgers, Massachusetts 
tem uns dos melhores hos-
pitais do mundo. “A saúde lá 
é melhor também”, analisa.” 
Trabalhei lá em Massachusetts 
como assistente de enferma-

gem e também trabalhei aqui 
na Flórida na mesma área. A 
Flórida está evoluindo bastan-
te em termo de escola e saú-
de”, destaca. 

Luciana Correia nunca mo-
rou em Massachusetts, mas 
em Atlanta e atualmente na 
Flórida. Mãe de gêmeas de 3 
anos nascidas em Miami, o 
aprendizado melhor do inglês 
para as crianças conta bastan-
te. E isso é mais difícil na Fló-
rida, especialmente na região 
sul, por causa da  maior diver-
sidade da população e conse-
quentemente, da língua. De 
mudança para o norte da FL, 
ela analisa. 

“Meu ponto em relação 
a Miami, moro em Doral, é a 
linguagem e aprendizado. Eu 
sou brasileira, meu marido pa-
raguaio e elas nasceram em 
Miami. Na escolinha que elas 
vão, falam bastante espanhol. 
Estamos com a oportunidade 
de mudar para Tallahasse (FL) 
e lá é muito mais inglês. Gos-
to principalmente pela chance 
de elas terem um aprendizado 
mais em inglês, uma vez que 
também falamos espanhol em 
casa”, ressalta. 

Mãe das gêmeas Gabriella e Isabella, Luciana Correia vai se mudar de Doral para o norte da Flórida visando melhor ensino da língua inglesa. 

Arquivo pessoal. 

“Massachusetts é melhor 

em educação e saúde 

e a Flórida pelo clima 

e opções de lazer para 

as crianças”, analisa 

Lidiane Hereijgers. 

Para Lidiane Hereijgers, que já morou em vários estados americanos, o clima da Flórida faz a diferença. 

Arquivo pessoal

Arlaine Castro
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Charles Moraes, empresário da Alpha Rental Car, teria negociado e recebido cerca de $4.500 adiantados.

Brasileiro de Orlando é acusado de golpe de aluguel 

de carro e casa para grupo de turistas 

O 
casal Eduardo e Caroli-
na mora em Charlotte, 
na Carolina do Norte, 

e contou ao Gazeta News um 
golpe ao fechar um aluguel de 
carro e de uma casa em Mia-
mi com Charles Moraes, em-
presário da Alpha Rental Car 
e conhecido na região de Or-
lando. Eles enviaram os valo-
res, ao todo, um prejuízo em 
torno de $4 mil a $4.500. 

“Estávamos programando 
uma viagem a Miami neste 
início de setembro e um ami-
go o indicou. Confiamos por-
que vimos que ele alugava 
para muitos brasileiros, inclu-
sive famosos. Tinha página co-
mercial muito boa, site, redes 
sociais, não dava pra descon-
fiar. E durante o contato, ele 
sempre foi solícito, educado e 
respondia prontamente”, con-
ta Carolina. 

Com um grupo de mais oi-
to pessoas que faria o passeio 
a Miami, eles alugaram três 

carros: uma Lamborghini, um 
Tucson e uma Range Rover 
Velar, conta Carolina. “Man-
damos o dinheiro e os docu-
mentos para fazer a reserva, 
dados da habilitação. Não pa-
recia golpe, cobrou natural-

mente. Nada saiu do normal 
para que a gente desconfias-
se. Transferimos então o valor 
integral dos carros”, explica. 

A casa 

O grupo tinha alugado 
uma casa em Miami pelo Airb-

nb, mas não deu certo. O casal 
decidiu então ver com Char-
les porque ele tinha ofereci-
do apartamento para 6 pes-
soas em Sunny Isles. “Ele nos 
mandou as opções e fechamos 
uma que gostamos. Manda-

Porsche Panamera, um dos carros oferecidos para aluguel pela Alpha Rental Car em rede social.

InstagramAlpha Rental Car

mos a metade do valor, $840 
dólares, e a outra metade seria 
paga na semana da viagem”, 
relata Carolina. 

Foi quando começaram a 
desconfiar. “Ao checar na in-
ternet o endereço, vi que não 
coincidia. Entramos em conta-
to e ele disse que a secretária 
tinha se confundido e mandou 
outra. Mas essa também não 
era a mesma pelas imagens. 
Ele disse que a casa tinha pas-
sado por reformas. Pedi o site 
e ele começou a enrolar. Foi 
quando resolvemos jogar o 
nome dele no Google e encon-
tramos golpes do tipo há dois 
anos. Mas como não tinha si-

do preso, acabamos concluin-
do que não devia ser sério e 
mandamos a outra parte de 
$840 dólares da casa. Ele dis-
se que uma pessoa nos recebe-
ria no aeroporto. Mas sumiu e 
parou de responder as mensa-
gens e ligações. 

O casal ficou de formali-
zar a denúncia na polícia de 
Orlando e também denunciar 
a conta que ele usou para re-
ceber o dinheiro pelo Zelle. 

Outras denúncias 

 Conhecido por alugar car-
ros e casas até para famosos 
em Orlando, em 2019 denún-
cias do tipo vieram à tona, in-
clusive de brasileiros que já 
tinham voltado para o Brasil. 
Algumas delas foram postadas 
no site que monitora empre-
sas, o Reclame Aqui. 

O Gazeta News entrou em 
contato com Charles Moraes e 
com a Alpha Rental Car, mas 
não houve resposta até o mo-
mento desta publicação. 

“Ele era solícito, educado 

e respondia prontamente 

as mensagens. Não 

imaginamos que podia 

ser golpe”, relata Carolina. 
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USCIS estende prazo de exame 

médico e  documentação 
Os U.S. Citizenship and 

Immigration Services (USCIS) 
prorrogaram temporariamen-
te o período de validade do 
Formulário I-693, Relatório de 
Exame Médico e Registro de 
Vacinação, de dois  para qua-
tro anos devido a atrasos re-
lacionados à pandemia CO-
VID-19 no processamento.

A agência disse que po-
de considerar um Formulário 
I-693 preenchido como válido 
se: a assinatura do médico for 
datada de no máximo 60 dias 
antes do requerente apresen-
tar o Formulário I-485 (Pedido 
de Registro de Residência Per-
manente ou Ajuste de Status); 

não se passaram mais de qua-
tro anos desde a data de assi-
natura do médico; e uma de-
cisão sobre o Formulário I-485 
do requerente for emitida em 
ou antes de 30 de setembro 
de 2021.

Também foi prorrogado de 
18 a 24 meses o período em 
que os avisos de recebimento 
podem ser usados para mos-
trar evidências de status para 
os peticionários que apresen-
tarem adequadamente o For-
mulário I-751 ou Formulário 
I-829 para o status de residen-
te permanente. 

Leia os detalhes das mu-
danças no gazetanews.com.

a validade do exame médico passou de dois para quatro anos. 

USCIS

A nova exigência se aplica a pessoas que buscam ajustar seu status de 

imigração dentro dos EUA, bem como àqueles que se encontram no exterior.

Exigência de vacina COVID-19 para 

Green Card começa em outubro 

A 
partir de 1º de outu-
bro de 2021, e em con-
formidade com as no-

vas instruções dos Centros de 
Controle e Prevenção de Doen-
ças dos EUA (CDC), as vacinas 
COVID-19 serão necessárias 
para os candidatos à residên-
cia permanente legal (ou seja, 
status de green card). 

Em 17 de agosto de 2021, 
o CDC anunciou como orienta-
ção para exames médicos du-
rante o processo que a nova 
exigência se aplicará a pessoas 
que buscam ajustar seu status 
de imigração dentro dos Esta-
dos Unidos, bem como àque-
les que solicitam um visto de 
imigrante nos consulados dos 
EUA no exterior.

O CDC é responsável por 
garantir que os não cidadãos 
que entram nos Estados Uni-
dos não tenham problemas de 
saúde que representem uma 

ameaça à saúde pública des-
te país. Como tal, um exame 
médico é exigido pelos regu-
lamentos do CDC como um 
meio de avaliar a saúde das 
pessoas que se candidatam a 
ajustes de status como resi-
dentes permanentes nos Es-
tados Unidos.

No momento do exame 
médico, a orientação do CDC 
afirma que os candidatos ao 
green card devem apresentar 
evidências de conclusão de 
toda a série vacinal (uma ou 
duas doses, dependendo da 
formulação da vacina). 

Para demonstrar que com-
pletaram a série de vacinação, 
os requerentes podem apre-
sentar seu registro oficial de 
vacinação ou uma cópia de 
seu prontuário médico mos-
trando que foram vacinados 
contra COVID-19. Os Estados 
Unidos não aceitarão “doses 

Solicitantes de green card deverão estar vacinados contra a covid-19.

FDo

de vacina auto-relatadas sem 
documentação escrita” de um 
médico ou profissional médi-
co. As versões aceitáveis da 
vacina incluem aquelas fabri-
cadas pela Pfizer-BioNTech, 
Moderna e Janssen (Johnson 
& Johnson).

A nova medida isenta in-
divíduos que ainda não atin-
giram a idade recomendada 

para as formulações atuais 
(crianças menores de 12 anos). 
Além disso, uma isenção pode 
ser aplicada “se um requeren-
te tiver uma contra-indicação 
ou precaução para a formula-
ção da vacina COVID-19 dispo-
nível, como uma alergia, ou 
ainda se a vacina não estiver 
disponível na região ou país 
do solicitante.  
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A medida visa diminuir o aumento da imigração ilegal na fronteira sul e faz parte de acordo. 

México pede que EUA facilitem vistos de 

trabalho temporário para imigrantes 

O 
governo do México 
pressionou os Estados 
Unidos na terça-feira, 

7, para facilitar vistos de traba-
lho temporário para imigran-
tes como uma das formas de 
se comprometer com fundos 
para o desenvolvimento eco-
nômico da América Central e 
do sul do México, diminuindo 
assim o aumento na imigração 
ilegal na fronteira EUA-Méxi-
co este ano.

Fortes negociações eco-

nômicas entre as autoridades 
americanas e mexicanas serão 
alinhadas numa reunião na 
quinta-feira, 9, com destaque 
para a imigração. O presidente 
Andres Manuel Lopez Obrador 
disse em uma entrevista cole-
tiva que os dois países preci-
sam adotar uma abordagem 
ampla para a imigração.

Lopez Obrador prometeu 
enviar uma carta ao presiden-
te Joe Biden para a concessão 
de vistos de trabalho tempo-

rários para os centro-ameri-
canos para ajudar a suprir a 
demanda de trabalho na Amé-
rica do Norte.

Dessa forma, os imigran-
tes que se matriculam em 
programas de aprendizagem  
profissional ou de trabalho de-
vem receber vistos de trabalho 
temporário de seis meses nos 
Estados Unidos, defende Lo-
pez Obrador. 

Com informações da Reu-
ters. Presidente mexicano defende a concessão de vistos de trabalho temporários.

Pixabay. 

Muro virtual de alta tecnologia é a mais recente defesa na fronteira EUA-México

O governo está apostando 
nos postes de vigilância de al-
ta tecnologia, conhecidos co-
mo Autonomous Surveillance 
Towers, são alimentados por 
energia solar e usam inteli-
gência artificial para detec-
tar movimentos ao longo de 
um raio de três quilômetros, 

enviando as informações em 
tempo real para os agentes 
que patrulham a área.

Os postes agora estão 
sendo instalados em diferen-
tes pontos ao longo de qua-
se 2.000 milhas da fronteira 
EUA-México.

“Os ASTs estão em locais 

remotos de difícil acesso”, 
disse recentemente ao New 
York Post o agente da Patru-
lha de Fronteira Joel Freeland. 
“Eles operam 24 horas por dia 
e são ecologicamente corre-
tos porque dependem intei-
ramente de energia solar.” 

As torres, que foram tes-

tadas pela primeira vez em 
2018 no Setor San Diego da 
fronteira, foram recentemen-
te implementadas no Setor El 
Paso, um dos pontos de pas-
sagem mais movimentados 
para migrantes ao longo da 
fronteira.

Fonte: New York Post. Torre no Setor de San Diego (CA). 

CBP

Um imigrante morreu 
após cair de altura de aproxi-
madamente 10 metros no mu-
ro da fronteira entre o Arizo-
na  e o México. A informação 
foi confirmada pela Patrulha 
de Fronteira dos EUA. 

Agentes da Patrulha de 
Fronteira e do Corpo de Bom-
beiros auxiliaram no resgate 
do homem, que é cidadão do 
México.

No dia 1º de setembro, 
um agente da Patrulha foi 
alertado por um imigrante 
sem documentos sobre a que-
da de um homem da barrei-
ra da fronteira. O agente foi 
ao local e encontrou a vítima 
caída no chão.

De acordo com o comu-
nicado à imprensa, o Corpo 
de Bombeiros respondeu ao 
pedido de socorro, mas não 
conseguiu chegar até o ho-
mem, porque o portão da Pa-
trulha estava trancado. Outro 
agente teve que ser chamado 
e abriu o portão. O homem 
foi levado ao hospital, mas 
não resistiu. 

Imigrante morre 

após cair de muro 

na fronteira
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Edi Sosic e o marido precisam deixar o apartamento que foi inundado. Eles também perderam móveis e o carro.

Campanha visa ajudar brasileira atingida pela 

passagem do furacão Ida em New Jersey

A 
brasileira Edi Sosic e 
o marido foram dura-
mente atingidos pela 

passagem do furacão Ida em 
Fairview, New Jersey. 

O apartamento térreo on-
de moram foi completamen-
te inundado e eles só conse-
guiram sair após muita luta 
e ajuda de socorristas quan-
do a tempestade passou pe-
la região. 

O marido de Edi, Branko, 
tem locomoção limitada após 
sofrer um derrame e proble-
mas graves na coluna. Eles 
perderam todos os bens mate-
riais, incluindo o carro, e pre-
cisam encontrar um novo lu-
gar para morar. 

“A gente não tem para on-
de ir ainda. Temos que achar 
um outro apartamento que se-
ja compatível com os proble-
mas de saúde do meu marido. 
Ele já sofreu dois derrames e 
não consegue se locomover 

direito. Não pode ter escada, 
por exemplo. Estamos numa 
situação muito difícil porque 
o proprietário desse aparta-
mento disse que temos que 
sair, já até chamou a polícia 
para nós”, contou Edi ao Ga-
zeta News. 

Campanha
Uma campanha foi aber-

ta no GofundMe visando arre-
cadar dinheiro suficiente pa-
ra que eles possam alugar um 
outro lugar para morar e ad-
quirir móveis, eletrodomésti-
cos, etc. “Para a gente recome-
çar”, diz Edi. 

“Como muitos de vocês 
sabem, a tempestade tropical 
Ida causou inundações, danos 
severos e devastação comple-
ta em algumas partes da área 
dos três estados. Minha que-
rida amiga Edi e seu marido 
Branko perderam tudo na noi-
te de quarta-feira na esteira da 
tempestade. 

Seu apartamento térreo 

foi completamente inunda-
do, com água subindo a mais 
de 1,5 metro de altura. O mari-
do de Edi, Branko, ficou preso 
no apartamento, após sofrer 
um derrame e problemas gra-
ves na coluna, incapaz de se 
mover para um lugar seguro. 

Com a ajuda dos socorris-
tas, Branko conseguiu sair do 
apartamento com segurança, 
mas eles perderam tudo. 

Seu apartamento, sua mo-
bília, todos os seus pertences 
pessoais e seu carro foram 
destruídos na enchente. Edi e 
Branko precisam recomeçar 
completamente e reconstruir 
sua vida aqui. Qualquer aju-
da e assistência que você pos-
sa fornecer para colocá-los de 
volta em ação será muito apre-
ciada. Os fundos serão usados 
para garantir novas moradias, 
móveis, roupas e para repor 
muitos dos pertences perdi-
dos”, explica a amiga Michel-
le Michael que está organi-

Inundações repentinas atingiram Nova Jersey e outros estados do nordeste pela tempestade tropical Ida.

AP PhotoCarlos Gonzalez

zando a campanha em nome 
do casal. 

Furacão devastador
O furacão Ida, um dos 

mais poderosos a atingir a 
Costa do Golfo dos Estados 
Unidos, chegou à Louisiana no 

final de agosto e seguiu para 
o Nordeste do país, causando 
intensas e repentinas inunda-
ções em Nova York, Nova Jer-
sey, Filadélfia e outros estados.

O número de mortos su-
biu para pelo menos 50 pes-

soas, 27 delas em New Jersey. 
O fenômeno causou estragos 
a mais de 1.600 quilômetros 
do local em que tocou o solo, 
na Louisiana.

Para ajudar, acesse a cam-
panha no gazetanews.com. 

Arlaine Castro
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Familiares das vítimas dos ataques suspeitam que o FBI tenha mentido ou 

destruído indícios que ligam a Arábia Saudita aos sequestradores.

Biden ordena que FBI analise 

quebra de sigilo do 11 de Setembro

O 
presidente Joe Biden or-
denou as análises sobre 
possíveis quebras de si-

gilo de documentos da inves-
tigação do FBI a respeito dos 
ataques de 11 de setembro de 
2001 no país.

“Quando concorri a presi-
dente, assumi o compromis-
so de garantir a transparên-
cia em relação à quebra de 
sigilo de documentos sobre 
os ataques terroristas de 11 

de setembro de 2001 na Amé-
rica”, disse Biden em um co-
municado da Casa Branca na 
sexta-feira, 3. “Agora que nos 
aproximamos do 20º aniversá-
rio daquele dia trágico, estou 
honrando este compromisso”.

Biden disse que sua or-
dem instrui o Departamento 
de Justiça e outras agências 
a “supervisionarem a análise 
da quebra de sigilo de docu-
mentos” ligados ao inquérito 

do FBI. A ordem exige que o 
secretário de Justiça, Merrick 
Garland, torne tais documen-
tos públicos nos próximos seis 
meses, disse.

Na quinta-feira, familiares 
das vítimas dos ataques de 11 
de setembro pediram a uma 
agência reguladora do gover-
no dos EUA que investigue 
suas suspeitas de que o FBI 
mentiu ou destruiu indícios 
ligando a Arábia Saudita aos 

sequestradores.
O pedido presente em 

uma carta ao inspetor-geral 
do Departamento de Justiça, 
Michael Horowitz, disse que 
as “circunstâncias tornam pro-
vável que uma ou mais auto-
ridades do FBI demostraram 
má conduta deliberada com 
intenção de destruir ou ocul-
tar indícios para evitar sua re-
velação”.

Biden disse que está cumprindo uma promessa de campanha. 

Reprodução/Instagram

EUA esperam admitir mais de 50 mil cidadãos do Afeganistão 
Os Estados Unidos vão aco-

lher em torno de 50.000 ci-
dadãos do Afeganistão como 
parte de um “compromisso 
duradouro” para ajudar as pes-
soas que ajudaram o esforço 
de guerra americano e outros 
que são particularmente vul-
neráveis sob o domínio do Ta-

leban após a queda de Cabul, 
informou o secretário de segu-
rança nacional no dia 3.

Dezenas de milhares de 
afegãos já passaram pela ve-
rifi cação de segurança e che-
garam aos EUA para iniciar o 
processo de reassentamento. 
Exatamente quantos mais vi-

rão e quanto tempo levará per-
manecem questões em aberto, 
disse o secretário do DHS, Ale-
jandro Mayorkas, ao descrever 
o esforço da Operação Aliados 
Bem-vindos. 

“Nosso compromisso é du-
radouro”, disse ele aos repór-
teres. “Não se trata apenas 

das próximas semanas. Não 
vamos descansar até que te-
nhamos realizado o objetivo 
fi nal.”

Mayorkas e outros funcio-
nários do governo Biden se 
esforçam para dar uma visão 
mais detalhada da situação. 

Afegãos chegam ao aeroporto de Dulles, Virginia, em 26 de agosto. 

Reuters 
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Na frenética evacuação de Cabul, meninas afegãs foram apresentadas às 

autoridades dos EUA como “esposas” de homens muito mais velhos. 

EUA investigam abuso sexual de 

meninas por homens do Afeganistão 

As autoridades america-
nas estão investigando 
relatos de que, na fre-

nética evacuação de afegãos 
desesperados de Cabul, ho-
mens mais velhos foram ad-
mitidos junto com garotas que 
eles alegaram serem “noivas” 
ou de outra forma abusadas 
sexualmente.

Funcionários dos EUA em 
centros de entrada nos Emira-
dos Árabes Unidos e em Wis-
consin identificaram vários 
incidentes em que meninas 
afegãs foram apresentadas às 
autoridades como “esposas” 
de homens muito mais velhos. 
Embora o casamento infantil 
não seja incomum no Afega-
nistão, os EUA têm políticas 
rígidas contra o tráfico de pes-
soas, que incluem processos 
para criminosos e sanções pa-
ra países que não o reprimem.

Um documento inter-

no visto pela The Associated 
Press diz que o Departamento 
de Estado buscou “orientação 
urgente” de outras agências 
depois que supostas crianças 

noivas foram levadas para Fort 
McCoy em Wisconsin. Outro 
documento, descrito à AP por 
funcionários familiarizados 
com ele, diz que garotas afe-

As autoridades americanas suspeitam de homens que entraram com meninas. 

Paula Bronstein for Human Rights Watch

gãs em um local de trânsito 
em Abu Dhabi alegaram que 
foram estupradas por homens 
mais velhos com os quais fo-
ram forçadas a se casar para 
escapar do Afeganistão.

O Departamento de Esta-
do não fez comentários ime-
diatos sobre os documentos 
ou sobre a veracidade dos de-
talhes neles. As autoridades 
dizem que levam todas essas 
alegações a sério, mas muitas 
delas são anedóticas e difíceis 
de provar, especialmente em 
meio ao esmagamento de re-
fugiados afegãos em vários lo-
cais no Oriente Médio, Europa 
e Estados Unidos.

Um relatório de 27 de 
agosto enviado a todas as em-
baixadas e consulados dos Es-
tados Unidos no exterior, bem 
como centros de comando mi-
litar na Flórida, aponta para 
possíveis casos de abuso.

EUA relembram 20 anos dos 

ataques de 11 de setembro 

Os Estados Unidos relem-
bram 20 anos dos ataques de 
11 de setembro com duas no-
vas vítimas das Torres Gêmeas 
identificadas por meio de tes-
tes de DNA, elevando o núme-
ro de vítimas cuja identidade 
foi apurada para 1.647, infor-
mou o gabinete da chefe de 
medicina forense da cidade 
de Nova York na terça-feira, 7.

As últimas vítimas identi-
ficadas são Dorothy Morgan 
e um homem cuja identida-

de está sendo mantida anô-
nima por desejo expresso da 
família.

Os avanços foram obtidos 
graças à análise de restos hu-
manos recuperados no local 
dos atentados que mataram 
2.753 pessoas em um dos epi-
sódios mais sombrios da histó-
ria dos Estados Unidos.

A identificação de Morgan 
pôde ser confirmada com tes-
tes de DNA dos restos mortais 
recuperados em 2001.

O número de vítimas do ataque às Torres Gêmeas subiu para 1.647.

AFP.
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Em 10 anos, o aumento foi de 36%, segundo dados de 2020 do Itamaraty. 

Mladen Antonov/AFP

O número de brasileiros 
no exterior chegou a 
4,2 milhões, segundo 

dados de 2020 do Itamaraty. 
Em comparação aos dados an-
teriores, de 2018, houve um 
aumento de 16%. Em 10 anos, 
o aumento foi de 36%.

Segundo Fernando Naka-
gawa, diretor do CNN Brasil 
Business, o grande índice de 
emigração dos brasileiros tem 
relação com duas palavras: 
prosperidade e esperança.

Os números também mos-
tram uma realidade econômi-
ca por trás, com um cresci-
mento gradual dos emigrantes 

Número de brasileiros no 

exterior cresce e chega a 

4,2 milhões
EUA, Portugal, 

Paraguai e 

Reino Unido são 

os países mais 

procurados.

brasileiros ao longo dos úl-
timos anos. Segundo dados 
da Polícia Federal, mais de 
130 mil brasileiros deixaram o 
país e não voltaram no primei-
ro semestre deste ano.

Entre os cinco países com 
mais brasileiros, estão os Esta-

dos Unidos, com 1,7 milhão; 
Portugal, com 276 mil; o Pa-
raguai, com 240 mil; o Rei-
no Unido, com 220 mil; e o 
Japão, com 211 mil brasilei-
ros. É importante ressaltar, 
porém, que estes são números 
oficiais, que não consideram 

aqueles que estão ilegalmen-
te em outros países.

Pelo mundo, há quatro 
países com apenas um bra-
sileiro, segundo registro do 
Itamaraty: a Eritreia, na Áfri-
ca Oriental, o Quirguistão, na 
Ásia Central, a Micronésia, na 
Oceania, e a Coreia do Norte, 
na Ásia Oriental. 

Despesas 

Apesar de melhorar em re-
lação ao ano passado, as des-
pesas de brasileiros com via-
gens ao exterior voltaram a 
registrar em julho o segundo 
menor valor para o mês des-
de 2004. O montante de US$ 
452 milhões representa alta 
de 69,2% ante o registro do 
mesmo mês de 2020.

Por outro lado, o valor é 
76% menor que o gasto em 
viagens internacionais em ju-
lho de 2019, quando o mundo 
ainda não enfrentava a pande-
mia de Covid-19. O resultado é 
da nota de Setor Externo, di-
vulgada pelo Banco Central no 
dia 25 de agosto.

No acumulado do ano, os 
US$ 2,396 bilhões em despe-
sas de brasileiros no exterior 
seguem com queda de 37,6% 
ante o mesmo período do ano 
passado. CNN Business. 

Anvisa aprova medicamento 

para tratamento de covid-19
A Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa) 
aprovou autorização emergen-
cial em caráter experimental 
de um medicamento para tra-
tamento de pacientes com co-
vid-19, o Sotrovimabe.

O remédio foi autorizado 
para uso em pacientes com 
quadros leve e moderado e 
com risco de evolução pa-

ra uma situação grave. Ele é 
contraindicado para pacientes 
hospitalizados, que precisem 
de suporte ventilatório.

O medicamento não será 
disponibilizado para comer-
cialização direta ao público, 
mas terá uso ambulatorial, de-
vendo ser prescrito por um 
médico para que seja minis-
trado. 

Após Espanha, Portugal libera 

a entrada de brasileiros 
Após Espanha, Portugal 

também voltou a autorizar a 
entrada de turistas brasileiros 
em seu território, que estava 
proibida desde março de 2020. 
Com a mudança, passageiros 
oriundos do Brasil não preci-
sarão mais cumprir quarente-
na obrigatória de catorze dias.

A decisão entrou em vi-
gor no dia 1°. Segundo o do-
cumento, a medida pode ser 
revista diante da evolução da 
situação epidemiológica.

Pelas regras atualmente 

Aeroporto Internacional de Lisboa.

Alexandre Rotenberg - Shutterstock

em vigor, quem viaja do Bra-
sil para Portugal precisa apre-
sentar um teste negativo para 
a Covid-19 antes do embarque. 
Não há detalhes se a apresen-
tação de um comprovante de 
vacinação será obrigatória.
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Você sabia que o planejamen-
to financeiro empresarial é 
fundamental para manter 

seu negócio funcionando e com 
maiores chances de prosperar?

Porém, muitas empresas não 
priorizam essa estratégia por falta 
de conhecimento. Essa atitude po-
de comprometer o futuro da em-
presa e a continuidade no mercado.

O planejamento financeiro em-
presarial é um conjunto de ações e 
ferramentas que visam controlar, 
organizar e gerenciar os recursos fi-
nanceiros de uma empresa da me-
lhor maneira possível.

Por meio desse planejamento, 
ainda é possível identificar a saú-
de financeira atual e para os próxi-
mos meses. 

Por que adotar esse planeja-
mentos nas empresas?

Por meio do planejamento fi-
nanceiro empresarial é possível to-
mar decisões mais assertivas. Deci-
dir avançar,recuar ou investir mais 
em seu negócio. 

E quais são os passos?
Passo 1: Avalie a situação atual 

da empresa Comece com um levan-
tamento de todas as informações re-
levantes para a empresa. Analise, por 
exemplo, pontos negativos e positi-
vos, situação do mercado atual, etc.

Nesta etapa, você pode utilizar a 
análise SWOT, uma técnica de pla-
nejamento estratégico que consis-
te em identificar forças,oportuni-
dades, fraquezas e ameaças e assim 
realizar um diagnóstico completo 
de sua empresa. 

Com essas informações em 
mãos, você saberá se este é o mo-
mento de cortar gastos ou investir 
na empresa, por exemplo, ao adotar 
um aplicativo de banco white label.

Passo 2:  Defina as metas da 
empresa

Depois de compreender o cená-
rio, é hora de definir metas para a 
empresa. É importante deixar cla-
ro onde você quer chegar com seu 
negócio. Para te ajudar, veja alguns 
exemplos:

·         encerrar o ano com sal-
do positivo;

·         aumentar as vendas em 
30%;

·         diminuir custos fixos 
em 15%;

·         aplicar treinamentos aos 
colaboradores;

·         quitar empréstimos ou não 
contratar novos;

·         duplicar o número de 
clientes ativos;

Passo 3: Faça um bom contro-
le financeiro Para manter tudo em 
ordem, você deve realizar o con-
trole financeiro de perto. Para isso, 
você pode utilizar softwares auto-
matizados. 

Insira os valores reais da conta 
digital da empresa, todas despesas e 
receitas, as entradas futuras que não 
caíram na conta, etc. Anote tudo!

Com base em suas anotações e 
análises, fica mais fácil identificar 
as despesas que podem ser reajus-
tadas ou cortadas. 

Passo 4: Faça uma previsão orça-

mentária A previsão orçamentária  
dará base para seu plano de ações e 
ajudará na tomada de decisão. Isso 
porque ela traz mais previsibilidade 
para a empresa!

Por isso, faça uma previsão do 
faturamento da empresa para os 
próximos meses. Você poderá le-
vantar essa estimativa com base 
no histórico de anos anteriores.Nes-
ta etapa, considere também as no-
vas metas e despesas, por exemplo, 
metas de faturamento e de vendas 
e treinamentos de colaboradores.

Passo 5:  Crie seu plano de ação 
Com metas definidas e um plane-
jamento financeiro empresarial es-
truturado, é hora de colocar a mão 
na massa.

Determine tudo o que deve ser 
feito para alcançar as metas traça-
das. Não esqueça de:

·         definir objetivos;
·         delegar tarefas de acordo 

com as responsabilidades da equipe;
·         criar um cronograma;
·         acompanhar resultados.

Compartilhe esse plano de ação 
e as metas com os colaboradores. 
Assim, fica mais fácil engajar toda 
a equipe e conseguir resultados me-
lhores e mais rápidos.

Passo 6:  Trabalhe com cenários 
distintos e alternativos

Não é possível prever o futuro. 
( Quem em algum dia teria previs-
to esta pandemia por exemplo? Por-
tanto, projete diferentes cenários, 
como crises, aumentos de deman-
da, entre outros, e determinar so-
luções para cada situação.

Sempre considere as despesas 
fixas e variáveis, as movimentações 
financeiras, os gastos da empresa e 
as metas estabelecidas.

O objetivo deste planejamento 
financeiro empresarial é te prepa-
rar para as mais diversas situações. 
Assim, você estará seguro para to-
mar decisões, independentemente 
do que vier acontecer.

Importante lembrar sempre 
que planejamento financeiro é sem-
pre fundamental!!!
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S
er líderes é mais do que ter 
determinados traços da per-
sonalidade, é mais do que 
seus conhecimentos e diplo-

mas. Um bom líder é aquele que 
sabe interagir com o ambiente no 
qual se encontra, ouvir as pessoas 
com as quais trabalha e saber inte-
grar suas necessidades e sabedorias 
num projeto comum. O líder não 
manda, mas segue, elabora, promo-
ve, incentiva e tem visão.

Liderança é sabe articular a rea-
lidade pelo que ela é, demonstran-
do a fl exibilidade para adaptar ob-
jetivos e métodos às condições de 
seus recursos materiais e humanos. 
Muita gente fi ca parada no ponto, 
resmungando porque falta isso ou 
aquilo… mas a questão é: e daí? Va-
mos esperar que as coisas mudem 
para então fazermos o que quere-
mos? Ao contrário dessa passivida-
de lamentosa, é preciso saber traba-
lhar com o que se tem pelas mãos. 
O ambiente humano e social ideal 
não existe, pelo menos, não aqui e 

agora. Portanto, pare de reclamar e 
aprenda a lidar com o que está ao 
seu alcance. Quem precisa ampliar 
a visão, dialetizar o entendimento 
e a prática, aprofundar o questio-
namento e transformar a realida-
de é você.

Mudar o foco é outro aspec-
to importante. A forma de pensar 
tradicional gosta da ideia perfeita, 
atemporal, redonda, que possui em 
si todas as condições para o suces-
so. A partir daí, se tenta aplicar esta 
ideia na realidade. Erro! Com dema-
siada frequência ocorre que, faltan-
do o conjunto inteiro de recursos 

necessários, o projeto fi ca empaca-
do. Por exemplo, é comum a recla-
mação da falta de dinheiro. Porque 
falta dinheiro não vou poder am-
pliar o business, ou não vou pro-
curar me aprimorar para resolver 
meus problemas, ou não vou abrir 
o negócio, ou…

etc. Dessa forma, se continua 
empurrando com a barriga a rea-
lidade insatisfatória por tempo in-
defi nido, o que tem como efeito 
colateral o aumento da confusão 
mental, do esgotamento emocional 
e do desânimo. A falta de dinheiro 
pode ser real, mas… até que pon-
to? Que tal usar a criatividade pa-
ra encontrar formas de conseguir 
o que se precisa sem passar pela 
porta principal? Exemplo: negociar 
preços, utilizar recursos por menor 
tempo, focar uma parte somente 
do trabalho a ser realizado, a mais 
urgente, pedir ajuda, informar-
-se, ler, conversar com quem pode 
orientar, etc.

O que parece um “alongar” o 

caminho pode ser o único jeito 
de, de fato, ir adiante. Enquanto is-
so, vou ganhar em termos emocio-
nais porque vou fi car menos es-
tressado. A sensação de estar se 
mexendo, de não estar parado, tem 
um efeito psicológico que não pode 
ser subestimado. Para completar, o 
novo percurso pode me trazer en-
contros úteis e interessantes, e eu 
descobrir que meus objetivos ini-
ciais precisam ser burilados. É isso 
que signifi ca que o caminho se faz 
andando.

Outra reclamação comum é a 
falta de tempo. Assim como com o 
dinheiro, o tempo que se tem refl e-
te nossas prioridades. Será que elas 
estão alinhadas com um futuro de 
crescimento? Onde deixamos nos-
so tempo? Onde o usamos ou o per-
demos? Saber gerenciar o tempo é 
um daqueles dotes que se cobra das 
crianças quando não fazem o dever 
de casa a tempo para o dia seguin-
te. Neste caso também, é preciso 
pensar fora da caixinha. Aproveite 

o carro para estudar inglês, ou pa-
ra colocar aquele CD relaxante ou 
para fazer as ligações pendentes. 
Use as brechas, reajuste o foco, não 
pense de forma linear, pense de 
forma criativa.

Metas são, ou deveriam ser, 
orientações gerais que norteiam 
nosso andar, e não sargentos gri-
tando ordens em nosso ouvido. Na 
hora de estabelecer objetivos, na 
hora de criar sonhos é preciso man-
ter uma abertura mental para o no-
vo e o inesperado, se não viramos 
robôs paranoicos que sobrevivem 
na base de antidepressivos e ansio-
líticos. A verdade é que não sabe-
mos tudo nem somos donos de tu-
do. Há variáveis que não dependem 
somente de mim.

Cabe-me fazer o melhor, esfor-
çar-me ao máximo e não me es-
conder atrás de desculpas, orgu-
lhos e preguiças. Por outro lado, 
preciso me manter aberto para o 
que der e vier e ter a fl exibilida-
de mental e emocional de saber 
adaptar meus objetivos aos impre-
vistos para talvez descobrir que 
era melhor assim.

VIVER BEM

LIDERANDO A PRÓPRIA VIDA COM CRIATIVIDADE

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

605 SE 10th Street | Deereld Beach, FL 33441 | www.ancorainsurance.com

 (954) 420.5998 | info@ancorainsurance.com

Toll Free: 1 (800) 675.5147

Nosso negócio é seguro!

Automóveis Pessoais | Automóveis Comerciais | Emplacamento | Propriedades |

Empresas | Moto/ Barco | Notary Public



ENTRETENIMENTO Gazeta Brazilian News · Semana de 9 a 15 de Setembro de 202120



ENTRETENIMENTOGazeta Brazilian News · Semana de 9 a 15 de Setembro de 2021 21

C
hegou às platafor-
mas digitais o single 
“Estágio no Perigo”, 
nova parceria en-

tre Sandra de Sá e Preta Gil. 
A faixa faz parte do “Baile da 
de Sá”, um encontro espe-
cial, que na verdade foi a rea-
lização de um grande sonho 
de Sandra: gravar um DVD 
nas suas raízes, zona norte 
carioca, com amigos e parcei-
ros com os quais ela tem pro-
ximidade.

O projeto vem ao encon-
tro de tudo o que a artista diz 
em suas redes sociais e na vi-
da, sua forma de encarar o 
mundo e de se auto-conhecer.

“Estágio no Perigo” foi 
composta por Sandra e Ma-

cau na época em que o filho 
da cantora, Jorge de Sá, ainda 
era pequeno. Segundo a artis-
ta, a faixa busca representar 
a autoestima, o ser e o estar, 
além de transmitir que pas-
samos por muita coisa na vi-
da e que essas experiências 
são uma espécie de estágio do 
que é a vida como um todo.

Com grandes hits pró-
prios e sucessos de seus con-
vidados, a cantora e referên-
cia na black music nacional, 
convida o público para um 
baile jamais visto antes. “O 
“Baile da de Sá’ segue colo-
cando todas as tribos para 
dançar”, destaca a intérpre-
te de megahits como “Olhos 
Coloridos”, “Retratos e Can-

A
pós 40 anos de estra-
da e música, a ban-
da britânica Duran 
Duran celebra a ami-

zade em forma de seu novo 
single. “Anniversary” é uma 
festa em prol das coisas boas 
da vida, como dizem os inte-
grantes, e estará no novo ál-
bum da lendária banda. Este 
é um lançamento BMG dis-
ponível em todas as platafor-
mas digitais e chega dando tí-
tulo também ao EP que inclui 
outros dois lançamentos re-
centes da banda (“More Joy” e 
“Invisible”).

“Essa é uma música espe-
cial para nós. Obviamente, es-
távamos cientes do nosso 40º 

aniversário de fazer música 
juntos, mas queríamos que 
o significado da música fos-
se inclusivo para todas as co-
memorações. Depois de tocar 
e trabalhar juntos por tanto 
tempo, apreciamos muito o 
que ‘estar juntos’ e ‘ficar jun-
tos’ podem realmente signi-
ficar, não é algo que consi-
derávamos que valeria uma 
música quatro décadas atrás, 
mas que faz tanto sentido 
hoje. Também foi divertido 
construir uma faixa com re-
ferências a sucessos anterio-
res do Duran, como pequenos 
“easter eggs” (segredos, curio-
sidades) para os fãs”, conta o 
baixista John Taylor.

Um olhar para o futuro 
está presente em cada passo 
deste novo álbum do Duran

Duran, que será lançado 
no dia 22 de outubro com o 
título de “Future Past”. O tra-
balho traz colaborações que 
ampliam o universo da banda 
que era a preferida da prince-
sa Diana. O lendário Giorgio 
Moroder e Erol Alkan assinam 
produção de faixas e CHAI, 
Graham Coxon (Blur), Mark 
Ronson,  Tove Lo, Ivorian Doll 
e Mike Garson aparecem co-
mo participações especiais.

“Quando entramos em es-
túdio pela primeira vez nes-
ta volta, no final de 2018, eu 
estava tentando convencer os 

caras que tudo o que precisá-
vamos fazer era escrever duas 
ou três faixas para um EP. 
Quatro dias depois, tínhamos 
a base de 25 canções muito 
fortes, que precisamos desen-
volver com calma. Então aqui 
nós estamos, em 2021, com 
nosso 15º álbum de estúdio 
querendo se libertar”, reflete 
o vocalista Simon Le Bon.

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.

Sandra de Sá promove single com Preta Gil

Duran Duran antecipa single de novo álbum

planetamusica@gazetanews.comPor GENE DE SOUZA

ções”, “Bye Bye Tristeza”, 
“Solidão” e “Joga Fora”.

A canção “Estágio no Pe-
rigo”, ora em fase promo-
cional, já foi gravada pela 
própria  Preta Gil, em 2005. 

As duas artistas se conhe-
cem há muito tempo, desde 
que Preta era criança. “Pre-
ta é uma pessoa incrível e 
decidida naquilo que quer”, 
finaliza Sandra.
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Queenpins

STXfi lms

Estreia nos cinemas na sexta-fei-
ra, 10 de setembro, a comédia 
“Queenpins”. Baseado em fatos 
reais, o longa acompanha uma dona 
de casa, entediada e frustrada, e sua 
melhor amiga, um vlogger cheia de 
sonhos, que transformam um hobby 
em um multimilionário esquema 
ilegal: um clube de cupons. No elen-
co estão Kristen Bell, Kirby Howell-
-Baptiste, Paul Walter Hauser, Vince 
Vaughn, Bebe Rexha, entre outros. 
“Queenpins” foi escrito e dirigido 
por Aron Gaudet e Gita Pullapilly.

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 nos cinemas e nas plataformas digitais

cinema@gazetanews.comPor JANA NASCIMENTO NAGASE

STXfi lms Universal Pictures/Roadside 

Attractions

The Alpinist

Universal Pictures/Roadside 

Attractions

Também estreando nas telas 
grandes na sexta-feira, dia 10 de 
setembro, o documentário “The 
Alpinist”. Os documentaristas 
Peter Mortiner e Nick Rosen acom-
panham as escaladas do alpinista 
canadense Marc-André Leclerc 
e suas ousadas escaladas. Sem 
câmeras, sem corda e sem margem 
para erro, a abordagem de Leclerc 
é a essência da escalada solo, 
mostrando a aventura histórica na 
Patagônia.

Shout! Studios

Language Lessons

Shout! Studios

Entrando em cartaz também 
na sexta-feira, 10 de setembro, 
o drama “Language Lessons”. 
Quando o marido de Adam o 
surpreende com aulas semanais 
de espanhol, ele não tem cer-
teza de como ou onde poderá 
incorporar esse novo elemento 
em sua vida já estruturada. Mas 
quando ele está mergulhado 
na tragédia, sua professora de 
espanhol, Cariño, se tornará o 
salva-vidas que ele não sabia 
que precisava. Adam acaba 

desenvolvendo um vínculo 
emocional inesperado e com-
plicado com a professora. No 
elenco estão Mark Duplass e 
Natalie Morales. Os dois atores 
escreveram o roteiro juntos e 
Natalie dirige esse filme super 
bacana de assistir.

Netfl ix

Kate

Netfl ix

O longa de suspense e ação 
“Kate” estreia na Netflix, no 

dia 10 de setembro. Kate, 
interpretada por Mary 
Elizabeth Winstead, é uma 
habilidosa assassina. Quando 
ela é envenenada e lhe é dada 
apenas 24 horas para viver, 
embarca em uma caçada 
pelas ruas de Tóquio para se 
vingar do responsável, antes 
que morra.Woody Harrelson 
e Michiel Huisman também 
estão no elenco. A direção é 
de Cedric Nicolas-Troyan.
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Os jornalistas Flávia Ferreira e Renato Sá, ao 

lado de Rodrigo Alvarez com a esposa Ana 

Cristina Nasciutti e os filhos, Audrey e Rafael.

Noah Bernardo, Aray Abujamra e Ivy Bernardo

Fernanda Cirino (GN) e Julia Queiroz (fundadora da 

Confraria do Bem e Presidente do LIDE Mulher)

Alma: O novo livro 
do jornalista Rodrigo 
Alvarez

Aray’ s Birthday

Lide Florida USA

Florida Summer Festival

O 
jornalista Rodrigo Alvarez lançou o 
livro “Alma: O PASSADO E O FUTU-
RO DAQUILO QUE NOS FAZ HUMA-

NOS”. No livro, ele investiga a origem do 
que chamamos de alma e busca entender 
como a essência humana será impactada 
pelos próximos avanços científicos e tecno-
lógicos.

N
o dia 3 de setembro, Aray Abujamra comemorou seu aniversário re-
unindo amigos e família no The Locale, em Boca Raton. Confira os 
clicks desta noite repleta de alto astral!!!

N
o dia 27 de agosto, foi realizado 
o lançamento oficial do Lide Mia-
mi. Um cocktail exclusivo para 

convidados foi oferecido no Aventura 
Mall, em Aventura, Florida. Durante o 
evento, houve ainda a apresentação dos 
empreendedores brasileiros de sucesso 
que integram o grupo de Miami. O LIDE 
foi fundado em 2003 e reúne executivos 
de vários setores de atuação. No sul da 
Florida Wagner Pontes assumiu a presi-
dência do grupo.. Confira!

N
o dia 4 de setembro, aconteceu o Florida Summer Festival, em Miami. O evento teve 
a participação dos cantores: Maiara e Maraisa, Jorge e Mateus e Zé Neto e Cristiano. 
Durante o show, Guto Mazza, cantor sertanejo e empresário na Flórida, foi convida-

do pelo cantor Cristiano para subir no palco e cantar para o público presente. Os amantes 
da música sertaneja foram ao delírio. Fotos: Bill Paparazzi.

Luv Beauty Spa agitou o BT com um lounge de beleza Rejuvchip

Beach Tennis Fest

A
conteceu nos dias 4 e 5 de setembro o Primeiro Campeonato de Beach Tennis de Pom-
pano Beach. O evento, que também comemorou a Independência do Brasil, contou 
com a participação de mais de 180 jogadores em 11 categorias. Parabéns às empresas 

que apoiaram o evento : ARRIGO SAWGRASS- REJUVCHIP- BOX MINEIRO- LUV BEAUTY SPA 
ESSENTIAL MONEY TRANSFERS- NEW YORK LIFE- RADIO

GAZETANEWS - SEA & SUGAR PRODUCTIONS E CONSULADO GERAL DO BRASIL EM MIA-
MI.

Guto Mazza com Cristiano Zé Neto e Cristiano

Jorge e Matheus Maiara e Maraisa

Essential Money Transfers New York Life insurance sempre apoiando o esporte

Os organizadores do BEACH TENNIS FEST- Eliane 

Gallotti, Bruno Rodrigues e Fernanda Cirino

Destaque para a Obra de Arte “Space Gazeta” do 

artista plástico Buck

Jogadoras Cinara, Carla, 

Fernanda e Kaliandra

Red Tazz, energético oficial do 

BT Fest

Wallace Montavão e Rafael 

Rodrigues (Box Mineiro) com 

João Mendes Pereira (Cônsul 

Geral do Brasil em Miami)

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 sociais. Iniciou sua coluna social no GazetaNews em 2004

insight@gazetanews.comPor CHRIS BIANCHI




