
O maior jornal brasileiro na Flórida

Cyberbullying, TikTok, Round 6: 
o uso da internet pelas crianças 

FDA e CDC analisam a vacina.
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alunos sofrendo cyberbullying têm preocu-
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educação. Uma família brasileira de Boca Raton (FL) 
está passando por isso com o filho adolescente, que 

recebeu mensagem e ameaça virtual. Além disso, sé-
ries e redes sociais também estão sendo motivo de 
problemas para crianças e adolescentes. Mas quando 
o conteúdo da internet se torna prejudicial para as 
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A Internet pode ser um 
lugar perigoso para 
crianças e adolescen-

tes. De predadores ciberné-
ticos a postagens em mídias 
sociais que podem se voltar 
contra eles no futuro, os pe-
rigos são assustadores. 

A proteção das crianças 
na Internet é, acima de tudo, 
uma questão de conscienti-
zação: é preciso conhecer os 
perigos que existem e saber 
como se proteger. Um soft-

ware de cibersegurança po-
de ajudar na proteção con-
tra algumas ameaças, mas a 
medida de segurança mais 
importante é conversar com 
as crianças.

Veja alguns dos maiores 
riscos:

Bullying virtual
Segundo a Internetsa-

fety101.org, 90% dos adoles-
centes que interagem nas mí-
dias sociais ignoraram algum 

caso de bullying que presen-
ciaram, enquanto um terço 
deles já foi a própria vítima 
do bullying virtual. As mí-
dias sociais e os jogos on-li-
ne são hoje onde as crian-
ças se divertem no mundo 
virtual, onde ocorre a maio-
ria dos casos de bullying vir-
tual. Por exemplo, as crian-
ças podem ser vítimas de 
chacota nas interações nas 
mídias sociais. Ou, nos jogos 
on-line, elas ou seus “perso-

nagens de jogo” po-
dem estar sujeitos 
a ataques incessan-
tes, transformando 
um jogo que deve-
ria ser uma aventu-
ra criativa em uma 
humilhação.

O melhor méto-
do de proteção con-
tra o bullying vir-

tual é estar à vontade para 
conversar com as crianças so-
bre o que acontece em suas 
vidas e como se preparar pa-
ra possíveis agressões.

Predadores virtuais
Predadores de todos os 

tipos, inclusive sexuais, po-
dem perseguir as crianças na 
Internet, aproveitando sua 
inocência, abusando de sua 
confiança e até persuadin-
do-as a se encontrar com eles 

pessoalmente, o que é ex-
tremamente perigoso. Esses 
predadores agem nas mídias 
sociais e em sites de jogos 
atraentes para as crianças 
(os mesmos locais da Inter-
net onde acontecem muitos 
dos casos de bullying virtual). 
Ali, eles conseguem explorar 
não só a inocência infantil, 
mas também seus sua imagi-
nação. “Vamos fingir” é uma 
parte comum e saudável dos 
jogos e da interação on-line, 
mas os predadores usam es-
sa fantasia como um gancho 
para atrair as crianças.

Publicação de informa-
ções privadas

As crianças ainda não 
entendem muito bem os li-
mites das redes sociais. Por 
exemplo, elas podem pos-
tar em seus perfis de mídias 
sociais informações pessoais 
que não deveriam ser divul-
gadas publicamente. Isso va-
ria de fotos de momentos 
constrangedores até seus en-
dereços residenciais.

Se os seus filhos postam 
com a opção de exibição pú-
blica, você também terá aces-
so a tudo. E, se a mamãe e o 
papai podem ver, todos po-
dem. Você não precisa bis-
bilhotar; mas converse com 
seus filhos sobre os limites 

entre o público e o privado.
Phishing
Phishing é como os pro-

fissionais de ciberseguran-
ça chamam o uso de e-mails 
para induzir as pessoas a cli-
car em links ou anexos ma-
liciosos. (“Olha só! Você vai 
gostar disso!”) Ele também 
acontece com mensagens de 
texto maliciosas (chamadas 
de “smishing”).

Ensine seus filhos a evi-
tar clicar em e-mails ou men-
sagens de texto de estranhos 
e a tomar cuidado com men-
sagens que dizem ser de ami-
gos, mas que não têm ne-
nhuma mensagem pessoal 
incluída.

Vítimas de golpes
É provável que as crian-

ças não acreditem em prínci-
pes nigerianos que oferecem 
um milhão de dólares, mas 
elas podem cair em golpes 
que oferecem prêmios, como 
acesso gratuito a jogos on-li-
ne. Os jovens são presas fá-
ceis de golpes, pois ainda não 
sabem como ser cautelosos. 

Por isso tudo, é necessá-
rio que os adultos ajudem 
as crianças e adolescentes a 
aproveitarem as maravilhas 
do mundo on-line sem cor-
rer perigo.

Texto: portal Kaspersky.
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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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 OUTONO até 21 de dezembro

FLORIDA CENTRAL

Tempo bom com baixa pro-

babilidade de chuvas nesse 

período, a media das tem-

peraturas está em declínio. 

Temperatura mínima de 

19°C (66°F).

SUL DA FLORIDA

Chuvas e trovoadas espar-

sas no inicio do período, a 

media das temperaturas es-

tá em declínio. Temperatu-

ra mínima de 23°C (73°F).
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Proibição 

de máscara 

obrigatória 

pode se 

tornar lei 

Em meio a uma série de 
batalhas judiciais, um repu-
blicano do Senado apresentou 
no dia 13 uma proposta que 
colocaria como lei estadual a 
proibição de distritos escola-
res obrigarem os alunos a usa-
rem máscaras.

A proposta (SB 452), apre-

sentada pelo senador Keith 
Perry, R-Gainesville, também 
impediria cidades e condados 
de exigir que as pessoas usas-
sem máscaras ou se submetes-
sem a procedimentos ou trata-
mentos médicos.

Isso aconteceu um dia de-
pois que o Departamento de 

Saúde da Flórida anunciou 
que impôs uma multa de US$ 
3,57 milhões ao Condado de 
Leon por exigir que funcioná-
rios do governo fossem vacina-
dos contra a COVID-19.

O projeto foi apresentado 
para consideração durante a 
sessão legislativa de 2022, que 

começará em janeiro, e está de 
acordo com as tentativas do 
governador Ron DeSantis de 
evitar os mandatos de másca-
ra e vacinação.

O governo DeSantis tem se 
envolvido em lutas legais du-
rante os últimos dois meses 
em tribunais estaduais, fede-

rais e administrativos sobre se 
as escolas devem ser capazes 
de exigir que os alunos usem 
máscaras para evitar a disse-
minação da COVID-19.

DeSantis emitiu uma or-
dem executiva em 30 de ju-
lho contra a obrigatoriedade 
de máscaras aos alunos.

As turistas se hospedaram no Hawks Cay Resort no período de 30 de junho a 6 de julho. Testes 

feitos pelo Departamento de Saúde da Flórida confirmaram presença da bactéria na água.

Turistas contraem bactéria e processam 

resort de Florida Keys

Hawks Cay “violou seu de-
ver” de manter a fonte e evi-
tar que as bactérias cresçam 
no sistema de água.

A doença pode causar sin-
tomas semelhantes aos da gri-
pe, incluindo tosse, dores mus-
culares e dores de cabeça, de 
acordo com os Centros de Con-
trole e Prevenção de Doenças.

A turista “desenvolveu fe-
bre e fadiga incomum” ao 
retornar de suas férias, es-
creveu seu advogado Ira Lees-
fi eld no processo. A ação bus- Pelo menos uma fonte de água estava com a bactéria Legionella ativa. 

Hawks Cay Resort site. 

D
uas turistas que ale-
gam ter contraído bac-
téria em um resort de 

Florida Keys entraram com 
processo contra o local por 
negligência.

A ação, movida no iní-
cio deste mês no Tribunal 
do Condado de Monroe, diz 
que, quando Marcia Blanar, 
turista de Maryland, se hos-
pedou no Hawks Cay Resort 
em Florida Keys de 30 de ju-
nho a 6 de julho, uma fonte 
de água “fervilhava de Legio-
nella ativa”.

Legionella, um tipo de 
bactéria, pode causar a doen-
ça do legionário (Legionnai-
res’ Disease). A doença pode 
causar uma infecção pulmo-
nar grave e é contraída ao 
respirar água infectada, co-
mo um jato de água. De acor-
do com o processo de Blanar, 

ca indenização de $ 30.000 
para a turista, que chegou a 
fi car “extremamente doen-
te”, segundo o advogado.

Segundo caso 
Uma segunda turista, 

MaryAnn Miller, de Naples 
e que se hospedou no mes-
mo período no resort, tam-
bém adoeceu. O advogado 
Patrick Kelleher, que repre-
senta essa cliente, disse que 
ela ainda está se recuperan-
do da doença.

Miller também foi diag-

nosticada com COVID-19 du-
rante o tratamento para a 
doença contraída pela bac-
téria. “Ela está lutando por 
sua vida”, disse Kelleher. “Ela 
ainda não está bem.” Não fi -
cou claro quanto essa ação 
busca pelos danos.

O teste da fonte pelo De-
partamento de Saúde da Fló-
rida confi rmou a presença da 
bactéria. Com informações 
do Miami Herald. Para ler a 
matéria completa, acesse o 
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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A senadora estadual democrata do Distrito de Miami, Annette Taddeo.  

Facebook. 

A 
senadora estadual de-
mocrata de Miami, An-
nette Taddeo, anun-

ciou oficialmente que irá 
concorrer ao cargo de gover-
nadora da Flórida. De origem 
colombiano-americana, ela se 
tornou a primeira latina de-
mocrata eleita para o Senado 
da Flórida em 2017.

Taddeo, 54, que represen-
ta o Senado Distrital 40 em 
West Miami-Dade, apresentou 
documentos de campanha à 
Divisão de Eleições da Flórida 
na segunda-feira, 18.

Por enquanto, é a única 
candidata hispânica ao cargo 

Senadora democrata 

quer ser a primeira 

governadora latina da FL
Se for eleita 

como a indicada 

democrata, 

seria a primeira 

candidata latina.

entre os principais candidatos, 
em um estado onde os hispâ-
nicos representam quase 27% 
da população, de acordo com 
o último lançamento do Cen-
sus Bureau em 2020. Os dados 
apontam um crescimento que 
representa quase 1,5 milhão 

de novos latinos nos últimos 
10 anos.

Se for eleita como a indi-
cada democrata, seria a pri-
meira candidata latina a rece-
ber uma indicação de partido 
importante para governador 
da Flórida.

Taddeo foi eleita pela pri-
meira vez para sua cadeira no 
Senado em uma eleição espe-
cial de 2017.

Candidatos 2022

Sua entrada abala um cam-
po democrata que tem sido do-
minado até agora por dois fa-
voritos - o deputado Charlie 
Crist e a comissária de agri-
cultura da Flórida Nikki Fried 
- enquanto eles competem pa-
ra desafiar o governador Ron 
DeSantis em 2022.

“Precisamos de um gover-
nador que o fará realmente go-
vernar “, disse Taddeo em en-
trevista ao Herald na semana 
passada. “Claramente temos 
alguém que está mais preo-
cupado em ser presidente do 
que em governar a Flórida, 
mais preocupado com os elei-
tores republicanos nas primá-
rias em Iowa do que com as fa-
mílias aqui na Flórida”.

Nascida em Barrancaber-
meja, Colômbia, em 1967, Ta-
ddeo veio para os EUA ainda 
adolescente com sua família 
depois que seu pai, um ítalo-
-americano de Nova Jersey, foi 
sequestrado brevemente pelas 
FARC, uma organização guer-
rilheira da Colômbia. Com in-
formações do Miami Herald.

Polícia de Fort Lauderdale 

investiga ameaças a escolas
A polícia de Fort Lauderda-

le aumentou sua presença em 
torno de três escolas da região 
após postagens ameaçadoras 
nas redes sociais.

Os detetives estão inves-
tigando ameaças contra Dil-
lard High, Stranahan High e 
William Dandy Middle, disse o 
departamento na manhã des-
ta segunda-feira, 18.

“Nós encorajamos qual-
quer pessoa com informações 
sobre as postagens ou a (s) pes-
soa (s) responsável (is) a nos 
contatar imediatamente”, dis-
se o Departamento de Polícia 
de Fort Lauderdale em um co-
municado à imprensa. “Se vo-
cê deseja permanecer anôni-
mo, pode relatar informações 
no aplicativo Saferwatch”.

Brasileiro é preso na FL 

acusado de assassinato em MA
Um brasileiro procurado 

por conexão com o assassinato 
de um homem de Manchester, 
em Massachusetts, em 2020, 
foi preso em Kissimmee, re-
gião central da Flórida.

Anderson Pereira, 42, é 
acusado de homicídio em pri-
meiro grau na morte de Za-
khia Charabati, um libanês de 
52 anos que seria atual marido 
da ex-esposa de Pereira.

Além de homicídio, o bra-
sileiro também foi acusado de 
falsificação de provas físicas.

Anderson Pereira será extraditado. 

Canal WMUR. 

Segundo o Departamento 
de Justiça de New Hampshi-
re, Pereira permanecerá sob 
custódia na Flórida, enquan-
to aguarda a extradição para 
responder pelo crime naque-
le estado.
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FL tem oito das dez melhores 

cidades para se aposentar 
As cidades litorâneas da 

Flórida ainda estão entre os 
melhores lugares para se apo-
sentar no país, de acordo com 
a nova lista do U.S. News & 
World Report para 2021-22.

Oito áreas metropolitanas 
da Flórida, incluindo Dayto-
na Beach, Melbourne e Tam-
pa, estão entre as 10 melho-
res do país.

Sarasota está no topo pelo 
segundo ano consecutivo “de-
vido aos aumentos na atrativi-
dade, impostos para aposenta-
dos e pontuações no mercado 
de trabalho”, escreveu a revis-
ta. Naples é a número 2.

Nenhuma área metropo-

litana do interior da Flórida 
atingiu o top 10 no novo ran-
king, mas Orlando ficou em 
18º no país.

Foram analisados critérios 
como acessibilidade habitacio-
nal, felicidade, desejo, impos-
tos para aposentados, merca-
do de trabalho e qualidade de 
saúde. O U.S. News usou a qua-
lidade do ar e a taxa de crimi-
nalidade para avaliar as cida-
des pela primeira vez este ano. 

Dentre as 10 primeiras, 
Daytona Beach e Pensacola 
têm a melhor acessibilidade 
habitacional, de acordo com 
a análise. Veja o ranking com-
pleto no gazetanews.com.

Sarasota está no topo do ranking pelo segundo ano consecutivo. 

Sarasota CountyFacebook.

A pesquisa anual de “Os principais estados da América para empresas”, feita 

pela CNBC, aponta a Flórida com “infraestrutura sólida” para negócios. 

Flórida fica em 17º entre os 

melhores estados para negócios 

N
a classificação anual de 
“Os principais estados 
da América para em-

presas” para 2021, elaborada 
pela CNBC, a Flórida ficou em 
17º lugar. 

Para classificar os prin-
cipais estados para negócios 
da América em 2021, a CNBC 
analisou todos os 50 estados 
em 85 métricas em 10 amplas 
categorias de competitividade. 
Cada categoria é ponderada 
com base na frequência com 
que os estados as usam como 
um argumento de venda em 
materiais de marketing de de-
senvolvimento econômico, se-
gundo a pesquisa. 

Dessa forma, o estudo clas-
sifica os estados com base nos 
atributos que eles usam para 
se venderem. “Desenvolvemos 
nossos critérios e métricas em 
consulta com uma ampla ga-
ma de especialistas em negó-

cios e políticas e os estados. 
Nosso estudo não é uma pes-
quisa de opinião. Usamos da-
dos de uma variedade de fon-
tes para medir o desempenho 
dos estados. De acordo com 
nossa metodologia, os esta-
dos podem ganhar no máxi-
mo 2.500 pontos. Os estados 
com mais são os principais es-
tados para negócios da Améri-
ca”, explica a CNBC.

Para a classificação, foram 
analisados os seguintes cri-
térios em todos os estados: 
Custo de fazer negócios; In-
fraestrutura; Vida, Saúde e 
Inclusão; Trabalhadores; Eco-
nomia; Negócios Amigáveis; 
Acesso ao capital; Tecnologia 
e inovação; Educação; e Cus-
to de vida. 

De acordo com a pesquisa, 
“a infraestrutura do Sunshi-
ne State é sólida. Mas proble-
mas de saúde e um ataque ao 

Acesso ao capital é um dos pontos fortes do estado. Foto: Orlando. 

Pixabay

direito de voto obscurecem o 
quadro”. 

Os 10 melhores estados 
para negócios em 2021, segun-
do a pesquisa, são, em ordem 
classificatória: Virgínia, Caro-
lina do Norte, Utah, Texas, 
Tennessee, Geórgia, Minne-
sota, Colorado, Washington 
e Ohio. 

15ª maior economia 

global 
Os novos números de 2020 

mostraram o crescimento da 
Flórida em comparação com 
o resto do mundo. 

Segundo a Câmara de Co-
mércio da Flórida, se a Flóri-
da fosse um país, no ano pas-
sado ela subiu duas posições 
e foi da 17ª para a 15ª maior 
economia global.
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O aumento de ameaças virtuais a escolas e de alunos sofrendo cyberbullying têm preocupado pais e profissionais. 

Cyberbullying, TikTok, Round 6: quando o conteúdo 

da internet se torna prejudicial para as crianças 

“Suas ações online e nas 
redes sociais podem ter 
consequências graves. É 

importante sempre ser cor-
tês nas redes sociais. Expres-
se sua opinião com respeito e 
respeite os pontos de vista dos 
outros online”, diz uma posta-
gem recente das Escolas Públi-
cas de Miami-Dade em sua pá-
gina ofi cial do Facebook. 

A mensagem não foi pos-
tada à toa. O aumento de 
ameaças virtuais a escolas e 
de casos de alunos sofrendo 
cyberbullying têm preocupa-
do tanto os pais quanto os pro-
fi ssionais da educação. Além 
disso, séries e redes sociais 
também estão sendo motivo 
de problemas para crianças e 
adolescentes. 

Cyberbullying
Normalmente, 1 em 6 alu-

nos relata ser intimidado on-
line por ano, de acordo com 
dados do Centro de Controle 

e Prevenção de Doenças. 
Para os alunos envolvidos 

em bullying - seja como víti-
ma, agressor ou mesmo apenas 
uma testemunha - “as taxas 
de problemas de saúde men-
tal são mais altas, a frequên-

cia escolar é menor e os alunos 
têm menos probabilidade de se 
sentirem seguros”, diz Jennifer 
Greif Green, coautora de um 
artigo sobre o tema. 

A paulista Gil Machado sa-
be bem o que é ter que lidar 

com o cyberbullying. Recente-
mente, seu fi lho, Richard Lou-
renço Machado, de 14 anos, 
que possui defi ciência e se lo-
comove com cadeira de rodas, 
foi ridicularizado e chegou a 
receber ameaça de outros alu-

Aluno da Slam Boca Charter School, Richard Lourenço Machado, de 14 anos, foi vítima de bullying virtual. 

Arquivo pessoal.

nos da escola pelo Instagram. 
A família, que mora em Boca 
Raton, acompanha o caso jun-
to com a polícia e a Slam Boca 
Charter School. 

“Confesso que durante 
umas duas semanas andei des-
confi ada com alguns aconteci-
mentos, queimaram a perna 
dele com alguma coisa, co-
mo ele não sente, não perce-
beu nada de diferente. Sobre 
a mensagem, na hora ele não 
ligou muito, mas depois fi cou 
com medo de ir para escola pa-
ra não jogarem ele da escada 
abaixo com citaram no Insta-
gram”, afi rmou em entrevis-
ta exclusiva ao Gazeta News.

TikTok
As redes sociais têm sido 

cada vez mais usadas pelas 
crianças. Mas além da exposi-
ção, onde a criança fi ca vulne-
rável a comentários maldosos, 
o tempo em que ela passa na 
internet também pode ser pre-
judicial. “Temos esses espaços 
sociais online hoje em dia, 
mas eles não podem se resu-
mir nisso. A vida e os interes-
ses de mundo não podem se 
resumir a isso. As crianças es-
tão mais adultizadas, enquan-
to os adultos são sempre mais 
infantilizados nas redes so-
ciais”, analisa a psicoterapeu-
ta Adriana Tanese. 

Round 6
Sucesso da Netflix em 

2021, a série tem conteú-
do violento, é indicada para 
maiores de 16 anos, mas mes-
mo assim os relatos de crian-
ças assistindo são inúmeros. 
Leia a matéria completa no 
gazetanews.com.

“Ele fi cou com medo de 
ir para escola para não 
jogarem ele da escada 

abaixo como citaram no 
Instagram”, conta Gil 

Machado. 

Arlaine Castro

UmNovoTempo

Após uma grande tragédia em sua família, Luiz

cai em desespero. Movido por valores materiais,

ele fará escolhas que irão comprometer seu

caminho e o daqueles que ama.

Um Novo Tempo conta a trajetória de Luiz

Roberto que, tomado pela cólera e cegado pelo

egoísmo, comete atos impensados, pagando um

alto preço por isso. Mas Deus age de maneira

amorosa na vida de todas as suas criaturas, e

com ele não foi diferente.

Autor:

Umberto Fabbri

Lançamento

Disponível impresso e em eBook nos sites

Amazon.com, Barnes&Noble.com e Books&Books.com

Novas oportunidades
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Com a confissão de culpa, os advogados de defesa vão tentar livrá-lo da pena de morte. 

Nikolas Cruz se declara culpado pelo 

tiroteio na escola de Parkland (FL) 

O 
assassino confesso Ni-
kolas Cruz se declarou 
culpado de homicídio 

e tentativa de homicídio na 
quarta-feira, 20, pelo tiroteio 
em 14 de fevereiro de 2018, 
em uma escola em Parkland, 
que tirou a vida de 17 pessoas.

Ele já tinha se declarado 
culpado de agressão a um poli-
cial, decorrente de um ataque 
a um guarda da prisão de Bro-
ward em 2019. Por esse caso, a 
juíza do condado de Broward, 

Elizabeth Scherer, sentenciou 
Cruz a 26 anos de prisão.

O que acontece agora
Ter Cruz se declarado cul-

pado no caso de Parkland per-
mite que seus advogados argu-
mentem durante a audiência 
de pena que ele assumiu a res-
ponsabilidade por suas ações e 
que o foco deles é salvá-lo da 
sentença de morte.

Cada uma das acusações 
de tentativa de homicídio 
acarreta uma sentença míni-

ma de 20-25 anos de prisão e 
cada uma das acusações de ho-
micídio acarreta uma senten-
ça mínima de prisão perpétua.

Cruz se declarou culpado 
de todas as acusações. Ele tam-
bém pediu desculpas às famí-
lias das vítimas. 

Outra audiência está mar-
cada para a próxima semana e 
a seleção do júri para a fase de 
penalidades vai começar em 4 
de janeiro. Com informações 
do Local 10.Nikolas Cruz matou 17 pessoas em 2018 na Marjory Stoneman douglas.

aP:associated Press

Brightline reinicia operação na FL em novembro; 1ª viagem gratuita

Depois de meses de espe-
ra, a Brightline anunciou ofi-
cialmente que relançará seu 
serviço a partir de 8 de no-
vembro entre as estações de 
Miami, Fort Lauderdale e West 
Palm Beach. A primeira via-
gem é grátis, diz a companhia. 

As viagens serão relança-

das com várias melhorias, in-
cluindo novas opções de ali-
mentos e bebidas e transporte 
gratuito porta a porta em de-
zembro.

Os passageiros podem 
comprar passagens e reservar 
planos de viagens futuras por 
meio do novo site e aplicativo 

móvel da companhia.
Para aqueles ansiosos pa-

ra embarcar, há um bônus - o 
serviço de trem está oferecen-
do a primeira viagem grátis 
por meio de seu novo aplica-
tivo Brightline para ofertas de 
viagens durante o mês de no-
vembro. as rotas de Miami, Fort lauderdale e West Palm Beach voltarão.

divulgação

Com a aproximação do 
Halloween, algumas das atra-
ções assombradas favoritas do 
público está no sul da Flórida.

Um famoso hotel de Co-
ral Gables e um museu de Key 
West compõem algumas das 
atrações turísticas mal-assom-
bradas mais populares do país.

Construído em 1926, o 
Biltmore Hotel é conhecido 
por ter hóspedes famosos, in-
cluindo Al Capone e Franklin 
D. Roosevelt. No entanto, seu 
passado também é sombrio. 
Leia mais no gazetanews.com.

Atrações mais 

“assombradas” 

da Flórida para o 

Halloween 

Biltmore Hotel em Coral Gables.

local10.
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No ano fiscal de 2021, mais de 1,7 milhão de imigrantes foram detidos - o 

segundo maior total anual já registrado desde 1986.

CBP detém o mais alto número de 

imigrantes na fronteira em 35 anos

A 
imigração ilegal para os 
EUA bateu um novo re-
corde, com prisões fei-

tas pela Patrulha de Fronteira 
durante o ano fiscal de 2021 
atingindo seus níveis mais al-
tos desde 1986, de acordo com 
um novo relatório.

No total, a agência fez 
mais de 1,3 milhão de prisões 
de imigrantes indocumenta-
dos ao longo da fronteira sul 
desde que Biden assumiu o 

cargo em janeiro. O número 
de prisões na fronteira feitas 
no ano fiscal de 2021 - mais 
de 1,7 milhão - é o segundo 
maior total anual já registra-
do, de acordo com o relatório.

Os agentes da Patrulha de 
Fronteira registraram os maio-
res níveis de prisões em ju-
lho e agosto, quando levaram 
mais de 200.000 imigrantes 
sob custódia. Esse número foi 
seguido de perto no mês pas-

sado, quando as autoridades 
prenderam cerca de 192.000 
imigrantes, revelaram os da-
dos do CBP.

Em 1986, os agentes da 
Patrulha de Fronteira fizeram 
1,69 milhão de prisões em to-
do o país. Para comparação, 
dos 1,7 milhão de detidos no 
ano fiscal de 2021, 1,66 mi-
lhão foram apreendidos so-
mente ao longo da fronteira 
mexicana, de acordo com o 

relatório.
Países de origem
O México foi a maior fonte 

individual de imigração ilegal 
durante o ano fiscal, revela-
ram os dados, com a Patrulha 
de Fronteira prendendo mais 
de 608.000 cidadãos mexica-
nos. Este número por si só é 
maior do que o número mé-
dio de prisões na fronteira de 
2012 a 2020 - 540.000. Fonte: 
The Washington Post. 1,66 milhão de imigrantes foram apreendidos ao longo da fronteira sul. 

CBP

ICE falha no monitoramento de imigrantes em solitária
A U. S. Immigration and 

Customs Enforcement (ICE) 
não monitora e rastreia ade-
quadamente seu uso de con-
finamento solitário dentro de 
instalações de detenção de 
imigração em todo o país, de 
acordo com uma revisão dos 
padrões da agência.

O inspetor geral do De-
partment of Homeland Se-
curity descobriu que a agência 
de imigração carece de super-
visão eficaz e políticas claras 
para garantir rastreamento e 
relatórios precisos e abrangen-
tes sobre o uso de confinamen-
to solitário, conhecido como 

segregação.
Do ano fiscal de 2015 a 

2019, a linha direta de vigilân-
cia do DHS recebeu 1.200 de-
núncias relacionadas a preo-
cupações com confinamento 
solitário, incluindo questões 
como detentos que não sa-
biam por que foram para a so-

litária e detidos sendo ameaça-
dos de segregação.

Esta é a primeira vez que 
o watchdog* conduziu uma re-
visão sistêmica do uso de con-
finamento solitário pelo ICE, 
fornecendo uma visão geral 
dos problemas que foram exa-
minados por anos.De 2015 a 2019, a agência falhou nos relatórios do uso da solitária. 

ICE
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75% dos imigrantes detidos pelo ICE não são criminosos
Cerca de 75,6% dos imigrantes atualmente detidos pela U.S. 

Immigration and Customs Enforcement (ICE) nos EUA não têm 
antecedentes criminais. Os dados são de uma pesquisa do The 
Transactional Research Access Clearinghouse, (TRAC), uma or-

ganização de pesquisa da Syracuse University.
De acordo com os dados, no dia 1° de outubro, 16.740 dos 

22.129 imigrantes detidos no ICE não tinham antecedentes cri-
minais quando foram presos por pequenos delitos. 

Irmãs de 4 e 6 anos são 

encontradas na fronteira

Agentes da patrulha de 
fronteira encontraram duas 
irmãs, de 4 e 6 anos, vagando 
sozinhas no deserto do Arizo-
na no dia 12 deste mês. Elas 
carregavam uma nota com o 
nome e endereço de uma tia, 
disseram as autoridades da 
Patrulha de Fronteira do Se-
tor Yuma.

As meninas, originárias de 
Honduras, foram encontradas 
na parte da manhã em uma 
área pantanosa ao sul da Re-

presa de Morelos, na frontei-
ra dos Estados Unidos com o 
México, de acordo com uma 
postagem no Facebook do Se-
tor Yuma da Patrulha de Fron-
teira.

Elas estavam bem vestidas 
e bem tratadas, sem sinal apa-
rente de problema de saúde, 
segundo a agência. Um agen-
te do Setor Yuma, preocupado 
com sua segurança, abordou 
rapidamente as meninas e as 
levou para o posto. 

as meninas são de Honduras e carregavam um bilhete.

CBP

O foco muda para empregadores que violam as leis trabalhistas e “exploram 

a vulnerabilidade de imigrantes sem autorização para trabalhar nos EUA”.

DHS ordena fim de batidas em 

locais de trabalho de imigrantes 

O
s agentes da U.S. Im-
migration and Customs 
Enforcement (ICE) não 

realizarão mais operações em 
massa nos locais de trabalho 
onde os imigrantes indocu-
mentados são empregados, 
de acordo com uma nova or-
dem do secretário do Departa-
mento de Homeland Security 
(DHS), Alejandro Mayorkas.

A medida reflete a mu-
dança de foco do governo de 
não punir somente os imi-
grantes indocumentados, mas 
também os empregadores que 
violam as leis trabalhistas e 

operação em 2018 resultou na prisão de 146 imigrantes em ohio. 

ICE

“exploram a vulnerabilidade 
de imigrantes sem autoriza-
ção para trabalhar nos Esta-

dos Unidos”.
O verdadeiro problema, 

disse Mayorkas em um me-

morando divulgado no dia 12, 
são os “empregadores explora-
dores”, e não os trabalhadores 
não autorizados.

“Sob a administração an-
terior, essas operações inten-
sivas em recursos resultaram 
na prisão simultânea de cen-
tenas de trabalhadores”, dis-
se o DHS. Embora as batidas 
tenham atraído a atenção, a 
agência diz que “foram usadas 
como uma ferramenta por em-
pregadores exploradores pa-
ra reprimir e retaliar contra 
a afirmação dos trabalhado-
res sobre as leis trabalhistas”.
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Ao final do curso, os participantes vão receber o certificado e a licença para trabalhar de forma legal na Flórida.

Brasileira promove capacitação profissional de 

micropigmentação em Miami e Orlando 

De forma totalmente 
presencial, a empresá-
ria e instrutora espe-

cialista em micropigmentação 
Daniele Demiquili vai minis-
trar cursos na Flórida em no-
vembro. 

Com uma escola creden-
ciada no estado, a ideia é que 
os participantes recebam o 
certificado e a licença para 
atuar de forma legal na Fló-
rida.

Trabalhando no mercado 
da beleza há 17 anos, a pau-
lista vem se destacando na 
área de estética nos Estados 
Unidos e agora quer capacitar 
mais mulheres, especialmente 
brasileiras, para trabalhar de 
forma legal e com reconheci-
mento profissional. 

“A ideia surgiu de criar a 
escola e poder certificar com 
aulas presenciais. É poder le-
var mais do que uma profissão 
para essas mulheres, é empo-

derá-las, levá-las à busca pelo 
reconhecimento profissional. 
Muitas mulheres trabalham 
muito aqui nos EUA só pelo di-
nheiro, mas não fazem o que 
amam, não são reconhecidas 
profissionalmente. Trabalham 
mesmo pelo dinheiro fazen-
do faxina ou como babysitter 
ou fazendo algo porque preci-
sam, mas que não amam e não 
se sentem valorizadas, com su-
cesso profissional, apesar de 
ter a parte financeira preen-
chida”, ressalta a empresária.

Workshop Vip Presen-
cial

Com o objetivo de ajudar 
a profissionalizar mais pes-
soas, Daniele está percorren-
do vários estados com o Wor-
kshop Vip Presencial. Durante 
este mês de outubro, o curso 
acontece em Boston e Con-
necticut, e no próximo mês 
será na Flórida - nos dias 18 e 
19 em Miami e 20, 21, 22 e 23 
em Orlando. 

“Eu quero poder levar 
uma profissão onde elas pos-
sam sentir orgulho e ser reco-
nhecidas, e também ser mui-
to bem remuneradas, mais até 
do que o serviço de limpeza 
paga, com a área da beleza. A 
gente sabe o quanto o merca-
do da beleza é uma área que 
está crescendo e especifica-
mente nessa área da micropig-
mentação crescendo mais ain-
da. Cada procedimento custa 
em torno de $500 dólares e a 
gente faz em 1 hora”, destaca. 

O curso ensina design, téc-
nicas de fio a fio, shadow, hí-
brida, pigmentologia, entre 
outros. São dois dias de aulas 
presenciais com modelo viva 
e kit de treino. 

Licença da Flórida 
Uma escola credenciada 

na Flórida irá assinar e con-
ceder a licença para as alu-
nas que forem aprovadas ao 
final do curso. Segundo De-
miquili, essa licença permite 

Instrutora especialista em micropigmentação, Daniele Demiquili vai ministrar cursos na Flórida em novembro. 

Divulgação.

que elas trabalhem de forma 
legal dentro do estado da Fló-
rida e não depende do status 
imigratório.

“É realmente uma opor-
tunidade de reconhecimento 
profissional. Eu quero mudar 

essa ‘chave’ na cabeça das mu-
lheres para o lado profissional 
e o curso presencial surgiu 
muito pra isso: para mudar 
o pensamento, encorajá-las e 
empoderá-las , colocar uma 
energia diferente no coração 

dessas mulheres”, finaliza. 
Para se inscrever nos cur-

sos, entre em contato pelas re-
des sociais:

www. instagram.com/
danydemiquili/ ou https://link-
tr.ee/Danydemiquili.

Arlaine Castro

Registrar Agora! Visite FITCExpo.com ou ligue 954-357-6400

Conheça líderes mundiais e ex-presidentes

Exportar/Importar Painéis e Recepções

Exiba/Compre no WORLD EXPO MARKETPLACE

Envolva compradores e vendedores internacionais

Workshops de Negócios com o Mundo

Global Speed Matchmaking

id E l d

2 0 2 1  F l o r i d a  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  a n d  C u l t u r a l  E x p o

Centro de Convenções de Greater Fort Lauderdale Broward County
1950 Eisenhower Blvd., Fort Lauderdale, FL 33316

17 a 18 de
NOVEMBRO de 2021

954-357-6400 |       Broward.org/EconDev  |        @BCOESBD                     Broward County OESBD       

ADESÃO GERAL GRATUITA | Oportunidades para expositores disponíveis



EUAGazeta Brazilian News · Semana de 21 a 27 de Outubro de 2021 15

EUA realizam primeiro transplante de animal para humano

RÁPIDAS

Pela primeira vez, um rim de porco foi transplantado para 
um ser humano com sucesso sem provocar rejeição imediata 
pelo sistema imunológico do paciente. O procedimento foi fei-
to no Langone Health, da Universidade de Nova York, informou 
a Reuters. Não está claro quando ocorreu a cirurgia. O feito é 
um avanço potencial gigantesco que pode ajudar a aliviar a es-
cassez de órgãos humanos para transplante.

A operação envolveu o uso de um porco cujos genes foram 
alterados para que seus tecidos não contivessem mais uma mo-
lécula conhecida por provocar uma rejeição praticamente ime-
diata em humanos.

Parar emissão de vistos durante a pandemia é ilegal

Um juiz federal declarou como ilegal a prática do Departa-
mento de Estado de não emitir vistos para viajantes de outros 
países durante a pandemia. A decisão, dada em resposta a uma 
ação judicial, declara ilegal para o Departamento de Estado usar 
proibições de viagens, que foram emitidas para evitar a disse-
minação da COVID-19 pelos presidentes Donald Trump e Joe 
Biden, como motivo para interromper o processamento de vis-
tos para viajantes. A ação foi movida por um grupo de particu-
lares e uma coalizão de escritórios de advocacia de imigração.

FDA analisa autorizar pílula anti-COVID

A farmacêutica Merck pediu, no dia 11, à Food and Drug 
Administration (FDA) que autorize sua pílula para o tratamen-
to de COVID-19. Se aprovada, seria a primeira pílula compro-
vada para tratar a doença. Todos os outros tratamentos apoia-
dos pela FDA contra COVID-19 requerem infusão intravenosa 
ou injeção. A pílula antiviral facilitaria o tratamento.

Serão aceitos viajantes imunizados com vacina aprovada pela Food and Drug 

Administration (FDA) ou pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Brasileiros vacinados poderão entrar 

nos EUA a partir de 8 de novembro  

A 
Casa Branca anunciou 
no dia 15 a data em 
que turistas completa-

mente vacinados contra a Co-
vid-19, incluindo brasileiros, 
poderão entrar nos Estados 
Unidos.

A partir de 8 de novem-
bro, serão aceitos viajantes 
que tenham se vacinado com 
imunizantes aprovados pela 
Food and Drug Administra-
tion (FDA) e pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), - on-
de entra a Coronavac - confi r-
mou o Centro de Controle e 
Prevenção de Doenças (CDC).

“Este anúncio e data se 
aplicam a viagens aéreas inter-
nacionais e terrestres. Essa po-
lítica é pautada pela saúde pú-
blica, rigorosa e consistente”, 
afi rmou Kevin Munoz, secretá-
rio-assistente de imprensa da 
Casa Branca, em Washington.

Na última semana, o go-

verno dos Estados Unidos ha-
via anunciado a suspensão das 
restrições de viagem para bra-
sileiros, mas não apontou uma 
data exata. Deixa de vigorar a 

exigência de quarentena para 
visitantes.

Para viajar para os Esta-
dos Unidos, será necessário 
apresentar a comprovação de 

vacinação e também o teste 
negativo de Covid-19 realiza-
do até 72 horas antes da par-
tida. Mais detalhes no gazeta-
news.com.

Viajantes precisarão apresentar no embarque cartão de vacina completo e teste negativo de covid-19.

Miami International Airport JoePries
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Rgssteakhou
se.com

Horário deFuncionamento:

Terça aSábado5:00pmas 10:00pm
Domingo: 12:00as 09:00pm



EUA Gazeta Brazilian News · Semana de 21 a 27 de Outubro de 202116

‘Stealthing’ -tirar camisinha 

vira crime na Califórnia
O governador da Califór-

nia Gavin Newsom sancionou 
no dia 7 de outubro uma lei 
que proíbe remover a camisi-
nha sem consentimento du-
rante o sexo, e que torna este 
gesto um delito civil de agres-
são sexual.

É a primeira lei deste tipo 
nos Estados Unidos. A práti-
ca é comumente chamada de 
‘stealthing’ (de “stealth” ou 
“furtivo”, em tradução livre) e 
tem gerado debates sobre con-
sentimento e violência sexual.

O projeto de lei foi aprova-
do no Senado e na Assembleia 
Legislativa um mês atrás sem 
oposição, disse sua autora, a 

deputada estadual Cristina 
Garcia, em um comunicado.

“Estou trabalhando nes-
ta questão desde 2017 e estou 
exultante que agora existe al-
guma responsabilização para 
aqueles que perpetram o ato. 
Agressões sexuais, especial-
mente aquelas contra mulhe-
res de cor, são perpetuamente 
varridas para debaixo do tape-
te”, disse Garcia em um comu-
nicado quando a legislação foi 
aprovada.

Ela citou um estudo da 
Universidade Yale segundo o 
qual a prática é “uma viola-
ção grave da dignidade e da 
autonomia”.

A prática tem gerado debates sobre consentimento e violência sexual.

Pixabay

Eliel Rosa, 53 anos, chegou a postar imagem de dentro do Capitólio. Ele terá 

que pagar multa de US$ 500 e prestar 100 horas de serviços comunitários.

Brasileiro que invadiu Capitólio é 

condenado a liberdade condicional

O brasileiro Eliel Rosa, 
53 anos, que partici-
pou da invasão ao Ca-

pitólio em janeiro foi conde-
nado pela Justiça a cumprir 
um ano de liberdade condicio-
nal, pagar multa de US$ 500 e 
prestar 100 horas de serviços 
comunitários.

Rosa fez parte do grupo 
de apoiadores do ex-presiden-
te Donald Trump, que entrou 
à força no Congresso em 6 de 
janeiro, durante a contagem 
dos votos da eleição presiden-
cial, que deu vitória ao demo-
crata Joe Biden. Cinco pessoas 
morreram no tumulto.

No dia 12 deste mês, ele 
compareceu pessoalmente pe-
rante o juiz do Tribunal Distri-
tal dos EUA, Trevor McFadden, 
em D.C., para ser condenado. 
Em julho, ele já tinha se decla-
rado culpado pelas acusações 
de uma contravenção Classe 

“B”. Dentre as acusações es-
tão obstrução de procedimen-
to oficial, entrar e permanecer 
em um prédio ou terreno res-
trito e conduta desordenada e 
perturbadora.

A invasão
De acordo com a investi-

gação do FBI, Rosa viajou do 
Texas para Washington, mo-
tivado por um post de Trump 
no Twitter, em que o republi-
cano convocava apoiadores a 
uma manifestação, alegando 
fraude nas eleições. Ele teve 
a companhia de uma amiga, 
Jenny Cudd, que também par-
ticipou do protesto.

A invasão aconteceu du-
rante a sessão que referendava 
a vitória de Biden na disputa 
presidencial. Momentos antes, 
Trump discursou aos apoiado-
res afirmando que não aceita-
ria o resultado eleitoral.

Em seu memorando, o De-

Eliel Rosa, 53 anos, (à  esq.) dentro da sede do Capitólio em janeiro. 

SAUL LOEB / AFP. 

partamento de Justiça disse 
que Rosa e Cudd haviam re-
tornado ao hotel depois de ou-
vir o comício “Stop the Steal” 
do ex-presidente Trump - mas 
voltaram ao Capitólio após 
ouvir o ex-vice-presidente Mi-
ke Pence não iria anular a 
eleição.

A dupla voltou e entrou no 
Capitólio. Eles estavam perto 

do Saguão do Orador e afirma-
ram terem ouvido o tiro que 
matou Ashli Babbitt.

Rosa foi fotografado den-
tro da sede do Legislativo e 
também aparece em imagens 
de câmeras de segurança. Ele 
chegou a postar no Facebook 
um registro em que aparece 
ao lado da amiga dentro do 
Capitólio.

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

Horário de funcionamento 
Segunda á sextas dás 9:30am ás 5:30pm
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Um painel de conselheiros vai analisar o pedido no dia 26 de outubro e em 

seguida, os conselheiros do Centro de Controle e Prevenção de Doenças. 

EUA anunciam plano de vacinação 

para crianças de 5 a 11 anos 

O
s Estados Unidos anun-
ciaram na quarta-feira, 
20, seu plano de vacina-

ção de crianças de 5 a 11 anos 
tão logo a imunização desta 
faixa etária seja autorizada pe-
la Food and Drug Administra-
tion (FDA). 

Segundo o comunicado da 
Casa Branca, o objetivo é usar 
a rede de mais de cem hospi-
tais pediátricos assim como 
consultórios, clínicas, farmá-
cias e eventualmente escolas 
espalhadas por todo o país. 

“Se a vacina produzida pe-
la Pfi zer-BioNTech receber a 
aprovação para ser aplicada 
em crianças estaremos pron-
tos para distribuí-la de forma 
equitativa e conveniente para 
as famílias”, informou a Ca-
sa Branca.

O FDA recebeu da Pfi zer o 
pedido de liberação do uso da 
vacina em crianças e já con-

vocou seu painel de conse-
lheiros para analisá-lo no dia 
26 de outubro. Normalmen-
te, a direção da agência segue 
a orientação dada pelo conse-

lho embora não seja obrigada 
a fazer isso. Em seguida, nos 
dias 2 e 3 de novembro, con-
selheiros do Centro de Con-
trole e Prevenção de Doenças 

Até então, há autorização de emergência para adolescentes de 12 a 15 anos.

FDOH

(CDC) também examinarão o 
pedido e farão suas recomen-
dações. “Estaremos prontos 
para começar a vacinar nos 
dias seguintes às orientações 
do CDC”, informou o governo 
americano. 

Calcula-se que 28 milhões 
de crianças no país sejam be-
nefi ciadas em caso de aprova-
ção. E os Estados Unidos serão 
os primeiros do mundo a imu-
nizar crianças de 5 a 11 anos. 

O Departamento de Saú-
de e Serviços Humanos tam-
bém realizará uma campanha 
nacional de educação pública 
“para alcançar os pais e res-
ponsáveis com informações 
precisas e culturalmente ade-
quadas sobre a vacina e os ris-
cos que a COVID-19 represen-
ta para as crianças”. A vacina 
Pfi zer / BioNTech tem auto-
rização de emergência para 
crianças de 12 a 15 anos.

Brasil, China e Europa 

enfrentam crises energéticas

Com a amenização da pan-
demia, o mundo se prepara 
para um período de cresci-
mento dos ritmos de produ-
ção. No entanto, algumas das 
principais economias do mun-
do enfrentam problemas com 
um gargalo que ameaça atra-
palhar essa aceleração: o setor 
energético.

Brasil, China e países da 
Europa, como Reino Unido e 
Alemanha, já sentem os im-
pactos dessa crise que, ape-

sar de estar inserida em um 
mesmo contexto de produ-
ção global, pode ter causas 
distintas dependendo do país 
analisado.

O Brasil enfrenta perío-
dos de seca intensa que leva-
ram à pior crise hídrica em 
91 anos. Com os reservatórios 
das hidrelétricas vazios, o ris-
co de racionamento energéti-
co e apagões surgiu como uma 
nova ameaça ao crescimento 
econômico. Fonte:AFP.

Brasil enfrenta crise hídrica e corre risco de racionamento energético.

TV Brasil
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A
baixo selecionamos algumas 
questões importantes para 
você tirar suas dúvidas sobre 

educação financeira.
 O que é educação financeira?
O conceito de educação finan-

ceira está relacionado à compreen-
são sobre poupança e investimentos. 
Quando a gente entende como esses 
produtos funcionam, consegue fazer 
escolhas mais acertadas para nosso 
bem-estar. Nós administramos me-
lhor o dinheiro, usamos os recursos 
na hora certa e aproveitamos as boas 
oportunidades do mercado.

Como surgiu a educação finan-
ceira?

Cuidar das finanças pessoais 
é uma preocupação crescente em 
nossa sociedade, haja vista as crises 
econômicas pelas quais passamos 
nas últimas décadas. Principalmen-
te apos a crise de 2008, surgiu a ne-
cessidade de se criar ferramentas de 
educação financeira para ajudar as 
pessoas a saírem de situações drás-
ticas financeiras.

Quais são os objetivos da educa-
ção financeira?

O grande objetivo é empoderar 
as pessoas financeiramente. Isso por-
que gente que sabe gastar contribui 
para uma economia mais saudável.

Por exemplo, o consumidor com 
noções básicas de educação financei-
ra só compra o que pode pagar. As-
sim ele não contrai dívidas altas nem 
corre o risco de ficar inadimplente.

Com baixos níveis de inadim-
plência no país, fica mais fácil obter 
crédito no sistema bancário. Então 

esse aporte pode ser usado para o 
pequeno produtor investir em novos 
negócios, gerando mais empregos e 
renda. Ou seja: a roda econômica gi-
ra e todos saem ganhando.

Como ter uma boa educação fi-
nanceira?

Você pode começar seu cami-
nho rumo ao crescimento financei-
ro pela internet.

Existem hoje diversos sites e 
blogs que cuidam especificamente 
da educação financeira.

Se você quiser checar o nosso 
curso, segue o link: https://www.li-
berdadefinanceira.com/afiliados?af-
filiate_id=3362108

Agora a educação financeira de-
veria vir de casa. Depois que você se 
informar, vale a pena conversar com 
sua família sobre poupança e con-
sumo consciente. Dinheiro não de-
ve ser um tabu. Deve, isto sim, ser 
um assunto corriqueiro com toda a 
sua família.

Como fazer planejamento finan-
ceiro pessoal?

 Uma das melhores ferramen-
tas de finanças pessoais consiste na 
planilha de gastos. Nela você anota 
todos os pagamentos e compras do 
mês. Com uma visão mais nítida das 
despesas da casa, é possível perceber 
oportunidades de melhoria: corte de 
supérfluos, economia nos itens es-
senciais etc.

Em seguida vem a reserva. O 
dinheiro que sobra deve ser aplica-
do na poupança ou em outro fundo 
rentável. Tendo o hábito de guardar 
uma quantia fixa todo mês, você 
consegue acumular riqueza.

Aproveite para estipular metas 
Como economizar dinheiro?

A regra de ouro da educação fi-
nanceira é simples: nunca gaste mais 
do que você ganha. Simples assim.

Existem várias táticas para eco-
nomizar. Por exemplo, cozinhe no 
domingo e armazene pequenas por-
ções no congelador. Você terá comi-
da para a semana inteira sem co-
mer na rua.

 Outra dica é comprar à vista. 

Quem se perde nas parcelas acaba 
gastando demais.

Ainda, dentro de seus limites or-
çamentários, separe pelo menos 10% 
do salário para a poupança. Faça de 
conta que é uma despesa fixa, como 
o boleto de água ou luz. Em pouco 
tempo você terá uma bela quantia.

Como investir dinheiro?
O primeiro investimento de 

qualquer pessoa deve ser na reserva 
de emergência, com um valor equi-
valente a seis meses (ou mais) de sa-
lário. Esse é o colchão que vai am-
parar você nos momentos de gastos 
imprevistos.

Depois o dinheiro pode ser alo-
cado em fundos seguros indexados, 
por exemplo.

Portanto, convém estudar o pas-
so a passo das aplicações primeiro 
para, somente então, montar uma 
carteira de investimentos compatí-
vel com seu perfil. Procure a ajuda 
de um consultor de confianca licen-
ciado para isso.

Uma ótima semana para todos!

POR CLAUDIA FEHRIBACH
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Perguntas frequentes sobre educação financeira

saudefinanceira@gazetanews.comSAÚDE FINANCEIRA

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

melhor para suas necessidades individuais.
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P
arece incrível, mas 16 a 40% 
da população mundial sofre 
algum distúrbio de sono.

Ao contrário do que se 
diz, não “perdemos” um terço de nos-
sas vidas dormindo. Durante o sono, 
ocorrem importantes processos meta-
bólicos, fundamentais à nossa saúde e 
bem-estar.

Quando nosso processo sono-vigí-
lia se encontra em desequilíbrio, ver-
dadeiras catástrofes podem ocorrer a 
curto, médio ou longo prazo.

Pessoas que dormem menos que o 
necessário costumam ter menos vigor 
físico e envelhecer mais precocemen-
te, e estão mais propensas a infecções 
e a desenvolver doenças, como obesi-
dade, diabetes e hipertensão arterial.

Ninguém é obrigado a dormir oi-
to horas por dia. Cada um tem sua ne-
cessidade de sono: uns dormem mais 
e outros, menos. Essa variação tam-
bém tem a ver com sexo, idade e po-
sição social. Por exemplo: adultos pre-
cisam , em média, de sete a oito horas 
de sono diárias; crianças, de nove a 

onze; e bebês, de 16 horas ou mais de 
sono ao longo do dia.

A maioria das pessoas não conhe-
ce sua necessidade de sono nem sabe 
o quanto é importante respeitar essa 
necessidade.

A privação do sono, a longo pra-
zo, pode comprometer seriamente a 
saúde, pois algumas das funções mais 
vitais do organismo só acontecem en-
quanto estamos dormindo, como a 
produção do GH (hormônio do cres-
cimento), cujo nível mais alto de pro-
dução acontece durante o sono pro-
fundo. O GH ajuda a manter o tônus 
muscular, evita o acúmulo de gordu-
ra, melhora o desempenho físico, es-
timula o sistema imunológico e com-
bate a osteoporose. Em suma, dormir 
ajuda a emagrecer e a rejuvenecer! 
Outro hormônio que entra em ação 
durante o sono profundo é a melato-
nina, produzida pela glândula pineal. 
Primeiro, ela dá uma sensação de so-
nolência; depois, reduz os ritmos car-
díaco e respiratório, relaxa a muscula-
tura e baixa a temperatura corporal.

Então, a liberação do GH e da lep-
tina (hormônio responsável por con-
trolar a sensação de saciedade) atin-
gem seu ápice, e o cortisol, que induz 
ao sono profundo, começa a ser libe-
rado e continua sendo até o início da 
manhã, quando atinge o seu pico.

Dormir menos que o necessário 
pode causar diabetes: com a falta de 
sono, a insulina (hormônio que retira 
o açúcar do sangue) deixa de ser pro-
duzida adequadamente pelo

pâncreas e, ao mesmo tempo, a li-
beração de cortisol, que tem ação con-
trária à da insulina e é relacionado ao 
estresse, aumenta.

A curto prazo, dormir menos que 
o necessário pode provocar cansaço, 
sonolência durante o dia, irritabilida-
de, alterações repentinas de humor, 
perda de memória de fatos recentes, 
comprometimento da criatividade, 
redução da capacidade de planejar e 
executar, lentidão do raciocínio, falta 
de atenção e difi culdade de concen-
tração... Se o desequilíbrio continuar, 
o quadro tende a se agravar e a pessoa 
pode entrar em um processo de perda 
do vigor físico, envelhecimento pre-
coce, diminuição do tônus muscular 

e comprometimento do sistema imu-
nológico, que levam a doenças, como 
obesidade, diabetes, doenças cardio-
vasculares e gastrointestinais e perda 
crônica da memória.

Dicas para se ter um sono de qua-
lidade:

2
 Evite café, chás (principalmente 

preto e mate, que contêm cafeína) e 
refrigerantes derivados de cola, pois 
são estimulantes.

 Evite dormir com a televisão li-
gada, pois isso impede que você che-
gue à

fase de sono profundo, quando o 
hormônio do crescimento atinge o seu

ápice de liberação.
 Mantenha seu quarto sempre 

arejado e com boa circulação de ar. 
Quando for se deitar, certifi que-se de 
que está bem escuro.

 Invista em um bom colchão, ade-
quado ao seu peso e altura, em traves-
seiros confortáveis e em lençóis ma-
cios, de fi bra natural, que permitem a 
transpiração.

 Procure ir se deitar sempre no 
mesmo horário, para criar uma roti-
na saudável.

LAIR RIBEIRO

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

Dormir é a melhor meditação

lair.ribeiro@gazetanews.com
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Dune
Warner Bros.

Um dos fi lmes 
mais aguar-
dados desse 
ano, “Dune”, 
estreia nos 
cinemas e na 
plataforma de 

‘streaming’ HBO Max no dia 22 
de outubro! Inspirado na série de 
livros de Frank Herbert, “Dune” 
se passa em um futuro distópico, 
uma nobre família comanda um 
planeta desértico chamado de 
Duna, única fonte da especiaria 
mais rara do universo que concede 
longevidade e grandes poderes a 
quem a usa. No elenco estão Oscar 
Isaac, Rebecca Ferguson, Timothée 
Chalamet, Zendaya, Jason Momoa, 
Javier Bardem, Josh Brolin, Dave 
Bautista, Charlotte Rampling, en-
tre outros. A direção fi cou a cargo 
de Denis Villeneuve que também 
adaptou o roteiro com Jon Spaihts 

e Eric Roth. “Dune” fi ca disponível 
na plataforma por 31 dias depois 
da estreia.

The French 
Dispatch
Searchlight 
Pictures

O novo fi lme 
escrito e dirigi-
do pelo aclama-
do diretor Wes 
Anderson, “The 

French Dispatch”, também estreia 
em algumas salas de cinema na 
sexta-feira, dia 22 de outubro, e 
expande para o circuito nacional 
no dia 29 de outubro. “The French 
Dispatch” é uma carta de amor 
aos jornalistas. Ambientada em 
um posto avançado de um jornal 
americano em uma cidade pacata 
fi ctícia na França do século XX, 
o longa traz à vida crônicas e 
coleções de histórias publicadas no 
jornal “The French Dispatch Ma-

gazine”. No elenco estão Timothée 
Chalamet, Benicio Del Toro, Jeffrey 
Wright, Saoirse Ronan, Tilda 
Swinton, Willem Dalfoe e outros 
grandes nomes de Hollywood. O 
roteiro escrito por Anderson vem 
do argumento de Roman Coppola 
e Hugo Guinness.

Ron’s Gone 
Wrong
20th Century 
Studios

A animação 
‘Ron’s Gone 
Wrong” entra 
em cartaz nos 
cinemas na sex-

ta-feira, dia 22 de outubro. O longa 
conta a história do jovem Barney, 
um menino de onze anos que tem 
difi culdade de fazer novos amigos, 
e seu companheiro Ron, uma 
inteligência artifi cial de alta tecno-
logia que anda, fala e é o “melhor 
amigo fora da caixa” de Barney. 

Mas quando Ron começa a ter seu 
funcionamento comprometido, 
os dois saem em uma aventura 
repleta de ação, onde a amizade 
entre os dois se mostra verdadei-
ra. No elenco de vozes estão Jack 
Dylan Grazer, Zach Galifi anakis, 
Ed Helms, Olivia Colman, Justice 
Smith, Sarah Miller, entre outros. 
“Ron’s Gone Wrong’’ foi co-dirigi-
do por Sarah Smith, Jean-Philippe 
Vine e Octavio E. Rodriguez. Sarah 
também assina o roteiro ao lado de 
Peter Baynham.

I Know What 
You Did Last 
Summer 
(Series)
Amazon 
Original

Já o Ama-
zon Studios 
disponibilizou 

no serviço de ‘streaming’ Prime 
Video na última sexta-feira, dia 

15 de outubro, 4 episódios da 
nova série “I Know What You 
Did Last Summer”. Baseada na 
franquia de filmes homônimos e 
no livro escrito por Lois Dun-
can, “I Know What You Did Last 
Summer” acompanha um grupo 
de adolescentes prestes a se 
formar no ensino médio. En-
quanto iam embora de uma festa 
com seus colegas de turma, os 
cinco sofrem um grave acidente 
de carro e acabam matando uma 
pessoa. Com medo da polícia, 
eles decidem esconder o corpo, 
mas o segredo não permanece 
escondido por muito tempo. Um 
ano depois, uma série de mensa-
gens de textos, bilhetes acusató-
rios começam a surgir. No elenco 
estão Madison Iseman, Bill Heck, 
Brianne Tju, Ezekiel Goodman, 
Ashley Moore, Sebastian Amo-
ruso, Fiona Rene, Cassie Beck e 
Brooke Bloom. Novos episódios 
ficam disponíveis todas as sex-
tas-feiras.

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

“Dune” e outras estreias da semana

cinema@gazetanews.comPor JANA NASCIMENTO NAGASE

Warner Bros.
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M
arisa Monte e o uru-
guaio Jorge Drexler — 
vencedor do Oscar, 
além de vários prê-

mios GRAMMY, acabam de dispo-
nibilizar nos aplicativos de áudio 
e no YouTube “Vento Sardo”, fai-
xa inédita do álbum “Portas”, lan-
çado pela artista brasileira através 
de seu selo Phonomotor em par-
ceria com a Sony Music.

“Vento Sardo é a minha 
primeira parceria com o Jorge 
Drexler. Fizemos essa música na 
Sardenha (Itália), em uma traves-
sia de barco a vela. O vento repre-
senta o dinamismo do ar, da vida 
e da natureza em constante mo-

vimento e mutação. Tudo passa, 
tudo passará”, diz Marisa sobre a 
faixa cuja letra, que mescla portu-
guês e espanhol.

“Alguns anos atrás, no final 
de um almoço de férias com nos-
sas famílias, Marisa pegou o vio-
lão despretensiosamente e, como 
quem propõe um jogo de cartas, 
me disse:

´tenho essa ideia´, e suge-
riu que eu escrevesse uma músi-
ca junto com ela. Compor com 
Marisa é assim: brincar, com os 
pratos ainda na mesa, crianças 
participando, do jeito mais des-
contraído, lúdico e cotidiano que 
se possa imaginar”, diz Drexler. 

“Sempre quis escrever assim: co-
mo quem brinca, e Marisa foi mi-
nha professora nisso. Tenho uma 
lembrança clara daqueles dias, a 
bordo de um veleiro, escreven-
do para onde o vento nos leva-
rá… Que aquele mesmo vento 
sopre agora, ventile e nos limpe 
destes tempos de distância e por-
tas adentro”, continua o cantor e 
compositor.

No próximo dia 22, Marisa 
Monte será a primeira mulher 
brasileira receber o Prêmio Ten-
co, em Sanremo, na Itália. Desde 
1974, o Tenco reconhece a carrei-
ra de artistas que deram suporte 
à canção autoral no mundo e en-

tre os premiados estão Leonard 
Cohen, Joni Mitchell, Laurie An-
derson, Paolo Conte, Nick Cave e 
os brasileiros Chico Buarque, Mil-
ton Nascimento, Caetano Velo-
so e Gilberto Gil. Acompanhada 
por Davi Moraes, Dadi e Pretinho 
da Serrinha, Marisa se apresen-
tará na cerimônia com Jorge 
Drexler como convidado.

C
onhecido por seu traba-
lho à frente do grupo 
Boca Livre — do qual 
foi um dos fundadores 

— e por vários projetos musi-
cais solo, o cantor e compositor 
Zé Renato sempre esteve liga-
do às questões ambientais e so-
ciais. O poder transformador da 
arte, em especial da música, o 
levou a compor canções como 
“Bebedouro” (com Paulo Cesar 
Pinheiro), “Fonte da Vida” (com 
Cacaso) e “Água pra Quê?” (com 
Ivan Santos), além de inter-
pretar belezas de Antonio Car-
los Jobim (“Correnteza”) e “Rio 
Amazonas” (de Dori Caymmi e 
Paulo Cesar Pinheiro).

“A ideia para esse projeto 
surgiu em 2007, enquanto lia as 

notícias alarmantes sobre os da-
nos causados pela poluição e o 
aquecimento global e seus im-
pactos nos rios e mares do pla-
neta assim como também uma 
fala do meu filho Benjamin, 
na época com quatro anos, di-
zendo enquanto me barbea-
va com a torneira aberta: ‘pa-
pai cuidado se não vai acabar a 
água do mundo’”, relembra o 
cantor. Gravado entre fevereiro 
e março de 2020, pouco antes 
da pandemia do COVID-19 che-
gar ao Brasil, Água Pras Crian-
ças conta com a participação 
do coro do “Instituto Sabendo 
Mais/Escola Nova Holanda da 
Maré”, regido pelo maestro Fa-
biano Monteiro.

Ao todo, são dez faixas tra-

balhadas com o esmero dos ar-
ranjos que é característico da 
obra de Zé Renato, somadas 
às letras de Joyce (“De Onde é 
Teu Navio”), Zélia Duncan (“As 
Nossas Águas Vão Rolar”), Pau-
lo César Pinheiro (“Ciranda das 
Águas”), Paulinho Moska (“Pra 
Natureza Recomeçar”), Pe-
dro Luís (“Pra Chover Mais Pei-
xe”, primeiro single do dis-
co), Ivan Santos (“Água Pra 
Quê?”) e outros grandes parcei-
ros. “Dividir projetos com Zé é 
sempre um desafio prazeroso. 
Fizemos essa canção já pensan-
do na ideia do projeto infantil 
com foco na sensibilização am-
biental.

Especialmente essa canção, 
em que a melodia é do Zé e a le-

tra minha – como sempre em 
nossas parcerias – acabamos 
construindo-a presencialmente. 
Temos muitas canções em par-
ceria, mas essa foi a 2ª vez que 
fizemos juntos, presencialmen-
te”, conta Pedro Luís. Há casos 
ainda de artistas convidados 
apenas para a parte vocal, caso 
de Lenine, que participa na fai-
xa “Queimada”.

PLANETA MÚSICA

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

Marisa Monte recebe prêmio na Itália e canta 
com Jorge Drexler

Zé Renato lança “Água Pras Crianças”

planetamusica@gazetanews.comPor GENE DE SOUZA
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Chris Bianchi, ricardo Vianna e Glenda Stefany

Sienna Group

mulheres com um proposito

nicolas e Lucas Bianchi

Vianna International na 

JIS Miami 2021

Cocktail Outubro Rosa

Happy Hour do Berman Law Group no Treehouse46

Miami International Auto Show 2021

O
correu em Miami, entre os dias 8 e 
11, o Jewelry International Show. O 
evento foi realizado no Miami Bea-

ch Convention Center e entre vários expo-
sitores, contou com a presença da Vianna 
Brasil. Confira!

N
o dia 13 de outubro, a Associação de Mulheres Empresárias com 
parceria do Berman Law Group, ofereceu um cocktail para mulhe-
res no Court Room do Law Office. Mulheres vestidas de rosa e com 

o propósito de prevenir o câncer de mama compareceram ao evento e as-
sistiram a uma palestra de Silu Scheffer!

N
o dia 7 de outubro, quinta-feira, o Berman Law Group ofereceu mais um evento de networking para a comu-
nidade brasileira. O happy hour aconteceu no Treehouse46, em Boca Raton, e contou com a presença de em-
presários e profissionais de diversas áreas!

O 
auto show de 2021 em Miami começou no dia 16 e vai 
até o dia 24 de outubro. Uma semana inteira de emo-
ção entre os carros mais cobiçados do mundo. A Sien-

na Group esteve presente com novidades e promoções. Pra 
quem não foi, ainda dá tempo!

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

Viviane Alkimin, melissa oliveira, Flavia Gagliardi e marcela Freitas marina Ageloff, Karina Silva e Julie D’Abruzzo

Ela disse “SIM”

E 
a personal trainer e influenciadora digital Carol Ma-
cedo, viveu um momento especial no sábado 16, 
quando seu namorado Cody Blake Stricklin  fez o 

pedido  de casamento com uma surpresa em Miami.
Com um por do sol lindo, na área externa do Rusty Pe-

lican Restaurant, em Miami, o  noivo reuniu amigas da 
“futura esposa” e de joelhos pediu a mão dela, colocando 
o anel de noivado.

Parabéns Carol e Cody! Desejamos muitas felicidades 
ao casal.

Carol macedo e Cody Blake Stricklin

Picanha Brasil inaugura mais uma casa

O 
popular restaurante Picanha Brasil, localizado em West Boca Raton, cresceu e ganhou mais um “irmão” na cidade de Margate, 
na Florida. No dia 12 de outubro os proprietários Marco e Ivanete Dombrowski receberam amigos, clientes e familiares na nova 
casa, que comporta 300 clientes.

O Picanha Brasil 2 tem salas privadas para eventos, um amplo bar e buffet de pratos quentes e frios, churrasco e feijoada por peso.
Representantes da cidade de Margate compareceram para dar boas vindas e cortar a fita de “inauguração”.

marco e ivanete Dombrowski e Fatima e Joel Horst Familia Dombrowski               




