
O maior jornal brasileiro na Flórida

Uma marca sólida que gera oportunidades para todos. Assim é a 
Rommanel, uma das mais importantes marcas de joias folheadas 

do mundo, que há 35 anos vem conquistando cada vez mais o mercado 
também fora do Brasil.

Sul da Flórida fica em 2° lugar 
em naturalização de imigrantes 

Rommanel 35 anos: o sucesso nos EUA 

e sua rede de consultoras

A região de Miami-Fort Lauderdale-Pompano Bea-
ch foi a segunda em naturalizações de imigran-
tes no ano fiscal de 2020 nos Estados Unidos. 

A Flórida  também ficou em segundo lugar entre os 

estados. “É emocionante estar ali naquele momento.  
É gratificante, o coração bate forte”, conta a paulista 
Luciana Correia Vuyk, que naturalizou-se americana 
no dia 28 de outubro em Miami. Flórida | Pág. 10

EUA  |  Pág. 14

Luciana Correia Vuyk está entre os milhares de imigrantes que conquistaram a cidadania americana no sul da Flórida.  

Joelma Oliveira Lage, consultora 
independente da Rommanel nos EUA.

Arquivo pessoal.

Arquivo pessoal.
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O
s Estados Unidos e a 
União Europeia (UE) 
anunciaram na terça-

-feira, 2, uma parceria glo-
bal para reduzir, até 2030, 
as emissões do gás metano, 
um dos causadores do efei-
to estufa.

A chefe da Comissão da 
UE, Ursula von der Leyen, e 
o presidente Joe Biden fize-
ram o anúncio na cúpula do 
clima COP26, em Glasgow, 
na Escócia.

O Global Methane Pledge 
(Compromisso Global sobre 
Metano, em tradução livre) 
visa diminuir as emissões de 
metano em 30% em compa-
ração com os níveis de 2020.

Por outro lado, o secretá-
rio-geral da Organização das 
Nações Unidas (ONU), Antó-
nio Guterres, disse que com-
promissos como esse são 
muito “muito difíceis” de se-
rem cumpridos e fiscalizados 

pela COP26.
Guterres disse à BBC que 

é possível manter o objeti-
vo vivo, mas afirmou estar 
“muito preocupado que as di-
visões políticas possam impe-
dir o progresso” nessa área. 
Ele afirmou que há um “sé-
rio problema de confiança” 
entre os países desenvolvi-
dos e em desenvolvimento.

O secretário-geral instou 
os países ricos a cumprirem 
seus compromissos de forne-

cer US$ 100 bilhões 
por ano em finan-
ciamento para mi-
tigação e adaptação 
às mudanças climá-
ticas em países em 
desenvolvimento.

 principal objeti-
vo das negociações 
de Glasgow é fir-
mar novos compro-

missos que garantam que a 
meta estabelecida no Acordo 
de Paris em 2015, de limitar 
o aumento da temperatura 
global a 1,5ºC em compara-
ção com os tempos pré-indus-
triais, seja atingida.

Cerca de 200 países es-
tão sendo questionados so-
bre seus planos de corte de 
emissões até 2030. Mas Gu-
terres afirmou que a falta de 
confiança entre as nações é 

o “problema mais sério” que 
as negociações enfrentam no 
momento.

A promessa de redução 
das emissões de metano feita 
pelos Estados Unidos e União 
Europeia geraram esperan-
ça na comunidade científica.

O metano é um dos gases 
de efeito estufa mais poten-
tes, sendo responsável por 
um terço do aquecimento 
global causado pelas ativida-
des humanas.

Mais de cem países assi-
naram a iniciativa, proposta 
pela primeira vez pelos Esta-
dos Unidos e pela União Eu-
ropeia em setembro. O Brasil 
também assinou o compro-
misso, embora o presidente 
Jair Bolsonaro não esteja par-
ticipando da cúpula.

O principal foco para 
contenção do aquecimento 
global é o dióxido de carbo-
no (CO2), que é emitido por 
atividades humanas, como 
geração de energia e desma-
tamento.

Mas o metano também 
virou alvo de medidas de con-
tenção como uma maneira 
de ganhar tempo extra para 
lidar com as mudanças cli-
máticas.

Embora haja mais CO2 
na atmosfera e ele permane-

ça por mais tempo no ar, as 
moléculas individuais de me-
tano têm um efeito de aque-
cimento mais poderoso na at-
mosfera do que as moléculas 
individuais de CO2.

Os dois líderes enfatiza-
ram que o “mundo preci-
sa agir agora”, embora um 
dos principais objetivos da 
COP26 seja fazer com que 
os países se comprometam a 
zerar as emissões até 2050, o 
que significa não aumentar a 
quantidade de gases de efeito 
estufa na atmosfera.

A promessa cobre países 
que emitem quase metade de 
todo o metano do mundo, e 
que representam 70% do PIB 
global, disse o presidente dos 
Estados Unidos.

Cerca de 40% das emis-
sões de metano vem de fon-
tes naturais, como pântanos. 
Porém, a maior parte agora é 
produzida por uma série de 
atividades humanas: da agri-
cultura, como criação de ga-
do e produção de arroz, até 
os lixões.

Uma das maiores fontes é 
a produção, transporte e uso 
de gás natural. Desde 2008, 
houve um grande aumento 
nas emissões de metano.

Texto: BBC News.
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Países ricos devem cumprir 
seus compromissos de 
fornecer US$ 100 bilhões 
por ano em financiamento 
para mitigação e adaptação 
às mudanças climáticas em 
países em desenvolvimento.

COP26: desconfiança entre países ameaça acordo 
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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

Temperaturas em declí-

nio neste final de semana, 

com a passagem de mais 

uma frente fria, no domingo 

teremos a noite mais fria, 

com emperatura mínima 

chegando a 11°C (52°F).

SUL DA FLORIDA

Temperaturas em declí-

nio neste final de semana, 

com a passagem de mais 

uma frente fria, no domingo 

teremos a noite mais fria, 

com temperatura

mínima chegando a 16°C 

(61°F).
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As escolas públicas também estão tendo problemas para encontrar professores substitutos. 

Distritos escolares da FL enfrentam 

escassez de professores, diz Associação 

O
s distritos escolares da 
Flórida enfrentam uma 
signifi cativa escassez 

de professores, disse a Asso-
ciação de Educação da Flóri-
da. Com mais de 5.000 vagas 
ociosas, é o maior número de 
desde 2016, segundo a Asso-
ciação.

Andrew Spar, presiden-
te da Associação de Educa-
ção da Flórida, disse que as 
vagas para professores e equi-
pe de apoio têm sido difíceis 

de manter ocupadas ultima-
mente.

“Tivemos uma grande es-
cassez de professores e funcio-
nários antes da () pandemia e, 
embora a pandemia possa ter 
aumentado esses números, es-
tamos vendo o que nunca vi-
mos antes”, disse Spar.

De acordo com os dados 
compilados pela FEA, o impac-
to da pandemia sobre o pes-
soal escolar contribuiu ainda 
mais para a escassez que os 

distritos escolares enfrentam 
desde 2016.

“Começamos este ano leti-
vo com pouco menos de 5.000 
vagas entre nossos professo-
res”, continuou Spar. “Agora 
estamos chegando a cerca de 
5.100.” Para comparar, a FEA 
viu apenas cerca de 1.370 va-
gas até o fi nal do ano letivo 
de 2016.

As escolas também estão 
tendo problemas para encon-
trar substitutos. Fonte: WSVN.Com mais de 5.000 vagas ociosas, é o maior número de desde 2016. 

Florida Education AssociationFacebook.

Escolas públicas de Miami-Dade retiram obrigatoriedade de máscaras 

As escolas públicas do con-
dado de Miami-Dade retira-
ram a obrigatoriedade de más-
cara para alunos dos ensinos 
fundamental e médio. A nova 
política entra em vigor no dia 
2 de novembro.

“Os alunos do ensino fun-
damental e do ensino médio 

em escolas tradicionais, bem 
como os funcionários dessas 
escolas e locais não escola-
res, poderão optar por não 
usar coberturas faciais”, disse 
o distrito em um comunicado 
à imprensa.

Os pais que desejarem re-
tirar seus fi lhos da ordem de-

vem preencher um formulário 
adquirido na escola ou online.

Para a retirada das másca-
ras, o distrito citou métricas 
recentes relacionadas à COVID 
que permitiram o relaxamen-
to dos protocolos, como a di-
minuição nos casos e mortes.  

Medida vale para alunos dos ensinos  fundamental e médio.

Miami-Dade Public SchoolsFacebook

O governador da Flórida, 
Ron DeSantis, anunciou um 
bônus de US$ 5.000 para atrair 
policiais de outros estados que 
resistem às ordens de vaci-
nação.

Seu plano é assinar uma 
legislação para oferecer aos 
policiais de fora do estado que 
correm o risco de perder seus 
empregos devido ao mandato 
da vacina o bônus para se mu-
darem para a Flórida.

“Na verdade, estamos tra-
balhando ativamente para re-
crutar agentes da lei de fora 
do estado”, disse à Fox News.

Governo oferece 

US$ 5 mil para 

policiais não-

vacinados de fora 

DeSantis é contra vacina obrigatória.

AP Photo-Wilfredo Lee. 

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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Um projeto de lei que tramita no Senado Estadual permitiria aos governos 

locais restringirem o fumo em praias e parques públicos.

Cidades da Flórida se unem para 

proibir fumo em praias e parques

A 
Liga das Cidades da Fló-
rida está tentando ob-
ter apoio para aprova-

ção de um projeto de lei no 
comitê do Senado que permi-
tiria aos governos locais res-
tringir o fumo em praias e par-
ques públicos.

A liga pediu aos apoiado-
res que entrem em contato 
com os membros do Comitê 
de Assuntos Comunitários do 
Senado. O projeto de lei  (SB 

224) estava programado para 
entrar na pauta  de discussão 
nesta semana. 

“A lei atual proíbe os go-
vernos locais de estabelecer 
zonas livres de fumo razoáveis 
para que nossos residentes e 
visitantes possam desfrutar 
de parques públicos, playgrou-
nds, campos de recreação e 
praias sem exposição ao fumo 
passivo prejudicial à saúde”, 
disse o e-mail. O senador Joe 

Gruters, R-Sarasota, apresen-
tou o projeto de lei para a ses-
são legislativa de 2022 depois 
que uma proposta semelhan-
te não foi aprovada durante a 
sessão de 2021.

O deputado Randy Fine, do 
condado de R-Brevard, e o de-
putado Thad Altman, do R-In-
dialantic, estão patrocinando 
uma versão House (HB 105) pa-
ra a sessão de 2022, que come-
ça em janeiro.

Os projetos criariam uma 
isenção a uma lei que dá ao Es-
tado o controle da regulamen-
tação do fumo.

Mais de 180.000 pontas de 
cigarro foram apanhadas du-
rante um evento de limpeza 
de um dia no ano passado. Pa-
ra os apoiadores da proposta, 
esse tipo de lixo ameaça a re-
putação nacional das praias 
e parques da Flórida. Fonte: 
canal 35.  Governos locais poderiam restringir o fumo em locais públicos.

Flickr

Frontier Airlines adiciona 13 rotas saindo de Orlando (FL)
O Aeroporto Internacional 

de Orlando e a Frontier Air-
lines anunciaram uma gran-
de expansão dos serviços. A 
companhia aérea adicionou 
13 novas rotas nacionais e in-
ternacionais sem escalas, que 
serão lançadas ao longo deste 
mês de novembro.

Confira os destinos e as da-
tas de início:

A partir de 1 ° de novem-
bro:

Fort Meyers, FL
Harlingen, TX
Pensacola, FL
Sioux Falls, SD
Bentonville, AR.

A partir de 2 de novembro:
Montego Bay, Jamaica
Nassau, Bahamas.
A partir de 3 de novembro:
Serviço direto para El Pa-

so, TX.
A partir de 4 de novembro:
Cedar Rapids, IA
Fargo, ND

San Salvador, El Salvador.
A partir de 6 de novembro:
Cozumel, México.
A partir de 11 de novem-

bro:
Libéria, Costa Rica.
Com informações do Click 

Orlando. 
As rotas nacionais e internacionais serão sem escalas. 

Divulgação
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Alto fluxo de mudança de pessoas de outros estados e baixo estoque de residências são uns dos fatores para o aumento. 

Aluguel em alta: custo maior com  moradia impacta 

brasileiros que moram na Flórida 

À medida que o custo de 
vida aumenta nacionalmen-
te, os moradores da Flórida 
descobrem que nenhum cus-
to está aumentando mais ra-
pidamente do que o aluguel. 
O estado lidera na alta das ta-
xas de aluguel em comparação 
com outros estados america-
nos, segundo a Forbes, e isso 
vem impactando também a 
comunidade brasileira.

Os estados que experimen-
taram os maiores aumentos 
nas taxas de aluguel incluem 
Flórida, Nevada, Maryland e 
Arizona, de acordo com dados 
da Costar com base no cres-
cimento percentual do YOY 
em setembro, citado pela pu-
blicação. 

A Flórida abriga sete das 
10 principais cidades com 
maior crescimento na taxa de 
aluguel, cita a análise “Estados 
com os maiores aumentos de 
aluguel. E como os locatários 

podem negociar”, feita pela 
Forbes. Punta Gorda, uma ci-
dade da Costa do Golfo no 
sudoeste da Flórida, liderou 
as paradas com um aumento 
médio de 31% no ano passado 
no aluguel. Sarasota, Tampa, 
Naples e Palm Beach também 
estram nessa lista.

O site de aluguel Zumper 
produziu um National Rent 
Report e descobriu que Orlan-
do está classifi cado como o 29º 
mercado de aluguel mais caro 
dos Estados Unidos. Em 2020, 
um apartamento de um quar-
to em Orange County custa-
va em média US$ 1.200 a US$ 
1.400 por mês. Atualmente, 
com aumento de 22,5% desde 
então, custa aproximadamen-
te $ 1.470 para um quarto e $ 
1.600 para um de dois quartos.

Em uma casa ‘single fa-
mily’ em Kissimmee, região 
de Orlando, a estudante Julia-
na Braga, 37 anos, conta que 
50% da renda vai para o alu-

guel. “Chegamos esse ano e 
estamos pagando $2500. Está-
vamos acompanhando os va-
lores de aluguel e vimos que 
subiu muito no último ano. 
Quando decidimos que viría-
mos pra cá, era o melhor cus-
to-benefício, mas subiu mui-
to”, destaca. 

Mudanças e baixo es-
toque 

Realtor brasileira no sul da 
Flórida, Sandra Mora fez uma 
análise da situação e apontou 
ao Gazeta News os fatores pa-
ra a alta dos valores dos alu-
guéis. “Com a facilidade do 
homeoffi ce, muitas pessoas 
de outros estados estão se mu-
dando para a Flórida. De ago-
ra para frente, eu tenho vários 
clientes vindos de Boston/NY 
porque não aguentam mais o 
frio. Mesmo com o salário aqui 
mais baixo, as pessoas prefe-
rem a Flórida por causa do cli-
ma que é tão parecido com o 
nosso no Brasil”, explica.

Mora comenta sobre o 
mercado aquecido e cita tam-
bém outros fatores importan-
tes, como impostos de mo-
radia mais altos em cidades 
como Nova York, San Francis-
co e Los Angeles, e os estoques 
de residências em baixa.  

“Hoje, se um aluguel es-
tá $1400, existem quatro, cin-
co ou mais ofertas. Então es-
se aluguel vai receber ofertas 
de $1400/$1500/$1600. Lógico 
que o dono vai aceitar a mais 
alta. Um imóvel hoje não dura 
no mercado uma semana. Em 
dois ou três dias o proprietário 
recebe várias ofertas e decide 
sempre com valor muito aci-
ma do pedido”, analisa. 

Questionada se há possibi-
lidade de estagnação ou dimi-
nuição nos valores, a realtor 
aponta que a chegada de es-
trangeiros, por causa da rea-
bertura da fronteira, pode im-
pedir que os valores caiam.

A Flórida lidera a nação nas taxas de aluguel, segundo análise da Forbes. 

Pixabay.
Arlaine Castro
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53.600 imigrantes da região de Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach naturalizaram-se cidadãos no ano fiscal de 2020.

Região do sul da Flórida se destaca em 2° lugar em 

número de naturalização de imigrantes nos EUA

Uma região do sul da Fló-
rida foi a segunda em 
naturalização de imi-

grantes no ano fi scal de 2020 
nos Estados Unidos. Apesar 
dos fechamentos relaciona-
dos à pandemia, o USCIS deu 
as boas-vindas a 625.400 no-
vos cidadãos durante as ceri-
mônias de naturalização rea-
lizadas nos Estados Unidos e 
em todo o mundo no ano fi s-
cal citado. 

A Flórida  também fi cou 
em segundo lugar entre os 
estados que mais naturaliza-
ram imigrantes no ano fi scal 
de 2020. Foram 79,800 natu-
ralizações na Flórida, contra 
116,100 na Califórnia. 

Durante a última década, 
os Serviços de Cidadania e Imi-
gração dos EUA (USCIS) deram 
as boas-vindas a mais de 7,3 
milhões de cidadãos naturali-
zados americanos.

Miami-Fort Lauderda-

le-Pompano Beach 
Com 53,600 imigrantes 

que se naturalizaram cida-
dãos, a região de Miami-Fort 
Lauderdale-Pompano Beach 
fi cou atrás somente de Nova 
York-Newark-Jersey City, se-

gundo os dados.   
“É emocionante estar ali 

naquele momento. Confesso 
que várias vezes, durante a ce-
rimônia, fi quei com lágrimas 
nos olhos. É gratifi cante, o co-
ração bate forte. Eu fi z a ce-

rimônia no mesmo dia após 
a entrevista e no mesmo mo-
mento com mais 17 pessoas”, 
contou ao Gazeta News a pau-
lista Luciana Correia Vuyk, que 
naturalizou-se americana no 
dia 28 de outubro em Miami. 

A paulista Luciana Correia Vuyk naturalizou-se americana no dia 28 de outubro de 2021 em Miami.

Arquivo pessoal.

Para ela, a entrevista não 
foi tão difícil. E dá algumas 
dicas. “O mais importante é 
saber se você entende a lín-
gua. A prova foi mais fácil e 
muito mais tranquila do que 
imaginei. É importante estu-
dar as 100 perguntas ofi ciais 
que constam no site ofi cial e 
também o formulário N-400 
que preenchemos para apli-
cação”, afi rma. 

Para Vuyk, a naturalização 
signifi ca seguir as recomen-
dações das autoridades para 
realmente exercer a cidada-
nia americana. “Logo após a 
cerimônia, eles recomendam 
que a pessoa registre para vo-

tar nas próximas eleições; dê 
entrada no passaporte ameri-
cano e informe ao Social Se-
curity que passou a ser cida-
dão americano”, detalha.

Países de Nascimento
Entre os cinco principais 

países de nascimento para 
pessoas que se naturalizaram 
no ano fi scal de 2020, o Méxi-
co foi o país líder, com 13,3% 
de todas as naturalizações, se-
guido pela Índia (7,7%), Filipi-
nas (5,3%), Cuba (5%) e o Repú-
blica Popular da China (3,7%). 
Os cinco principais países de 
nascimento compreendiam 
35% dos cidadãos naturaliza-
dos no ano fi scal de 2020. O 
Brasil entrou no grupo “ou-
tros” dos países de origem dos 
imigrantes naturalizados. 

Já no ano fi scal de 2021, o 
DHS divulgou dados dos dois 
primeiros trimestres até o mo-
mento. Até o 2º trimestre, os 
dados do DHS informam 5.082 
brasileiros naturalizados. 

“É emocionante estar 
ali naquele momento. 

Fiquei com lágrimas nos 
olhos. É gratifi cante, 
o coração bate forte”, 

ressalta Luciana Correia.

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

Arlaine Castro
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A FDA autorizou a aplicação de uma dose de 10 microgramas em crianças 

pequenas. A dose original, dada àqueles com 12 anos ou mais, é de 30 microgramas.

Vacinas COVID para crianças 

chegam à Flórida: veja vacinação

A
pós aprovação e autori-
zação pela FDA e CDC, 
principais órgãos de 

saúde dos EUA, da vacina CO-
VID da Pfizer para crianças de 
5 a 11 anos, os imunizantes 
começam a chegar nos esta-
dos. Na Flórida, os pais já po-
dem fazer o agendamento em 
clínicas, farmácias ou escolas. 

A FDA autorizou a aplica-
ção de uma dose de 10 micro-
gramas em crianças pequenas. 
A dose original, dada àqueles 
com 12 anos ou mais, é de 30 
microgramas.

As Escolas Públicas do 
Condado de Broward, por 
meio de parceria com o De-
partamento de Saúde da Fló-
rida em Broward, disponibili-
zarão vacinas para crianças de 
5 a 11 anos nas escolas de en-
sino fundamental e médio do 
distrito já na próxima semana. 

Algumas clínicas de vaci-

nas, hospitais infantis e con-
sultórios de pediatras em todo 
o país receberam remessas de 
vacinas de um terço da Pfizer 
para crianças e estão marcan-

do consultas para administrar 
vacinas. Autoridades federais 
de saúde projetam que, na pri-
meira semana, 15 milhões de 
doses do regime de duas doses 

Crianças de 5 a 11 anos recebem dose menor da vacina contra a covid-19.

USagov

serão enviadas.
Assim como acontece 

com os adultos, a vacina Pfi-
zer-BioNTech COVID-19 para 
crianças de 5 a 11 anos é ad-
ministrada em uma série de 
duas doses, com intervalo de 
três semanas.

Locais 
Walgreens, CVS, Publix e 

Departamentos de Saúde vão 
oferecer a vacina. 

Os pais ou responsáveis 
legais podem agendar uma 
consulta visitando Walgreens.
com/ScheduleVaccine, o apli-
cativo da Walgreens ou li-
gando para 1-800-Walgreens. 
Agendamentos adicionais es-
tarão disponíveis nas próxi-
mas semanas, conforme  re-
ceber mais doses, disse a 
empresa. Suas farmácias es-
tão oferecendo vacinas contra 
a gripe para crianças ao mes-
mo tempo.

Prefeito de Miami receberá 

pagamento em bitcoin

Com o compromisso de 
fazer da cidade de Miami um 
centro de inovação digital, o 
prefeito reeleito, Francis Sua-
rez, disse que seu próximo 
pagamento será recebido em 
bitcoin. 

“Vou pegar meu próximo 
pagamento 100% em bitcoin 
... problema resolvido!” dis-
se o prefeito, marcando Mike 
Sarasti, o diretor de inovação 
e tecnologia da cidade.

Suarez fez a declaração ao 

responder a um tweet de An-
thony Pompliano, um cripto 
empresário e investidor, que 
fez a pergunta: “Quem será 
o primeiro político america-
no a aceitar seu salário em 
bitcoin?”

A interação pelo Twitter 
foi outra demonstração do oti-
mismo de Suarez com rela-
ção à criptografia e seu com-
promisso em construir Miami 
como um centro de inovação 
digital.

O prefeito reeleito de Miami, Francis Suarez, é a favor da moeda virtual. 

Facebook
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Biden propõe US$ 100 bilhões 

para políticas de imigração

O presidente Biden pro-
pôs a destinação de US$ 100 
bilhões de seu projeto de lei 
de política interna de US$ 1,85 
trilhão para políticas imigrató-
rias que podem proteger mi-
lhões de indocumentados.

Os esforços dos democra-
tas para permitir que tais me-
didas se encaixem na rede de 
segurança social e na legis-
lação climática, até agora, fi -
caram aquém, por causa de 
regras orçamentárias estritas 

que limitam o que pode ser 
incluído.

A Casa Branca apresentou 
o programa “Build Back Bet-
ter Framework” no dia 28 de 
outubro. Segundo o governo, 
é consistente com as regras de 
reconciliação do Senado, bem 
como melhorias para reduzir 
atrasos, expandir a represen-
tação legal e tornar o siste-
ma de asilo e processamento 
de fronteira mais efi ciente e 
humano.

Biden analisa destinar parte da verba do  pacote de US$ 1,85 trilhão. 

The White House

O DHS aumentou a lista de locais proibidos para prisão de imigrantes.   

ICE

O 
secretário do Depart-
ment of Homeland Se-
curity, Alejandro Ma-

yorkas, ampliou no dia 27 
de outubro a lista de “locais 
sensíveis” onde os ofi ciais da 
imigração devem evitar ao 
máximo realizar prisões de 
imigrantes indocumentados.

Os ofi ciais de Imigração 
e Alfândega dos EUA (ICE) e 
outros ofi ciais de imigração 
há muito foram impedidos 
de tentar fazer prisões em es-
colas e hospitais. Agora, eles 
devem evitar prisões também 
em abrigos de violência do-
méstica, bancos de alimen-

Governo Biden expande 

locais onde agentes do ICE 

não podem realizar prisões
Abrigos e bancos 

de alimentos 

entraram na 

lista de locais 

sensíveis.

tos, instalações de aconselha-
mento e centros de resposta a 
desastres.

O memorando de Mayor-
kas estende o conceito a uma 
categoria mais ampla de ser-

viços sociais, direcionando to-
das as agências do DHS para 
evitar prisões ainda em igre-
jas e em comícios, manifesta-
ções ou desfi les.

Ele também busca comple-

tar as proteções já existentes 
contra prisões em escolas, in-
cluindo playgrounds, creches 
e pontos de ônibus. Além das 
restrições às ações de fi scali-
zação na igreja, o memorando 
também proíbe prisões em ca-
samentos, funerais ou outras 
formas de estudo religioso.

“Podemos cumprir nossa 
missão de fi scalização sem ne-
gar ou limitar o acesso dos 
indivíduos aos cuidados mé-
dicos necessários, o acesso 
das crianças às suas escolas, 
o acesso dos deslocados a ali-
mentos e abrigo, o acesso das 
pessoas de fé aos seus locais 
de culto e muito mais”, escre-
veu Mayorkas no memorando.

O secretário enfatizou as 
necessidades de as agências 
considerarem os impactos po-
tenciais mais amplos de uma 
prisão. Os agentes são nova-
mente orientados a usar seu 
critério para situações em que 
uma prisão em um local sen-
sível pode ser necessária, mas 
eles devem buscar aprovação 
prévia antes de fazê-la.

Há exceções para ameaça 
à segurança nacional ou uma 
ameaça iminente de violência, 
ou quando “um local alternati-
vo seguro não existir”.

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
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A empresa carcerária com fins lucrativos de Boca Raton (FL) pagou aos detidos US$ 1 por dia. 

Detidos devem receber US$ 17 milhões por 

serviços em centro de imigração, decide júri

U
m júri federal em Taco-
ma, Washington, deci-
diu que o GEO Group 

que dirige e é dono do Centro 
de Processamento de Imigra-
ção e Alfândega do Noroeste 
(ICE) em Tacoma deve a ex-de-
tidos $17,3 milhões em paga-
mentos atrasados por tarefas 
servis como limpeza, cozinha 
e cortando o cabelo.

A empresa carcerária com 
fins lucrativos com sede em 
Boca Raton, Flórida, pagou aos 

detidos US$ 1 por dia por es-
se trabalho, uma prática que 
o júri determinou como uma 
violação da lei de salário míni-
mo do estado.

“Esta corporação multibi-
lionária explorou ilegalmen-
te as pessoas que detém para 
encher seus próprios bolsos”, 
disse o procurador-geral do es-
tado de Washington, Bob Fer-
guson, em um comunicado à 
imprensa sobre a decisão do 
júri em 27 de outubro.

“... esperamos que nosso 
veredicto estabeleça um pre-
cedente útil para casos pen-
dentes contra GEO e outras 
empresas prisionais privadas 
que operam instalações de de-
tenção de imigração em ou-
tros estados, incluindo Califór-
nia e Colorado”, disse Adam 
Berger, advogado da Schroe-
ter, Goldmark & Bender, de 
Seattle, que abriu uma ação 
coletiva em nome de ex-de-
tentos.Centro de Processamento de Imigração e alfândega em Tacoma, Washington.

Ted S. Warren/aP Photo.

Prisões de imigrantes pelo ICE caem para o nível mais baixo em 10 anos

As prisões de imigração 
dentro dos Estados Unidos caí-
ram durante o ano passado pa-
ra o menor número em mais 
de uma década, de acordo com 
dados da Imigração e Execu-
ção dos EUA relativos ao ano 
fiscal de 2021. 

De acordo com os dados, 

quase 72.000 prisões foram 
feitas no ano fiscal de 2021, 
que terminou em setembro, 
uma queda de quase um terço 
desde 2020, quando 104.000 
prisões foram feitas, divulgou 
o Washington Post.

O número de prisões fei-
tas pelas Operações de Exe-

cução e Remoção do ICE caiu 
de uma média de 148.000 por 
ano de 2017 a 2019 - e muito 
menos do que os 322.093 fei-
tos em 2011, um ano de pico 
para a atividade.

Em cálculo, 6.000 policiais 
fizeram uma média de 12 pri-
sões cada durante o ano que 

terminou em 30 de setembro, 
ou uma por mês.

No mês passado, o secretá-
rio de Segurança Interna, Ale-
jandro Majorkas, disse que vai 
priorizar a remoção de qual-
quer pessoa considerada um 
perigo para a segurança na-
cional. Foram realizadas quase 72 mil prisões.

ICE

Uma nova caravana com 
3 mil imigrantes da América 
Central, incluindo mulheres 
e crianças, está no sul do Mé-
xico e segue lentamente até a 
fronteira dos Estados Unidos. 

O Instituto Nacional de Mi-
gração do México anunciou 
que forneceria vistos humani-
tários para mulheres e crian-
ças, o que foi rejeitado pelos lí-
deres da caravana, que pedem 
vistos para todos. 

Chamada pelas autorida-
des mexicanas criticamente 
de ‘Madre Caravana’ ou ‘Ca-
ravana de todas as mães’ após 
rejeitar a oferta, muitas de 
suas mulheres e crianças - al-
gumas das quais estão com 
dengue - teriam acesso a cui-
dados de saúde durante sua 
jornada se aceitassem o visto 
humanitário. 

Porém, os líderes recusa-
ram a oferta, alegando que o 
governo do presidente Andrés 
Manuel López Obrador não 
cumpriu promessas de ajudá-
-los no passado. Fonte: AFP.

Nova caravana 

avança para 

fronteira dos EUA
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Há cinco anos com unidade no sul da Flórida, através das consultoras a marca alcança mais de 45 estados americanos.

Rommanel 35 anos: o segredo do sucesso nos Estados 

Unidos e sua rede de consultoras independentes

Uma marca sólida que 
gera oportunidades 
para todos. Assim é a 

Rommanel, uma das mais im-
portantes marcas de joias fo-
lheadas do mundo, que há 35 
anos vem conquistando cada 
vez mais o mercado também 
fora do Brasil.

No Brasil, a rede conta 
com 300 loja físicas. Com uma 
unidade nos Estados Unidos 
há cinco anos e milhares de 
consultoras independentes, a 
marca continua se expandin-
do com diferentes coleções e 
modelos, com destaque pa-
ra os públicos latino e ame-
ricano. 

“Transformar sonhos em 
realidade, oferecendo beleza e 
autoestima através das joias”, 
com esse lema, a empresa é 
uma das que mais se destaca 
no mercado de semijoias. Com 
a primeira loja nos EUA aber-
ta em Doral, no sul da Flóri-
da, desde 2016, a marca já faz 

sucesso no mercado latino e 
americano. Em 2017 foi lan-
çada a coleção ‘Alegria Latina’, 
inspirada na cultura brasileira 
e dos povos latinos, com mui-
tas cores e estilos alegres. 

 “São cinco anos de muito 
trabalho e crescimento, forta-
lecimento da marca com nos-
sas STYLISTS, com presença 
em mais de 45 estados ame-
ricanos” destaca Paulo Salva, 
General Manager da marca 
nos EUA. 

No mundo, a Rommanel 
está em mais de 40 países. 
Em seu portfólio são mais de 
3.000 modelos de joias folhea-
das a  Ouro 18k, Rhodium e 
Platina. 

Independência e em-
preendedorismo

Um dos segredos para o su-
cesso da marca é também sua 
rede de consultoras indepen-
dentes, que levam o encan-
to das joias direto aos consu-
midores.  

Para o sucesso do negócio, 
a Rommanel vai além: ela in-
centiva a independência fi-
nanceira de cada uma de suas 
consultoras. Por meio da ren-
da extra adquirida com a ven-
da das joias, elas se tornam 
donas do próprio negócio, tra-
çam planos, alcançam objeti-
vos e realizam sonhos.

“Tenho muito orgulho em 
trabalhar com as semijoias da 
Rommanel pela qualidade e 
representatividade que pos-
suem no mercado, o que gera 
confiança e satisfação às mi-
nhas clientes”, destaca Joel-
ma Oliveira Lage, consulto-
ra independente nos EUA há 
quase três anos.

Como diferencial, a em-
presa oferece cursos, treina-
mento de coleções, empreen-
dedorismo, moda, economia, 
e o que mais as consultoras 
precisam para crescerem no 
mercado de revenda das se-
mijoias. 

Joelma Oliveira Lage é consultora independente da Rommanel nos EUA há quase três anos.

Arquivo pessoal.

“Moro na cidade de Ed-
gartown, na ilha de Martha’s 
Vineyard, em Massachusetts. 
Através desta consultoria in-
dependente eu pude diminuir 
minha carga horária no traba-
lho fora de casa, o que melho-

rou minha saúde física e emo-
cional por ter mais tempo ao 
lado dos meus filhos e famí-
lia. É uma equipe maravilhosa 
que nos atende aqui nos EUA 
e me faz vestir a camisa da 
Rommanel com muita satis-

fação. Juntos vamos transfor-
mando vidas”, ressalta.

As joias Rommanel são hi-
poalergênicas a níquel e bus-
cam a excelência em design, 
acabamento e durabilidade. 
Visite www.rommanel.com.

Registrar Agora! Visite FITCExpo.com ou ligue 954-357-6400
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Por meio de uma plataforma de crowdfunding, a campanha está arrecadando 

doações em dinheiro para milhares de cestas básicas para brasileiros.

Brasileiros expatriados arrecadam 

alimentos para famílias no Brasil

T
ransformando gratidão 
e saudade em comida, 
a campanha social Lem-

bra de Casa chega à sua se-
gunda edição. Durante o mês 
de novembro, a iniciativa con-
vida comunidades brasileiras 
em todo o mundo a ajudarem 
a mudar o cenário da fome 
no Brasil.

Por meio de uma platafor-
ma de crowdfunding, a cam-
panha visa arrecadar doações 

em dinheiro e transformar ca-
da centavo em comida. Em 
2020, com a ação focada nos 
brasileiros que vivem na Aus-
trália, a iniciativa arrecadou 
28 mil dólares australianos, o 
equivalente a quase 110 mil 
reais (conversão de dezembro 
de 2020). O montante rendeu 
a compra de 1.282 cestas bási-
cas, transformando o Natal de 
mais de 5 mil pessoas.

Para esta edição, o foco 

é global: a proposta é sensi-
bilizar brasileiros no mundo 
todo e dobrar a arrecadação, 
já que o cenário da fome no 
Brasil também aumentou. Se-
gundo levantamento da Rede 
Brasileira de Pesquisa em So-
berania e Segurança Alimen-
tar e Nutricional (Penssan), 
19 milhões de brasileiros es-
tão em situação de fome no 
país, número que equivale a 
quase o dobro da população 

de Portugal.
Ao todo, serão 13 projetos 

sociais benefi ciados no BR pe-
la campanha. 

Disponível entre 1 e 28 
de novembro para doações, a 
previsão é distribuir as cestas 
para todos os projetos no iní-
cio de dezembro. As entregas 
serão transmitidas ao vivo. As 
doações podem ser feitas pelo 
site ofi cial da campanha: ht-
tps://lembradecasa.com/. A campanha ‘Lembra de Casa’ estará disponível entre 1 e 28 de novembro. 

Facebook

Criança de Ohio encontra agulhas em barra de KitKat 
O departamento de polícia 

do norte de Ohio fez um aler-
ta aos pais para que inspecio-
nem cuidadosamente os do-
ces e balas de Halloween de 
seus fi lhos depois de encon-
trarem agulhas em uma bar-
ra de KitKat.

A Divisão de Polícia da 

cidade de Fostoria disse que 
uma criança teria encontrado 
uma agulha de costura dentro 
de uma barra de KitKat que foi 
recolhida durante a brincadei-
ra de doces ou travessuras na 
noite de sábado.

Segundo a polícia, que in-
vestiga o fato, não fi cou cla-

ro em que rua a criança con-
seguiu o doce adulterado. Por 
isso, as autoridades pediram 
que os pais olhem atentamen-
te todos os doces pegos pelos 
fi lhos.

Essa teria sido a segunda 
bala ou doce adulterados, de 
acordo com a polícia da Fosto-

ria, que chamou a descoberta 
de “perturbadora” e procura 
pelo responsável.

Segundo a polícia, além 
do chocolate, um pacote de 
balas Sour Patch Kids estava 
aberto, com um pequeno bu-
raco na lateral. Leia a matéria 
completa no gazetanews.com.O chocolate foi recebido durante o Halloween. 

Fostoria Police Facebook.
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As vacinas serão aplicadas em doses menores nas crianças. 

Geovana Albuquerque/Agência Saúde DF

A 
diretora do Centro de 
Controle e Prevenção 
de Doenças (CDC), Ro-

chelle Walensky, manifestou 
apoio ao amplo uso da vacina 
Pfizer-BioNTech contra a co-
vid-19 em crianças de 5 a 11 
anos de idade. 

Com isso, o país começa a 
distribuição aos estados, que 
por sua vez já iniciam a va-
cinação.  

Os conselheiros do CDC 
apoiaram por unanimidade a 
aplicação da vacina em crian-
ças, dizendo que os benefí-
cios superam os riscos. Grande 
parte de discussão que trava-

Covid-19: CDC apoia 

vacina da Pfizer em 

crianças de 5 a 11 anos
O país começa a 

distribuição aos 

estados, que por 

sua vez já iniciam 

a vacinação.  

ram girou em torno de casos 
raros de inflamação cardíaca 
que foram ligados à vacina, 
particularmente em homens 
jovens.

A agência reguladora Food 
and Drugs Administration 
(FDA) já havia concedido auto-

rização para uso emergencial 
do imunizante em crianças de 
5 a 11 anos na sexta-feira (29).

A FDA autorizou a aplica-
ção de uma dose de 10 micro-
gramas em crianças pequenas. 
A dose original, dada àqueles 
com 12 anos ou mais, é de 30 

microgramas.
“Sabemos que milhões de 

pais estão ansiosos para va-
cinar seus filhos e, com essa 
decisão, recomendamos ago-
ra que cerca de 28 milhões de 
crianças recebam uma vacina 
contra a covid-19”, disse a di-
retora em comunicado.

No início da reunião, 
Walensky informou  que as 
hospitalizações pediátricas 
haviam aumentado durante a 
recente onda de infecções, im-
pulsionada pela variante Delta 
do novo coronavírus.

Acrescentou que o fecha-
mento de escolas tem tido im-
pactos prejudiciais à saúde so-
cial e mental das crianças. “A 
vacinação pediátrica tem o po-
der de nos ajudar a mudar tu-
do isso”.

O presidente Joe Biden 
considerou  a autorização 
uma virada na batalha contra 
a covid-19.  “O programa de 
vacinação se intensificará nos 
próximos dias e estará em ple-
no funcionamento durante a 
semana de 8 de novembro. Os 
pais poderão levar seus filhos 
a milhares de farmácias, con-
sultórios de pediatria, escolas 
e outros locais para serem va-
cinados”, disse Biden. 

EUA emitem passaporte com 

marcador de gênero “X”
O Departamento de Esta-

do dos EUA emitiu o primei-
ro passaporte com marcador 
de gênero “X”, projetado para 
dar às pessoas não binárias, in-
tersexuais e não conformes de 
gênero um marcador diferen-
te do masculino ou feminino 
em seu documento de viagem.

A mudança faz parte da 
implementação de políticas de 

inclusão de gênero, um mar-
co para os americanos não 
binários e intersex, que so-
mam cerca de 1,2 milhão e 4 
milhões, respectivamente, de 
acordo com o Williams Insti-
tute na UCLA School of Law e 
o interACT, um grupo de de-
fesa do intersex.

Veja os detalhes no gaze-
tanews.com.

Suprema Corte analisa lei de 

NY sobre porte de armas
A maioria da Suprema Cor-

te sinalizou na quarta-feira, 3, 
que está preocupada com uma 
lei de Nova York que exige que 
os residentes tenham “justa 
causa” para portar uma arma 
em público, sugerindo uma 
possível expansão dos direi-
tos das armas sob a Segunda 
Emenda.

Ao longo de duas horas, os 
conservadores do tribunal re-
chaçaram os advogados de No-
va York e do governo Biden, 
que afirmaram que os esta-

“Justa causa” para arma em público.

dos e as cidades têm uma lon-
ga história de regulamentação 
onde os americanos podem 
portar armas para autodefesa 
e que essas regras antigas jus-
tificam a exigência do estado.

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

Horário de funcionamento 
Segunda á sextas dás 9:30am ás 5:30pm
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Pfizer testa medicamento contra a covid-19 em brasileiros
Saúde

Os testes clínicos de um medicamento contra a covid-19 co-
meçaram a ser feitos no Brasil. A pesquisa desenvolvida pela Pfi -
zer utiliza a molécula PF-07321332, um antiviral da classe dos 
inibidores de protease. Segundo a farmacêutica, o remédio oral 

já mostrou potencial para ser utilizado contra o novo coronaví-
rus. Mais de 20 centros de pesquisa brasileiros fazem parte dos 
estudos clínicos de Fase 2 e 3. Minas Gerais, Santa Catarina, Rio 
de Janeiro e São Paulo estão entre estados que farão os testes. 

OMS autoriza uso de 

emergência da Covaxin
 A Organização Mundial 

da Saúde (OMS) concedeu na 
quarta-feira, 3, licença para 
uso de emergência de vacina 
Covaxin, fabricada pela Bha-
rat Biotech da Índia, oferecen-
do garantias para o produto 
que os reguladores do país já 
tinham autorizado há meses.

Pelo Twitter, a OMS afi r-
mou que seu grupo de assesso-
ria técnica avaliou que os be-
nefícios do imunizante contra 
a covid-19 superavam signifi -

cativamente os riscos e que 
ele atende aos padrões da or-
ganização para proteção con-
tra a covid-19.

A decisão torna o imuni-
zante  a oitava vacina contra 
a covid-19 a receber luz ver-
de da OMS.

A Covaxin foi desenvol-
vida pela Bharat Biotech, em 
parceria com o Conselho In-
diano para Investigação Mé-
dica, o órgão máximo de pes-
quisa do governo.

OMS autoriza uso de emergência de vacina indiana.
Serão frequências semanais entre Miami e Belo Horizonte a partir de março, 

e entre Nova Iorque e Belo Horizonte a partir de junho de 2022.

Eastern Airlines vai iniciar voos 

EUA x Brasil a partir de março

A companhia Eastern Air-
lines confi rmou que a 
partir do primeiro se-

mestre de 2022 fará voos di-
retos de Miami e Nova Iorque 
para o Aeroporto Internacio-
nal de Confi ns, na região de 
Belo Horizonte, Minas Gerais.

Segundo a empresa, os in-
vestimentos estão mantidos e 
ela atualmente trabalha nos 
preparativos para o início de 
suas operações das duas ci-
dades americanas para Belo 
Horizonte a partir de março 
e junho de 2022, respectiva-
mente. Os voos de e para Bos-

Serão 3 frequências semanais entre Miami e Belo Horizonte  (MG).

Divulgação.

ton não são mais citados.
“A operação para o Brasil 

estava planejada para iniciar 

ainda em dezembro deste ano, 
mas devido a atrasos na certifi -
cação de aeronaves recém- in-

tegradas à frota, foram repro-
gramados para começar em 
2022 a partir do calendário 
IATA do verão do Hemisfério 
Norte”, diz Nelson de Oliveira, 
Country Manager da empresa.

Serão 3 frequências sema-
nais entre Miami e Belo Hori-
zonte a partir de 27 de mar-
ço de 2022 e duas frequências 
semanais entre Nova Iorque e 
Belo Horizonte a partir de 8 de 
junho de 2022.

Todos os voos serão ope-
rados com aeronaves Boeing 
777-200 na classe Econômica 
Premium e Classe Econômica.

Full Service

BEAUTY SALON AND SPA

-Manicures (Regular- Gel e Alongamentos)
-Pedicure (Regular, Gel e Tratamentos)
- Hidratação
-Alisamento e tratamentos
-Cortes
-Coloração
-Highlights
-Noivas

RHINO BARBERSHOP
@rhino_barber
954 630 5974

MÁRCIO SOUZA

1000 E.HILLSBORO BLVD – DEERFIELD BEACH-

FL- 33441-SUITE 205 (NO PRÉDIO DA LA FITNESS)

Tudo em um só endereço

@daninailsspa
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É possível que você venha ten-
do dificuldades para gerir 
suas finanças e, infelizmen-

te, isso é algo muito mais comum 
do que gostaríamos em nossa so-
ciedade. Isso na verdade acon-
tece para a grande maioria das 
pessoas.

Quando pequenos não recebe-
mos orientações básicas sobre di-
nheiro, juros, organização finan-
ceira, entre outros pontos. E, ao 
chegarmos à vida adulta, acaba-
mos sendo obrigada a aprender 
“na marra” como tudo funciona.

Alguns aprendem rápido e 
conseguem evoluir financeira-
mente, outros acabam não ten-
do essa mesma condição, e aca-
bam se envolvendo em dívidas, 
têm dificuldades para controlar 
seu dinheiro e de alcançar seus 
objetivos.

Mesmo pessoas que ganham 
bem acabam não conseguindo 
se estruturar, pois não desenvol-
veram essa habilidade. O proces-

so de gerenciamento financeiro é 
muito mais simples do que mui-
tos pensam, mas requer atenção 
e constância para dar certo.

Muitas querem o resultado 
imediato, e dinheiro nao e magi-
ca, e logica e matematica!

Se você busca por soluções rá-

pidas e milagrosas, provavelmen-
te, vai acabar andando em círcu-
los ou até caindo em golpes que 
prometem isso. A evolução finan-
ceira, como qualquer outra, re-
quer um cuidado recorrente.

Mesmo que você siga todas es-
sas orientações, mas faça apenas 

uma vez ou outra, provavelmen-
te terá resultados nessa mesma 
proporção: vez ou outra. Esteja 
disposto a olhar sempre seu di-
nheiro, suas contas, entender co-
mo pode melhorar e buscar essa 
melhoria.

E agora, o que fazer? Por on-
de começar?

Se depois dessa leitura você se 
animou para cuidar melhor das 
suas finanças, saiba que o primei-
ro passo é exatamente esse: Que-
rer! Querer mudar, querer cres-
cer, querer fazer diferente.

Mas, não se engane! Você pre-
cisa dar este primeiro passo é se-
guir buscando o desenvolvimento 
das suas finanças. Siga as orien-
tações de pessoas capacitadas, 
de forma recorrente e veja todos 
os benefícios que isso poderá lhe 
proporcionar. Ler bons artigos ou 
bons livros não vai mudar EM NA-
DA A SUA SITUAÇÃO

 FINANCEIRA. Dizem que co-
nhecimento é poder. Isso é uma 

mentira!!! Conhecimento só vira 
poder através de AÇÃO!!!

As pessoas, muitas vezes, 
acreditam que uma grande ação 
lhe renderá resultados extraor-
dinários, quando, na verdade, a 
grande virada acontece no dia 
após dia. Repetindo e buscando, 
constantemente, seus resultados.

Sabe aquela história? Um pas-
so de cada vez? E muito por aí… 
Um passo de cada vez no caminho 
de a sua Liberdade financeira. Me 
siga no Instagram como @clau-
dia_money101 para muitas dicas 
de economia e finanças.

Continue se educando, mas 
não deixe de aplicar seus conhe-
cimentos em seu dia a dia com o 
planejamento de sua grana.

Mude sua mentalidade e acre-
dite que tudo pode ser possível 
com conhecimento, planejamen-
to e ação!

Uma ótima semana para to-
dos! Muita produtividade e suces-
so para todos vocês!

POR CLAUDIA FEHRIBACH

Carioca, 

formada em 

Artes pela Uni-

versidade do 

Rio de Janeiro. 

Conselheira 

financeira es-

pecialista em 

orçamento, 

crédito pes-

soal , proteção 

de família e 

acumulação 

de patrimônio.

Vice-Presiden-

te Executiva 

da Five Rings 

Financial.Envie 

sua dúvida 

por email para 

claudia@five-

ringsfinancial.

com

Por que será que é tão complicado cuidar das nossas finanças?

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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Q
uando se está tomando um 
caminho novo ter dúvidas 
é normal. E a dúvida é útil 
porque incentiva que bus-

quemos esclarecimento e averigue-
mos a realidade, pensando melhor, 
refletindo sobre a situação na qual 
nos encontramos e o que temos à dis-
posição. Lidar com a dúvida, porém, 
não é tão simples. Por um lado, ela 
parece ser racional, exigindo racio-
cínio e informações para ser resolvi-
da. Por outro, ela pode se tornar uma 
pedra no sapato que impede o cami-
nhar. Isso acontece porque por trás 
da dúvida se esconde outra questão, 
mais séria.

Digamos, por exemplo, que te-
mos dúvidas em relação a qual cami-
nho tomar, se o da serra ou aquele 
da beira-mar para chegar em um de-
terminado lugar. Não sabemos qual é 
mais rápido e seguro numa determi-
nada hora do dia. Uma vez que juntar-
mos as informações sobre distância, 
trânsito e condições da estrada, sobre 
experiências passadas e parecer dos 

outros, a resposta final vai nascer de 
um ato de fé. Não temos como ter cer-
teza de nada, portanto a dúvida não 
pode nunca ser extinguida por com-
pleto (a menos que não seja uma dú-
vida matemática!).

Essa fé, por sua vez, é fé na vida, 
mas também e sobretudo na fé-no-
-que-se-sente-da-vida. A fé na vida é 
mediada pela nossa percepção, que 
no fundo se resume à fé que temos 

em nós mesmos. E a confiança que 
depositamos em nossas percepções 
(internas e externas) está ligada à nos-
sa auto-estima.

Ao focar na busca por certezas e 
seguranças estamos demonstrando 
não ter boa auto-estima, porque essa 
busca alimenta, como num círculo vi-
cioso, a própria dúvida. Sabemos que 
não há certezas fora as equações nu-
méricas, portanto, procurar por ga-

rantias eleva automaticamente o grau 
de nossa insegurança, além de nos 
iludir. Mascarados de racionalidade, 
bom senso e cautela, os discursos da 
dúvida cozinham em fogo baixo a fal-
ta de confiança que uma pessoa tem 
em si mesma, no que sente, no que 
pensa, no que quer e no como age. Ou 
seja: na baixa auto-estima.

Como é, então, que se tomam as 
decisões mais difíceis? Uma vez que 
a razão fez seu dever de casa – o que 
é importante – tendo esclarecido tu-
do o que estava ao seu alcance, to-
mar a decisão nasce de algo irracio-
nalmente positivo que move (ou não) 
nossas pernas e nos leva adiante (ou 
nos mantém firmes), fiéis ao que nos-
so ser sente como verdade. E as coisas 
acontecem. Conforme as dúvidas são 
enfrentadas racionalmente no sentido 
de atraírem a atenção para um deter-
minado tópico que necessita de apro-
fundamento e reflexão, na pessoa 
com boa auto-estima vai ao mesmo 
tempo crescendo um sentimento de 
confiança na direção de determinada 

escolha. E o que ela faz? Ela segue. E 
segue alegre porque quando se encon-
tra o caminho surge ao mesmo tem-
po o sentimento de alegria.

Mas a mente pode continuar per-
turbada, torturada pela dúvida e aí o 
sentimento de alegria é criticado co-
mo leviandade e, portanto, sufoca-
do. Nesse caso, a pessoa volta à esta-
ca zero e se diz que está empacada. 
Geralmente, ela permanecerá assim 
até um novo ciclo da vida a impulsio-
nar a tentar dar o salto de confiança, 
o que às vezes demora anos. E a vida 
vai passando.

Dúvidas em doses oportunas são 
adequadas e importantes para tomar 
decisões, mas quando se arrastam por 
muito tempo revelam que o que im-
pede de ir adiante não são as circuns-
tâncias externas, mas algo dentro da 
pessoa. Ou seja, o problema é psicoló-
gico e deve se abordado nesse sentido 
para ter chances de ser resolvido. Não 
atentar para isso é só mais uma ar-
madilha posta contra nós por aquele 
mesmo lado medroso e confuso que, 
ao contrário de nos governar, preci-
sa ser mantido sob controle se quiser-
mos ter sucesso na vida.

VIVER BEM

Psicanalista, filósofa, life coach, terapeuta transpessoal, intérprete de sonhos, terapeuta Florais de Bach, autora, educadora perinatal, fundadora da ONG Amigas do Parto  
(www.asmigasdoparto.org), do AELLA - Instituto Internacional Ser&Saber Consciente (www.institutossc.com) e do ConsciousnessBoca.com em Boca Raton, FL-USA. +1-561-3055321

DECISÕES, DÚVIDAS E AUTOESTIMA

adriana@gazetanews.comPor ADRIANA TANESE NOGUEIRA
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Spencer

NEON

O drama 
“Spencer” do 
diretor Pablo 
Larraín, com 
a atriz Kristen 
Stewart, estreia 
nos cinemas 

na sexta-feira, dia 5 de novembro. 
O longa acontece nos anos 1990, 
quando Diana e a família real pas-
sam o feriado do Natal na proprie-
dade de Sandringham, em Norfolk, 
Reino Unido. Apesar das bebidas, 
brincadeiras e comidas que Diana 
já sabe como se portar, esse fi nal 
de ano vai ser diferente. Após 
rumores de traição e de divórcio, 
a princesa se vê em um impasse 
quando percebe que seu casamen-
to com Príncipe Charles já não está 
dando mais certo, mesmo com os 
dois fi lhos, ela decide se separar. 
“Spencer” é apenas uma especu-
lação do que pode ter acontecido 

durante esses turbulentos dias e 
notícias. O título do fi lme também 
faz referência ao sobrenome de 
solteira de Diana. Sally Hawkins 
e Timothy Spall também estão no 
elenco. O roteiro foi escrito por 
Steven Knight. Vale a pena assistir 
e com certeza Kristen Stewart vai 
receber algumas nomeações pela 
sua performance.

Eternals

Marvel Studios

Entra em cartaz 
na sexta-feira, 
dia 5 de novem-
bro, “Eternals”, 
mais um super 
lançamento 
da Marvel 

neste ano. Originários dos primeiros 
seres a terem habitado a Terra, os 
“Eternals” (Eternos, título no Brasil) 
fazem parte de uma raça modifi cada 
geneticamente pelos deuses espaciais 
conhecidos como Celestiais. Dotados 

de características como imortalidade 
e manipulação de energia cósmi-
ca, eles são frutos de experiências 
fracassadas de seus próprios criadores, 
que também foram responsáveis por 
gerar os Deviantes, seus principais 
inimigos. No elenco estão Angelina 
Jolie, Kit Harington, Salma Hayek, 
Richard Madden, Gemma Chan, 
Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian 
Tyree Henry, Don Lee, entre outros. A 
direção fi cou a cargo de Chloé Zhao, 
que se consagrou no Oscar 2021 ao 
receber dois prêmios por Nomadland, 
incluindo o de Melhor Direção. Chloé 
também co-escreveu o roteiro com 
Patrick Burleigh e Ryan Firpo.

Finch

Apple TV+

O drama de 
fi cção científi ca 
da Apple TV+ 
(Apple TV Plus), 
“Finch”, com 
o ator Tom 

Hanks, estreia na plataforma digital 
a partir do dia 5 de novembro. Em 
um mundo pós-apocalíptico, um 
homem, um robô e um cão formam 
uma família improvável em uma 
aventura emocionante para garan-
tir que seu amado cachorro seja cui-
dado depois que ele se for. Hanks é 
Finch, um engenheiro de robótica 
e um dos poucos sobreviventes de 
um evento solar cataclísmico que 
deixou o mundo um deserto. Mas 
Finch, que vive em um abrigo sub-
terrâneo há uma década, construiu 
um mundo próprio que divide com 
seu cachorro Goodyear. Ele cria 
um robô, interpretado por Caleb 
Landry Jones, para cuidar de Goo-
dyear quando ele não puder mais. 
Enquanto o trio embarca em uma 
jornada perigosa no oeste america-
no, Finch se esforça para mostrar 
sua criação, que se autodenomina 
Jeff, a alegria do que signifi ca estar 
vivo. A direção é de Miguel Sapoch-
nik. O roteiro foi escrito por Craig 
Luck e Ivor Powell.

Narcos: Mexico 

– Season 3

Netfl ix

A terceira 
temporada da 
série “Narcos: 
México” chega 
à plataforma de 
streaming Net-

fl ix na sexta-feira, dia 5 de novem-
bro. Na terceira temporada, novos 
líderes de cartéis irão disputar o 
poder, um deles é Amado, inter-
pretado por José María Yázpik. Ao 
mesmo tempo em que a imprensa 
busca a verdade, agentes do gover-
no tentam se equilibrar em uma 
tênue corda bamba entre a justiça 
e a corrupção. O ator Wagner Mou-
ra, que interpretou Pablo Escobar 
na primeira temporada, volta à 
série para dirigir dois episódios 
da temporada. No elenco também 
estão Scoot McNairy, Luis Gerardo 
Méndez, Mayra Hermosillo, Luisa 
Rubino, entre outros.

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

“Spencer”, “Eternals” e mais lançamentos da semana

cinema@gazetanews.comPor JANA NASCIMENTO NAGASE
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A
cantora e composito-
ra Marisa Monte, uma 
das estrelas brasilei-
ras mais aclamadas in-

ternacionalmente há mais de 
trinta anos, está retornando 
aos palcos com força total. Em 
março de 2022 ela se apresen-
tará em dez cidades dos EUA, 
a maior turnê norte-america-
na de sua carreira até agora. 
O primeiro show da turnê se-
rá na sexta-feira dia 4 de mar-
ço no Broward Center for the 
Performing Arts em Ft. Lau-

derdale. Em seguida ela vai se 
apresentar em Atlanta, North 
Bethesda, Minneapolis, Chi-
cago, Stamford, Boston, Nova 
York, Berkeley e Los Angeles. 
A coordenação da turnê é da 
agência Brazilian Nites, e pa-
trocínio da AmericanAirlines. 
Seu novo show é baseado em 
seu décimo segundo álbum, 
Portas, lançado em julho pelo 
seu próprio selo Phonomotor 
com distribuição da Sony Mu-
sic que, até o momento, já acu-
mulou mais de trinta milhões 

de reproduções em streaming. 
O novo álbum inclui sucessos 
instantâneos como “Calma”, 
“Língua dos Animais” e “Pra 
Melhorar”. Claro, que o reper-
torio do show vai incluir mui-
tos sucessos de toda sua car-
reira.

“Fico super feliz em voltar 
para a estrada,” diz Marisa. “Eu 
nunca fiquei tanto tempo sem 
cantar ao vivo. Estou muito fe-
liz por ter a oportunidade de 
ir a muitas cidades onde nun-
ca me apresentei. Que bom po-

der ter esta chance, depois de 
35 anos.”

Os ingressos para o show 
do Broward Center e todos os 
shows da turnê já estão a ven-
da pelo site BrazilianNites.com

N
o sul da Florida te-
mos a sorte de ter 
muitos músicos, 
cantores e bandas 

de primeira linha tocando 
vários estilos da nossa mara-
vilhosa música brasileira.

Mas agora chega um no-
vo projeto único, diferente e 
eletrizante dedicado ao sam-
ba de gafieira, o Gafieira Rio 
Miami. O grupo terá sua es-
treia no domingo dia 7 de 
novembro, e depois sempre 
todo primeiro domingo do 
mês, no Ironside Miami, um 
espaço aberto, tropical, com 
vários restaurantes e lojas ao 
redor.

A banda foi criada por 
Diogo Brown, um baixis-
ta e compositor brasileiro 

que mora em Miami há 15 
anos. Diogo é um dos baixis-
tas mais requisitados da in-
dústria, tanto para gravações 
quanto para turnês, e já tra-
balhou com diversos artistas 
renomados como Gloria Es-
tefan, Laura Pausini, Buika, 
Nouvelle Vague, Júlio Iglesias 
Jr, Vanessa Da Mata, Joyce 
Moreno, Alcione e muitos 
outros.

Em junho de 2021, Dio-
go convidou dois músicos 
excepcionais para formar a 
banda: o renomado saxofo-
nista Dr. Pablo Gil, indicado 
ao Latin GRAMMY, e o trom-
bonista Pedro Carrero, que 
foi membro da Orquestra 
Sinfônica Simón Bolívar. Jun-
tos, eles recrutaram os me-

lhores músicos profissionais 
da região, onze ao total, para 
formar esta “big band” bra-
sileira completa com metais, 
percussão, baixo, teclado, 
guitarra e muito suingue! Pa-
ra adicionar um toque femi-
nino, com um vocal podero-
so e sedutor, Preta Egy foi o 
ajuste perfeito.

Recém-chegada a Mia-
mi, Preta é uma cantora pro-
fissional que trabalhou com 
grandes artistas como Anitta 
e Ludmilla.

O repertorio da banda in-
clui arranjos animados de “A 
Volta da Gafieira” de Alcio-
ne, “Vou Deitar e Rolar” de 
Baden Powell e Paulo Cesar 
Pinheiro, “Nanã” de Moacir 
Santos,“Mancada” e Gilberto 

Gil, e muito mais. O Gafieira 
Rio Miami traz essa música 
ao vivo para o público do sul 
da Flórida com sua mistura 
única de samba, jazz e soul 
que vai colocar todos na pis-
ta de dança!

Gafieira Rio Miami vai se 
apresentar no domingo, 7 de 
novembro das 3pm às 6pm, 
no Ironside Miami, 7580 NE 
4th Ct. Miami, 33138. Have-
rá preços especiais de “ha-
ppy hour” e entrada gratui-
ta. Mais informações no site 
www.gafieirariomiami.com

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 anuncia show no Broward 
Center e turnê pelos EUA

Gafieira Rio Miami estreia novo evento 
mensal no Ironside Miami

planetamusica@gazetanews.comPor GENE DE SOUZA
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Lucas e seus amigos na hora do parabéns!

Mr. & Mrs. Bianchi Kunz com os filhos 

Nicolas e Lucas Bianchi

Jack e Adriano

Sandra Baptista, aniversariante!

Aniversário de 

Lucas Bianchi

Halloween 2021

Birthday de Sandra 

Baptista
Enlace de Mr. e Mrs. 

Bianchi Kunz

N
o dia 29 de outubro, 
Lucas Bianchi com-
pletou 13 anos com 

uma festa no Paintball rea-
lizada no Piquet Entertain-
ment &amp; Race Park. A 
festa contou com a presen-
ça de amigos e colegas. Pa-
rabéns, Lucas!

E
ste ano as comemorações de Hal-
loween voltaram com tudo e des-
taque para as festas do Feijão 

com Arroz. No dia 29 aconteceu o Hal-
loween Pirata com show de Jack Spar-
row e banda, Homero e Dj Flexinha.

No sábado o Jack foi para a festa 
do Pirata no barco em Miami e a noi-
te foi bem diferente com show de Deyr 
Donati e Dj Sparrow. No domingo a 
turma do Beach Tennis de Deerfield 
Beach promoveu um mini torneio a 
fantasia.

N
o dia 26 de outubro, Sandra Bap-
tista, representante do Gazeta 
News em Orlando há 20 anos, 

completou mais uma primavera. Dese-
jamos muito sucesso para esta colega 
que tanto nos traz alegrias.

Gratidão pela parceria e parabéns!

N
o dia 28 de outubro, esta colu-
nista, Christina Bianchi, casou-se 
com Adrien Kunz numa cerimô-

nia íntima, na corte de Broward Cou-
nty, em Deerfield Beach. Os filhos, Lu-
cas e Nicolas Bianchi, foram as

testemunhas do casal. Felicidades!

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

Barco do pirata

Beach Tennis

Halloween do Feijao




