
O maior jornal brasileiro na Flórida

Empresas brasileiras de turismo 
na FL relatam otimismo para 2022 

A 
Flórida recebeu 32,517 milhões de turistas 
entre 1º de julho e 30 de setembro de 2021, 
segundo dados mais recentes da Visit Florida. 

Com as multidões de turistas voltando aos parques 
temáticos à medida que mais pessoas são vacinadas 

contra a covid-19, e as restrições de viagens vão sen-
do retiradas, empresas brasileiras de turismo na Fló-
rida relatam otimismo para o próximo ano e já veem 
melhora financeira. 
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Aline Menegat, criadora do @falandodeorlando e diretora da Menegatour Agência de Viagens em Orlando.

Divulgação

Semana de 18 a 24 de Novembro de 2021 · Edição 1255 · Ano 27 · Exemplar Gratuito · www.gazetanews.com

“Ghostbusters: 
Afterlife” entre as 

estreias da semana  
Pág.20

CINEMA

Saúde Financeira | Pág. 18

TIPOS DE PLANEJAMENTO 
FINANCEIRO 
Por  Claudia Fehribach

Viver Bem | Pág. 19

DAR GRAÇAS 

Por  Adriana Tanese
Planeta Música | Pág. 21

ROBERTO CARLOS INICIA 
TURNÊ POR MIAMI 
Por  Gene de Souza
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SEM DATA DE AUDIÊNCIAS 

MAIS ADULTOS TENTAM 
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Nos 20 meses desde o 
início da pandemia de 
covid-19, as inovações 

tecnológicas passaram de fu-
turísticas a usuais. Atualmen-
te, é comum ir a um restau-
rante e visualizar o cardápio 
por código QR ou apresen-
tar comprovantes digitais de 
imunização.

Conforme o setor de tu-
rismo — que em 2020 regis-
trou um bilhão de desembar-
ques internacionais a menos 

do que em 2019 — retoma o 
ritmo normal, o uso de más-
caras pode ficar para trás, 
mas muitas tecnologias que 
surgiram em meio à pande-
mia continuarão a influen-
ciar as viagens.

“Os consumidores passa-
rão a desejar tecnologias que 
os deixem mais confiantes 
em relação às viagens”, ob-
serva Steve Shur, presiden-
te da Travel Technology As-

sociation. “Algumas dessas 
mudanças vieram para ficar.”

Na realidade, uma pes-
quisa de 2021 realizada pela 
Pew Research com 915 líde-
res políticos, pesquisadores 
científicos e outros especia-
listas prevê que, em 2025, 
nossa vida cotidiana seja ain-
da mais influenciada por al-
goritmos, trabalho remoto 
e o que alguns chamam de 
“teletudo”. 

Embora novas interven-
ções tornem as via-
gens mais seguras e 
eficientes, como dis-
positivos de tradu-
ção em tempo real 
e controle de pas-
saportes por reco-
nhecimento facial, 
há também desvan-
tagens, incluindo 
preocupações sobre 

privacidade, segurança de da-
dos e tecnologia tendenciosa. 
Veja algumas das inovações 
que os viajantes continuarão 
a encontrar e utilizar.

Realidade virtual
Quando as viagens foram 

interrompidas devido à pan-
demia, museus e destinos tu-
rísticos passaram a utilizar a 
realidade aumentada (RA) e 
a realidade virtual (RV) pa-
ra criar exposições e expe-

riências on-line. Embora al-
gumas dessas experiências 
sejam mais bem aproveita-
das com um óculos de reali-
dade virtual, a maioria pode 
ser usufruída apenas com um 
computador ou smartphone.

Controle de aglomera-
ções

Para ajudar a reforçar 
o distanciamento social, ci-
dades, aeroportos e museus 
testaram ou implantaram 
tecnologias para controlar 
aglomerações, como os ‘ro-
bôs policiais’ de Singapura, 
robôs que emitem alertas se 
as pessoas estiverem muito 
próximas umas das outras e 
indicam a densidade de pes-
soas nos portões dos aero-
portos. À medida que milha-
res de turistas retornam aos 
destinos populares, métodos 
e dispositivos semelhantes 
podem ser implementados 
para evitar o turismo exces-
sivo nesses lugares.

Desinfecção por luz UV-C
Os hospitais utilizam luz 

ultravioleta tipo C (UV-C) pa-
ra desinfetar e matar vírus há 
mais de duas décadas. Agora, 
os espaços públicos internos, 
incluindo aeroportos, acade-
mias e cinemas, estão imple-
mentando o uso de luz UV-C 
para controlar a dissemina-

ção viral.
Códigos QR em restau-

rantes
No início da pandemia, 

quando a transmissão da co-
vid-19 ainda não era bem 
compreendida, os restauran-
tes se apressaram em substi-
tuir os cardápios físicos por 
versões digitais acessadas por 
códigos QR. Os quadradinhos 
pretos com pontos pixelados 
podem ser escaneados com 
um smartphone para abrir 
o cardápio, fazer pedidos e 
pagar a conta, limitando o 
contato físico com os funcio-
nários do restaurante para di-
minuir o risco de dissemina-
ção do vírus.

Ferramentas de rastrea-
mento de contato

Grupos de saúde pública 
utilizaram métodos de ras-
treamento de contatos para 
identificar e rastrear pessoas 
que foram potencialmente 
expostas a doenças infeccio-
sas, como zika e HIV, e forne-
cer informações, rastreamen-
to e tratamento. A pandemia 
levou as autoridades  imple-
mentar outras de alta tec-
nologia para rastrear a dis-
seminação viral e fornecer 
informações.  

Texto: JACKIE SNOW, Na-
tional Geographic.

CONSULADO-GERAL DO BRASIL EM MIAMI

Setor de assistências a brasileiros:  

(305) 285-6208 / (305) 285-6258 / (305) 285-6251

AEROPORTO INTERNACIONAL

Miami: (305) 876 7000

Fort Lauderdale: (954) 359 1200

TELEFONES DE EMERGÊNCIA EMERGÊNCIA ligue 911  (Corpo de Bombeiros, Polícia ou Ambulância)

Palm Beach: (561) 471 7400

Orlando: (407) 825 2001

AMERICAN RED CROSS

Miami Dade: (305) 644 1200

Broward : (954 797 3800

Palm Beach: (561) 833 7711 (South) 

Palm Beach: (561) 746 1532 (North) 

Orlando e Região: (407) 644 9300

ANIMAL CARE AND REGULATION DIVISION

Miami Dade: (305) 6441200

Broward: (954) 359 1313

Palm Beach: (561) 233-1200 | Orlando: (407) 836 6311

POR  | ARLAINE CASTRO
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“Embora novas intervenções 

tornem as viagens mais 

seguras e eficientes, há 
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Inovações tecnológicas para o turismo pós-pandemia

reporter@gazetanews.com

As opiniões expressas em artigos são de 

responsabilidade de seus autores e não 

refletem necessariamente a opinião do 

jornal. Os serviços de propaganda são de 

responsabilidade dos anunciantes.

Fundado em fevereiro de 1994

Gazeta Brazilian News

1100 S Federal Highway #200

Deerfield Beach, FL.  33441

Tel.: (954) 938-9292

CONTRIBUTORS

Adriana Tanese | VIVER BEM

Claudia Fehribach | SAÚDE FINANCEIRA

Connie Rocha | BASTIDORES

Gene de Souza | PLANETA MÚSICA

Ingrid Domingues | PERGUNTAS DE IMIGRAÇÃO 

Emerson Duran | O TEMPO NA FLORIDA

Jana Nascimento Nagase | CINEMA

Lair Ribeiro | LAIR RIBEIRO

www.gazetanews.com

info@gazetanews.com

EDITORIAL / STAFF

PUBLISHER

Zigomar Vuelma (vuelma@gazetanews.com)

EDITOR IN CHIEF

Fernanda Cirino (news@gazetanews.com)

EDITOR

Arlaine Castro (reporter@gazetanews.com)

ADVERTISEMENT

SOUTH FLORIDA

Eliane Gallotti 
Gabriela Lara 
Maurício Braz
sales@gazetanews.com

ORLANDO

Sandra Baptista 
Daniel Galvão

JOURNALISTS

SOUTH FLORIDA

Arlaine Castro (reporter@gazetanews.com)

CENTRAL FLORIDA

Neise Cordeiro (Orlando)

PHOTOGRAPHERS

Bill Paparazzi e Nathalia Schumacker

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

Período que se inicia com 

chuvas e temperaturas em 

declínio, na terça feira tere-

mos a noite mais fria, com 

temperatura mínima che-

gando a 10°C

(50°F).

SUL DA FLORIDA

Período chuvoso, na terça- 

feira teremos a noite mais 

fria, com temperatura míni-

ma chegando a 15°C (59°F).
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Pedágio na I-95 entre Fort Lauderdale e Boca Raton é cobrado 
Os motoristas que passarem nas vias expressas ao longo do 

trecho da Interstate 95 entre Cypress Creek Road em Fort Lau-
derdale e Glades Road em Boca Raton agora têm que pagar pe-
dágio. Vai custar no mínimo $50 centavos nesse trecho, e os 
preços irão variar com base no número de carros, de acordo 
com o Departamento de Transporte da Flórida, podendo che-

gar a $10.50.
Os pedágios serão cobrados por meio do SunPass ou de ou-

tros transponders aceitos pela Flórida, fi xados nos pára-brisas 
dos veículos. Não haverá pagamento em dinheiro ou opções de 
faturamento por número de placa. Entrar nas faixas sem um 
SunPass resultará na cobrança de $25. 

O trecho vai custar no mínimo $50 centavos, dependendo do horário.

 Florida Department of Transportation.

Ela mora em um dos apartamentos da University of Central Florida para 

estudantes e percebeu o dispositivo ligado e instalado em sua janela.

Estudante de universidade da FL 

descobre câmera espiã no quarto

U
ma estudante da Uni-
versity of Central Flo-
rida (UCF) fez um aler-

ta após descobrir que estava 
sendo gravada por uma câ-
mera espiã na janela do seu 
quarto.

Jenna Busch relatou o 
medo depois de perceber um 
ponto verde e ver que era 
um dispositivo de gravação. 
Ela mora em um dos aparta-
mentos da universidade pa-
ra estudantes no condomí-
nio The Pointe at Central. 
“Eu me senti tão violada. Eu 

vi uma luz verde piscando na 
minha janela. Eu fi quei apa-

vorada, não sabia o que fazer 
e só chorava”, disse.

Uma investigação foi 
aberta pela universidade 

e descobriu que a câmera, 
uma caneta espiã, foi coloca-
da por Vernon Crider, de 54 
anos, piloto da Frontier Air-
lines do Missouri que estava 
por uns dias em Orlando e se 
hospedou em um apartamen-
to de frente para o da jovem.

“A lente da câmera esta-
va voltada para o quarto de-
la”, diz o relatório. “A vítima 
acredita que um indivíduo 
colocou a câmera espiã para 
gravá-la dentro de seu quarto, 
onde ela tinha uma expecta-

tiva razoável de privacidade.”
Segundo a polícia, a “mi-

ni câmera” tinha um cartão 
SIM com fotos do que pare-
cia ser uma cabine de avião, 
bem como um quarto de ho-
tel. Foi aí que descobriram a 
identidade e chegaram até ao 
criminoso. 

Ele fez um buraco de 1 
polegada na tela da janela da 
vítima para esconder a câme-
ra espiã, que gravou por mais 
de duas horas antes de ser 
descoberta. Não parece que 
Crider e a vítima se conhe-
ciam, disse a polícia.

Os representantes da 
Frontier Airlines confi rma-
ram que Crider havia voado 
para o Aeroporto Internacio-
nal de Orlando três dias an-
tes da descoberta da câmera.

Leia a matéria completa 
no gazetanews.com. 

Jenna Busch relatou o medo depois de perceber um ponto verde e ver que era um dispositivo de gravação. 

Twitter Valerie Boey FOX 35

“Eu me senti tão 

violada. Vi uma luz 

verde piscando na 

minha janela e fi quei 
apavorada”, disse Jenna 

Busch. 

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 defesa tenta impedir que Nikolas Cruz seja condenado à pena de morte; 

com a confissão de culpa, ele pode pegar 17 penas de prisão perpétua. 

Advogados do atirador de 

Parkland evitam pena de morte 

E
m mais uma audiência 
sobre o caso na segun-
da-feira, 15, advogados 

de defesa do atirador de Par-
kland, Nikolas Cruz, decla-
raram a pena de morte in-
constitucional na Flórida, na 
tentativa de evitar que ele se-
ja condenado à morte.

Mas a juíza do condado 
de Broward, Elizabeth Sche-
rer, negou vários argumen-
tos da defesa, inclusive esse, 

e concordou com o argumen-
to do estado de que o tribunal 
não tem autoridade para anu-
lar a Suprema Corte sobre o 
assunto.

Em 14 de fevereiro de 
2018, Cruz abriu fogo contra 
alunos e funcionários da Mar-
jory Stoneman Douglas High 
School. Em outubro desse ano, 
ele confessou-se culpado de 
matar 17 pessoas no tiroteio. 
Com a declaração, a equipe 

de defesa espera evitar a pe-
na de morte. Ele pode ser con-
denado a 17 penas de prisão 
perpétua.

Exclusão de evidências 

Além disso, como o caso 
se aproxima do início da fase 
de punição, a equipe de defe-
sa pediu ao juiz que excluísse 
as evidências relacionadas a 
dois mandados de busca: um 
relacionado a uma casa em 
Pompano Beach, onde ele mo-

rou uma vez, e outro do tele-
fone celular usado no dia do 
tiroteio.

“Sr. Cruz nos disse que o 
telefone foi usado para pegar 
o Uber que o trouxe para a es-
cola”, disse o detetive do Ga-
binete do Xerife de Broward, 
John Curcio.

Segundo a defesa, não há 
indícios de que Cruz tenha 
usado o telefone celular du-
rante ou após o tiroteio. Nikolas Cruz matou 17 pessoas em 2018 na Marjory Stoneman douglas.

aP:associated Press

Morre mulher que processou hospital da FL por ivermectina 
Uma professora da Flórida 

de 47 anos, hospitalizada com 
COVID-19, morreu depois que 
seu marido entrou com pro-
cesso contra o hospital para 
forçar os médicos a tratá-la 
com ivermectina. O medica-
mento não foi aprovado pela 
Food and Drug Administration 

para tratar a doença.
Tamara Drock morreu na 

sexta-feira, 12 semanas após 
ser admitida no Palm Beach 
Gardens Medical Center, dis-
se o marido, Ryan Drock, ao 
Palm Beach Post.

Assim que ela internou, 
o marido entrou com proces-

so contra o hospital na tenta-
tiva de exigir que os médicos 
administrassem ivermectina, 
um medicamento usado para 
tratar doenças causadas por 
vermes parasitas. Mas, como a 
Food and Drug Administration 
não aprovou o medicamento 
para tratar COVID-19, dizendo 

que não se provou eficaz em 
ensaios pré-clínicos, o hospital 
não usa em casos da infecção 
pelo coronavírus.

O juiz rejeitou o proces-
so e pediu à família e ao hos-
pital que tentassem chegar a 
um acordo por conta própria. 

O medicamento não foi aprovado pela Food and drug administration. 

Medpage Today.
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O plano de US$ 1,2 trilhão do presidente Joe Biden visa melhorar rodovias, 

saneamento básico, transporte público e internet em todo o país.

Flórida espera receber US$ 19 

bilhões do plano de infraestrutura

A Flórida está prestes a 
receber US $ 19 bilhões 
do plano de infraestru-

tura de US$ 1,2 trilhão do pre-
sidente Joe Biden. O projeto 
foi assinado pelo presidente 
na segunda-feira, 15, e os lí-
deres do sul da Flórida já es-
tão elaborando suas listas de 
desejos.

É muito cedo para dizer 
exatamente quais projetos se-
rão aprovados, mas a “Lei de 
Investimento em Infraestru-
tura e Empregos” tem como 
objetivo canalizar bilhões pa-
ra consertar antigas rodovias, 
pontes, canos de água e esgo-
to do país, melhorar as opções 
de transporte público e forne-
cer internet de alta velocidade 
para tudo e expandindo nossa 
rede de carregamento de veí-
culos elétricos.

Na Flórida, 408 pontes e 
mais de 3.564 milhas de rodo-

vias estão em más condições, 
de acordo com um informati-
vo da Casa Branca. Nos próxi-
mos cinco anos, o estado pode 
esperar arrecadar US $ 13,1 bi-

lhões para rodovias e US $ 245 
milhões para substituição e re-
paros de pontes.

A Interestadual 95 verá 
um trabalho signifi cativo fei-

O estado espera arrecadar US$ 13,1 bilhões para rodovias e esgoto.

Flickr.

to na próxima década. O de-
partamento de transporte pla-
neja reformar cinco ligações 
em um trecho de 12 milhas de 
Boynton Beach a Lake Worth. 
Atualmente está transforman-
do o movimentado trevo da 
Glades Road em Boca Raton 
em uma nova formação não 
convencional, mas cada vez 
mais popular - um “diamante 
divergente”, tornando-a o pri-
meiro de seu tipo no Condado 
de Palm Beach.

O Sunshine State também 
receberá US$ 1,6 bilhão em 
cinco anos para melhorar os 
sistemas de água subterrânea. 
Os canos de esgoto em ruínas 
de Fort Lauderdale quebra-
ram seis vezes em dezembro 
de 2019 e expeliram 126,9 mi-
lhões de galões de esgoto - um 
dos maiores vazamentos do 
sul da Flórida.

Fonte: Sun Sentinel. 

Alunos brasileiros da FAU 

criam Associação Brasileira

Formada por estudantes 
brasileiros na Florida Atlantic 
University, a Associação Brasi-
leira de Estudantes (Brazilian 
Student Association - BRASA) 
foi criada para levar a cultu-
ra brasileira aos demais estu-
dantes e, consequentemente, 
à população da Flórida. 

Como um clube mais no-
vo no campus, os líderes que-
rem trazer tudo o que o Brasil 
tem a oferecer para a universi-
dade. A presidente da BRASA, 

Hadassah Medeiros, acha que 
o mais importante em um clu-
be cultural ou étnico é expli-
car a cultura do país.

“Acho que é nosso traba-
lho mostrar às pessoas a be-
leza do Brasil”, disse Medei-
ros. “A beleza de nosso povo 
e cultura e tudo o que isso 
envolve.”

Atualmente, a BRASA pos-
sui 126 associados ativos ca-
dastrados e  está aberta a alu-
no de qualquer nacionalidade.

A Brazilian Student Association foi criada para mostrar a cultura brasileira.

Instagram.
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Foram 32,517 milhões de turistas no estado entre 1º de julho e 30 de setembro de 2021, segundo a Visit Florida.

Empresas brasileiras de turismo na Flórida relatam 

otimismo e melhora financeira para 2022 

À medida que mais pes-
soas são vacinadas con-
tra a covid-19 e as res-

trições de viagens vão sendo 
retiradas, empresas brasileiras 
de turismo na Flórida relatam 
otimismo e veem melhora fi -
nanceira, principalmente pa-
ra o próximo ano.  

Atualmente, os números 
do turismo na Flórida estão 
mais altos do que antes da 
pandemia. No terceiro trimes-
tre de 2021, o número de tu-
ristas ultrapassou o do mes-
mo período de 2019, ou seja, 
antes que a pandemia de co-
ronavírus afetasse os Estados 
Unidos, segundo dados da Vi-
sit Florida, a agência de turis-
mo do estado.

O relatório estimou um to-
tal de 32,517 milhões de turis-
tas entre 1º de julho e 30 de se-
tembro de 2021 - número 0,3% 
maior de visitantes do que no 
terceiro trimestre de 2019.

E o contigente de turistas 
deve crescer no decorrer do 
ano de 2022. 

“Estamos muito otimistas. 
Já voltamos a ouvir muita gente 
falando português nos parques 
e lojas, coisa que era rara nos úl-
timos meses”, conta Andreza 
Trivilin, que trabalha com ven-
da de bilhetes para os parques 
e passagens aéreas para turistas 
brasileiros em Orlando.   

“Sabemos que há uma 
enorme demanda reprimida 
para as viagens, principalmen-
te em Miami e Orlando, e es-
tamos a todo vapor. Acredita-
mos que a temporada de verão 
no Brasil vai aquecer de turis-

tas brasileiros vindo para os 
Estados Unidos e de turistas 
saindo daqui para aproveitar 
as férias no Brasil”, diz a Du-
monde Travel, agência de tu-
rismo brasileira em Miami. 

Também em Orlando, Ali-
ne Menegat, criadora do @fa-
landodeorlando e diretora da 
Menegatour Agência de Via-
gens, destaca que o movimen-
to está alto e a previsão com 
certeza é de mais brasileiros 
na Flórida em 2022. “Temos 
passageiros chegando pratica-
mente todos os dias, desde o 
dia 09 de novembro”, enfatiza. Aline Menegat, criadora do @falandodeorlando e diretora da Menegatour Agência de Viagens em Orlando.

Divulgação

1,1 milhão de visitantes estrangeiros
Apesar das contínuas res-

trições a viagens internacio-
nais, estimativas preliminares 
indicam que 1,1 milhão de vi-
sitantes estrangeiros vieram 
para a Flórida no segundo tri-
mestre de 2021, um aumen-

to de 854% em relação ao ano 
passado, informa a agência. A 
Flórida também recebeu 27,3 
milhões de visitantes de janei-
ro a março deste ano.

Para a Visit Florida, os nú-
meros do terceiro trimestre 

foram dominados por viajan-
tes domésticos, respondendo 
por 31,205 milhões de turis-
tas, um salto de 55,3 por cento 
em relação ao terceiro trimes-
tre de 2020. No geral, incluin-
do turistas internacionais, os 

números do terceiro trimestre 
foram 60,4% acima do terceiro 
trimestre de 2020.

O estado registrou 1,226 
milhão de visitantes estran-
geiros no terceiro trimestre, 
segundo a agência. 

“Temos passageiros 

chegando praticamente 

todos os dias desde a 

reabertura”, disse Aline 

Menegat, diretora da 

Menegatour.

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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Downtown Miami e Midtown/Edgewater foram classificadas entre as principais em novas unidades residenciais.

Duas áreas de Miami fazem parte das comunidades 

que mais crescem nos Estados Unidos 

Duas áreas de Miami es-
tão se desenvolvendo 
e adicionando residên-

cias mais rapidamente do que 
outras áreas metropolitanas 
dos Estados Unidos, de acor-
do com um relatório de in-
sights do mercado nacional 
da RentCafe. 

Downtown Miami e Midto-
wn / Edgewater foram classifi-
cadas entre as principais áreas 
metropolitanas dos EUA pa-
ra o maior número de unida-
des de arranha-céus entregues 
desde 2017, cita o estudo, que 
comparou o número de novas 
unidades residenciais entre-
gues de 2017 a 2021 para as 50 
áreas mais populosas dos EUA.

Downtown Miami ficou 
em 12º lugar por ter 3.280 no-
vas unidades, e Midtown / Ed-
gewater - agrupados no relató-
rio - ficou em 14º lugar por ter 
3.045 novas unidades. 

Em primeiro lugar está 
Downtown Los Angeles, que 

liderou a lista com 10.136 
unidades adicionadas nos úl-
timos anos. Midtown Atlanta 
seguido com 5.936 unidades e 
Queens ‘Hunters Point classi-
ficado em terceiro com 5.423 
unidades. Downtown Miami 

venceu o Hell’s Kitchen de 
Manhattan, que ficou em 13º 
lugar, com 3.189 unidades en-
tregues desde 2017.

Das que cresceram me-
nos, três áreas metropolita-
nas ficaram no final da lista 

dos 20 primeiros: Waterfront 
Washington em DC (2.901 uni-
dades), Washington Avenue 
em Houston (2.897) e East Vil-
lage de San Diego (2.699). 

Grande migração
O apelo residencial cres-

O estudo comparou novas unidades residenciais entregues de 2017 a 2021 em 50 áreas metropolitanas.

ryan ParkerUnsplash

ceu nas comunidades de Mia-
mi devido à sua proximida-
de com o centro financeiro 
da cidade Brickell e o bairro 
moderno de Wynwood, dis-
se Devlin Marinoff, corretor e 
sócio-gerente da corretora co-
mercial DWNTWN Realty Ad-
visors ao Miami Herald. “O fa-
to de todos os bairros estarem 
florescendo está acontecendo 
em um grande momento e 
por diferentes razões”, disse 
Marinoff. “É uma tempesta-
de perfeita para Miami e, ao 
mesmo tempo, estamos rece-
bendo uma grande migração 
de pessoas para o sul da Flóri-
da.” O crescimento populacio-

nal continua a inspirar o lan-
çamento de novos projetos. 
Entre 2010 e 2020, o número 
de novos residentes cresceu de 
cerca de 2,5 milhões para 2,7 
milhões, ou 8,23%, no conda-
do de Miami-Dade. 

Crescimento popula-
cional

Já em termos de cresci-
mento da população, a área 
metropolitana de The Villages 
foi a que mais cresceu no esta-
do. Sua população aumentou 
48,8% de 2010 a 2020, indo pa-
ra 139.018 residentes. Durante 
esse mesmo período, a popula-
ção da Flórida cresceu 15,6%, 
de acordo com o portal 24/7 
Wall St., que revisou os dados 
populacionais do Programa de 
Estimativas de População e 
Habitação do U.S. Census Bu-
reau. As áreas metropolitanas 
foram classificadas com base 
na mudança total da popula-
ção de 2010 a 2020.

“Estamos recebendo 

uma grande migração 

de pessoas para o sul da 

Flórida”, afirmou Devlin 
Marinoff, da DWNTWN 

Realty Advisors. 
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Alejandro Mayorkas foi questionado sobre a política imigratória pelo  Comitê Judiciário do Senado.

“Não podemos remover 1,2 milhão de pessoas”, 

diz secretário do DHS sobre deportação

D
urante audiência do Co-
mitê Judiciário do Se-
nado na terça-feira, 16, 

o secretário do Department of 
Homeland Security (DHS), Ale-
jandro Mayorkas, disse que o 
sistema de imigração america-
no está “quebrado”, e afi rmou 
que nem todos os 1,2 milhão 
de imigrantes ilegalmente nos 
EUA com ordens fi nais de re-
moção devem ser deportados.

Com a crise na fronteira 
sul, onde milhares de imigran-

tes tentam entrar ilegalmente 
no país e outros milhares che-
gam aos postos de controle da 
fronteira em busca de asilo, o 
governo Biden tem sido ques-
tionado e pressionado por me-
didas efi cazes não vistas nos 
últimos meses. 

Na audiência, o senador 
Chuck Grassley, R-Iowa, mem-
bro do comitê de classifi cação, 
apontou para um memorando 
de 30 de setembro no qual Ma-
yorkas disse que “o fato de um 

indivíduo ser um não cidadão 
removível não deve, por si só, 
ser a base de uma ação coer-
citiva contra eles”. Grassley 
então perguntou se isso ain-
da se aplicava àqueles que já 
tinham ordem de remoção fi -
nal contra eles.

“Não podemos remover 
1,2 milhão de pessoas”, dis-
se Mayorkas, falando sobre a 
impraticabilidade de deportar 
tantas pessoas. Com informa-
ções da Fox News. O secretário do Department of Homeland Security (DHS), Alejandro Mayorkas. 

Joshua Roberts- Pool via AP

DHS encerra liberação de imigrantes nos EUA sem datas de audiências 

O Department of Home-
land Security (DHS) interrom-
peu a prática de libertar imi-
grantes dentro dos Estados 
Unidos sem uma data marca-
da para audiência em um tri-
bunal de imigração, disse o 
secretário Alejandro Mayor-
kas aos senadores na terça-

-feira, 16.
Desde março, pelo aumen-

to do número de imigrantes 
nos postos de fronteira, aque-
les que se entregavam às au-
toridades para requerer asilo 
nos EUA, estavam sendo libe-
rados somente com um docu-
mento que os instrui a com-

parecer a um escritório de 
Imigração e Alfândega em 60 
dias, mas sem a exigência de 
iniciar o processo de remoção. 

Notice to appear
O governo Biden continua 

a expulsar dezenas de milha-
res de imigrantes presos na 
fronteira EUA-México sob uma 

ordem de saúde pública da 
era Trump por causa da pan-
demia. Mas alguns são libera-
dos para os Estados Unidos de-
pendendo da capacidade nas 
instalações de fronteira e cir-
cunstâncias individuais, nor-
malmente com um “aviso pa-
ra comparecer”. Imigrantes receberão documento.

FreePik

O número de imigrantes 
sob custódia dos EUA ao longo 
da fronteira com o México di-
minuiu pelo terceiro mês con-
secutivo em outubro, depois 
de disparar no verão, de acor-
do com dados do governo pu-
blicados na segunda-feira, 15.

A Alfândega e Proteção de 
Fronteiras dos EUA (CBP) regis-
trou mais de 164.000 apreen-
sões de imigrantes em outu-
bro - uma queda de 23% em 
relação a julho, quando as pri-
sões na fronteira atingiram o 
máximo em 21 anos.

Aproximadamente 57% 
dos imigrantes encontrados 
por agentes de fronteira dos 
EUA em outubro foram expul-
sos para o México ou para seus 
países de origem sob a política 
de emergência Título 42.

Aproximadamente 70.000 
dos imigrantes que entraram 
na custódia da fronteira dos 
EUA em outubro foram pro-
cessados de acordo com as 
leis de imigração e tiveram 
permissão para buscar asilo, 
disse o DHS.

Cai número de 

imigrantes presos 

na fronteira

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

 (954) 420.5998 | info@ancorainsurance.com
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mais de 55 tentaram se passar por menores em em El Paso em outubro. 

CBP

M
ais adultos estão se 
passando por meno-
res desacompanhados 

para tentar entrar nos Estados 
Unidos pela fronteira sul nas 
últimas semanas, de acordo 
com novos dados do Setor El 
Paso da Patrulha de Fronteira.

Segundo a agência, mais 
de 55 adultos se passando por 
menores de idade foram des-
cobertos na área de El Paso, no 
Texas, desde 1º de outubro - e 
559 adultos foram pegos no se-
tor alegando serem menores 
no ano fiscal anterior - disse a 
Patrulha de Fronteira na sex-
ta-feira, 12.

Mais adultos tentam 

entrar como menores 

imigrantes pela fronteira 
Tática é usada 

por jovens 

adultos para 

entrar mais 

rápido nos EUA.

O número de adultos en-
contrados fingindo ser meno-
res de idade soma-se a 23.000 
menores desacompanha-
dos presos na área de El Pa-
so no ano passado; e mais de 
100.000 em toda a fronteira.

Criminosos usam essa tá-

tica para explorar o tratamen-
to favorável que os EUA dão às 
crianças capturadas na fron-
teira sem os pais, disseram as 
autoridades.

“As Organizações Crimi-
nais Transnacionais frequen-
temente recrutam e exploram 

indivíduos, convencendo-os a 
se passarem por crianças de-
sacompanhadas enquanto são 
contrabandeadas para os Esta-
dos Unidos”, disseram as auto-
ridades em um comunicado.

No entanto, essa tática si-
naliza um aumento da ativida-
de das gangues.

“Cerca de 30% dos mem-
bros do MS-13 presos nos úl-
timos anos pelo ICE original-
mente entraram nos Estados 
Unidos como menores desa-
companhados”, disse Jessica 
Vaughan, do Center for Im-
migration Studies. “E não es-
tá acontecendo apenas no se-
tor de El Paso.”

Os adultos são incentiva-
dos a se passar por menores 
pela Lei de Reautorização da 
Proteção às Vítimas do Trá-
fico de 2008, que exige que 
o Departamento de Seguran-
ça Interna transfira menores 
para Saúde e Serviços Huma-
nos em 72 horas, mesmo que 
a criança não tenha sido trafi-
cada, diz o CIS. O HHS então 
os coloca rapidamente com 
patrocinadores nos EUA, e há 
muito pouco risco de deporta-
ção - mesmo para um estran-
geiro criminoso. Fonte: New 
York Post.

Travessia ilegal de haitianos 

pela fronteira diminui
O número de imigran-

tes haitianos que tentam en-
trar nos Estados Unidos caiu 
em mais de 90% em outubro, 
depois que a administração 
Biden intensificou agressi-
vamente o uso de voos de de-
portação, de acordo com da-
dos preliminares da Alfândega 
e Proteção de Fronteiras dos 
EUA obtidos pelo The Washin-

gton Post.
Os números do CBP mos-

tram que cerca de 1.000 hai-
tianos foram presos ao longo 
da fronteira com o México no 
mês passado, contra 17.638 
em setembro, quando enor-
mes multidões atravessaram 
o Rio Grande até um acampa-
mento improvisado em Del 
Rio, Texas.

Hondurenho se passou por 

menor desacompanhado
Um jovem hondurenho de 

24 anos, acusado de assassinar 
um homem na Flórida, teria 
entrado ilegalmente nos Esta-
dos Unidos, alegando ser me-
nor desacompanhado de 17 
anos e dando falsa identidade 
para os agentes da fronteira.

Yery Noel Medina Ulloa foi 
preso no dia 7 de outubro em 
Jacksonville, nordeste da Fló-
rida. Ele foi encontrado por 
agentes da polícia coberto de 
sangue e é acusado pela mor-
te de Francisco Javier Cuellar, 

Yery Noel medina Ulloa foi preso.

 Jacksonville Sheriff’s office

pai de quatro filhos, que o ha-
via acolhido.

As câmeras de segurança 
o mostraram esfaqueando a 
vítima várias vezes. Mais tar-
de, ele confessou o crime a 
um amigo.
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Para 2022, a perspectiva é que o setor de viagens cresça mais 28,4%, chegando a quase US$ 2 trilhões.

Em recuperação, setor de viagens e turismo deve 

contribuir com $ 1,5 trilhão para o PIB dos EUA

O 
setor de viagens e turis-
mo dos Estados Unidos 
pode registrar quase 

36% de crescimento em 2021 
e está a caminho de ultra-
passar os níveis pré-pandêmi-
cos em 2022. Os números são 
da pesquisa mais recente do 
World Travel & Tourism Cou-
ncil (WTTC) e mostram o im-
pacto para o PIB dos EUA. 

Com a vacinação e conse-
quente diminuição de casos e 
mortes pela covid-19, a pers-
pectiva é ainda mais otimis-
ta para 2022, com o setor de 
viagens nos EUA crescendo 
mais 28,4%, chegando a qua-
se US$ 2 trilhões da economia 
dos EUA por uma contribuição 
que excede os níveis pré-pan-
dêmicos, segundo a pesquisa 
do WTTC publicada pelo Yah-
oo Finance.

Viagens e PIB
De acordo com a pesquisa, 

a contribuição do setor para o 

PIB dos EUA e o aumento do 
emprego podem ser mais posi-
tivos neste ano e no próximo, 
especialmente se os governos 
em todo o mundo implemen-
tarem as medidas abaixo pa-
ra facilitar as viagens globais. 

Em comparação, em 2019, 
a contribuição do setor de via-
gens e turismo dos EUA para 
o PIB representou quase US 
$ 1,9 trilhão (8,6% da econo-
mia dos EUA). No entanto, em 
2020, quando a pandemia pa-
ralisou quase totalmente as 
viagens internacionais, a con-
tribuição para o setor caiu 
41%, para apenas US $ 1,1 tri-
lhão (5,3% da economia dos 
EUA).

Em 2021, o setor de via-
gens e turismo dos EUA pode 
esperar um crescimento ano 
a ano de 35,6%, representan-
do um aumento de $ 393 bi-
lhões, para uma contribuição 
total de quase $ 1,5 trilhão pa-
ra o PIB dos EUA. Em compara-

ção, a economia global deverá 
receber um aumento de 30,7% 
ano a ano do setor de viagens 
e turismo em 2021.

A contribuição de viagens 
e turismo para o PIB pode au-
mentar em 40,9% (mais de US 
$ 450 bilhões) até o final deste 
ano, seguido por um aumento 
ano a ano de mais 30,9% (US 
$ 480 bilhões) em 2022. Isso 
equivaleria a um aumento de 
US $ 165 bilhões na contribui-
ção para a economia dos EUA 
em comparação com os níveis 
pré-pandêmicos.

Na taxa de recuperação 
atual, em 2022, os EUA pode-
riam experimentar um no-
vo crescimento ano a ano de 
28,4%, representando um au-
mento de US $ 425 bilhões e tra-
zendo a contribuição total do 
setor para a economia dos EUA 
além dos níveis pré-pandêmi-
cos em mais de US $ 1,9 trilhão.

“Estamos muito otimistas. 
Em muitos meses durante a 

Andreza Trivilin acredita que em 2022 o faturamento anual possa ultrapassar a marca de R$15 milhões. 

Arquivo pessoal. 

pandemia nosso faturamen-
to foi zero. Após o anúncio da 
abertura da fronteira, mesmo 
antes de já ter uma data de-
finida, o movimento cresceu 
muito. Em outubro, já tive-
mos um faturamento de mais 

de R$150 mil. Em novembro, 
já ultrapassamos R$350 mil 
só na primeira quinzena. Em 
dezembro temos em torno de 
100 clientes desembarcando 
na cidade. Acreditamos que 
em 2022 o faturamento anual 

possa ultrapassar a marca de 
R$15 milhões, principalmen-
te se o dólar recuar um pou-
co”, analisa Andreza Trivilin, 
que administra a @andreza-
dicaeindicaorlando na região 
central da Flórida. 

Arlaine Castro
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Embora o pagamento aumente para muitos trabalhadores, não é o suficiente 

para acompanhar os preços, dizem os especialistas.

Por que a inflação nos EUA está 

tão alta e quando pode diminuir? 

Durante meses, muitos 
economistas deram 
uma mensagem tran-

quilizadora de que uma alta 
nos preços ao consumidor não 
duraria muito. Seria “transi-
tório”, nas palavras suaves do 
presidente do Federal Reserve, 
Jerome Powell, e dos funcioná-
rios da Casa Branca, à medida 
que a economia mudava do 
caos relacionado ao vírus pa-
ra algo mais próximo da nor-
malidade.

No entanto, como qual-
quer americano que comprou 
uma caixa de leite, um galão 
de gasolina ou um carro usado 
pode dizer, a infl ação se acal-
mou. E os economistas agora 
estão dando uma mensagem 
mais desanimadora: os pre-
ços mais altos provavelmente 
durarão até o próximo ano, se 
não além.

Na quarta-feira, 10, o go-

verno disse que seu índice de 
preços ao consumidor subiu 
6,2% em relação ao ano ante-
rior - o maior salto em 12 me-
ses desde 1990.

“É um grande golpe contra 
a narrativa transitória”, disse 
Jason Furman, que foi o prin-
cipal conselheiro econômico 
do governo Obama, à Associa-

Os preços mais altos provavelmente durarão até o próximo ano.

ted Press. “A infl ação não está 
desacelerando. Está mantendo 
um ritmo escaldante.”

E o choque da etiqueta es-
tá atingindo onde as famílias 
tendem a sentir mais. Na mesa 
do café da manhã, por exem-
plo: os preços do bacon subi-
ram 20% em relação ao ano 
passado, os preços dos ovos 
quase 12%. A gasolina subiu 
50%. Comprar uma máquina 
de lavar ou uma secadora cus-
tará 15% mais caro do que há 
um ano. Carros usados? 26% 
mais.

Embora o pagamento au-
mente para muitos trabalha-
dores, não é o sufi ciente pa-
ra acompanhar os preços. No 
mês passado, o salário médio 
por hora, após contabilizar a 
infl ação, caiu 1,2% em compa-
ração com outubro de 2020. 
Com informações da Associa-
ted Press.

EUA e China concordam em 

negociação sobre armas

Em uma reunião virtual, o 
presidente Joe Biden e o líder 
chinês, Xi Jinping, concorda-
ram em avaliar a possibilida-
de de promover negociações 
sobre controle de armas, afi r-
mou na terça-feira, 16, o con-
selheiro de Segurança Nacio-
nal dos EUA, Jake Sullivan.

Biden e Xi concordaram 
em avaliar a possibilidade de 
levar adiante a discussão so-
bre estabilidade estratégica, 
disse Sullivan em referência 

às preocupações com o acú-
mulo de mísseis da China.

“Vocês verão múltiplos 
níveis de intensifi cação des-
se compromisso para garan-
tir que existam proteções so-
bre esse tipo de competição, 
para que não se desvie para 
um caminho de confl ito”, dis-
se Sullivan.

Os EUA já pediram, repeti-
das vezes, que a China partici-
pe de um novo tratado de con-
trole de armamentos. 

Joe Biden e Xi Jinping concordaram em avaliar a discussão.
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Califórnia, Colorado, Novo México, Arkansas, West Virginia e Nova York já iniciaram a dose extra.

Estados iniciam vacinação de terceira dose 

contra a covid-19 em adultos nos EUA

E
nquanto as autoridades 
federais de saúde dos 
EUA analisam liberar a 

terceira dose da vacina co-
vid-19 para todos os adultos, 
alguns estados já começaram 
por conta própria a vacinação.

Um número crescente de 
governadores de ambos os 
partidos políticos e outras au-
toridades já estão oferecen-
do reforços a qualquer pessoa 
com mais de 18 anos na espe-
rança de evitar um aumento 

nos casos durante as festas de 
fim de ano. 

A Califórnia deu o primei-
ro passo para expandir o aces-
so quando funcionários de 
saúde pública enviaram dis-
cretamente uma carta às ju-
risdições de saúde locais e for-
necedores de vacinas em 9 de 
novembro instruindo-os a con-
fiar nos pacientes para decidir 
se um reforço é apropriado.

Em poucos dias, as autori-
dades no Colorado, Novo Mé-

xico, Arkansas, West Virginia 
e Nova York endossaram re-
forços para todos os adultos - e 
mais estados e jurisdições de-
vem seguir. O governo da Fló-
rida ainda não se manifestou 
sobre a terceira dose a adultos.

Funcionários de alto es-
calão do governo Biden estão 
pressionando os funcionários 
federais de saúde a abrirem o 
acesso a todos os adultos nos 
Estados Unidos. 

Autorização ainda é analisada pelas autoridades de saúde. 

Mortes por overdose nos Estados Unidos chegaram a 100.000 em um ano

Estima-se que 100.000 
americanos morreram de 
overdose de drogas em um 
ano, um marco nunca visto 
antes que as autoridades de 
saúde dizem estar relaciona-
do à pandemia COVID-19 e 
a um suprimento de drogas 
mais perigoso.

As mortes por overdose 
vêm aumentando há mais de 
duas décadas, aceleradas nos 
últimos dois anos e, de acor-
do com novos dados publica-
dos na quarta-feira, aumenta-
ram quase 30% no último ano.

Os especialistas acreditam 
que os principais fatores são a 

crescente prevalência do mor-
tal fentanil no fornecimento 
de drogas ilícitas e a pandemia 
de COVID-19, que deixou mui-
tos usuários de drogas social-
mente isolados e incapazes de 
obter tratamento ou outro ti-
po de apoio. Com informações 
da Associated Press. Há uma crescente prevalência da ingestão de fentanil nas mortes.

Pixabay.

A Pfizer pediu autorização 
da Food and Drug Administra-
tion (FDA) para seu comprimi-
do antiviral contra Covid-19 
experimental. O medicamen-
to reduziu a chance de hospi-
talização ou morte de adultos 
com risco de doenças graves 
em 89% em um estudo clíni-
co, segundo a farmacêutica. 

O pedido de autorização 
para uso emergencial do re-
médio Paxlovid foi enviado à 
FDA, incluindo dados de seu 
estudo clínico. O medicamen-
to oral pode ser uma arma pro-
missora contra a pandemia.

Pfizer pede 

autorização para 

comprimido 

contra Covid 

Comprimido antiviral Covid-19.

Pfizer.

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

Horário de funcionamento 
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Todos os municípios do BR terão 5G até 2029

RÁPIDAS

Representantes do governo e da Agência Nacional de Tele-
comunicações (Anatel) afi rmaram na quarta-feira, 17, em au-
diência pública na Câmara dos Deputados, que até 2029 todos 
os municípios terão internet móvel de quinta geração, o 5G. Do 
total,  1.174 municípios com mais de 30 mil habitantes terão 
pelo menos três prestadoras ofertando o sinal de 5G; e 4.396 
municípios com menos de 30 mil habitantes terão pelo menos 
uma prestadora ofertando 5G.

Os prazos estavam no edital do leilão do 5G e constarão nos 
contratos de autorização que serão assinados pelas dez empre-
sas vencedoras do leilão.

Brasil terá voo direto entre Doha e Rio de Janeiro

  O ministro do Turismo, Gilson Machado, anunciou que, 
a partir de fevereiro do ano que vem, o Brasil terá uma nova 
conexão direta com Doha, no Catar. O voo será operado pela 
companhia aérea Qatar Airways, ligando a capital do emirado 
ao Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Atual-
mente, a Qatar Airways, uma das maiores empresas aéreas do 
mundo, já opera voos diários entre Doha e São Paulo, chegan-
do no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Até fevereiro, a 
Qatar Airways vai começar a voar para o Rio de Janeiro com 
um equipamento Boeing 777. 

Estado do Rio de Janeiro mantém uso de máscara

  Após um decreto da prefeitura do Rio de Janeiro liberar 
a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção contra a co-
vid-19 nas academias de ginástica, piscinas e centros de treina-
mento, a Secretaria de Estado de Saúde informou que não vai 
fl exibilizar o uso do equipamento em locais fechados. A deci-
são foi tomada em acordo com o grupo técnico de especialistas.

Houve um aumento de 5% das mortes associadas à covid-19 na Europa, 

enquanto na América, os óbitos causados pelo novo coronavírus caíram 3%.

OMS acende sinal de alerta por 

mortes por covid-19 na Europa

A Organização Mundial 
da Saúde (OMS) esti-
ma  em 5%  o aumento 

das mortes associadas à co-
vid-19 na Europa, durante a 
última semana. Na América, 
os óbitos causados pelo novo 
coronavírus caíram 3%.

No Pacífi co Ocidental, re-
gião que inclui a China, as 
mortes associadas à doen-
ça  caíram  em 5%, ao passo 
que no Mediterrâneo Orien-
tal a queda foi de 14%. 

Já no sul e no leste da 
Ásia, incluindo a Índia, os ca-
sos mortais de covid-19 au-
mentaram em 1%. A África viu 
os casos subirem 3%.

Os cálculos da OMS resul-
tam das notifi cações que rece-
be dos diferentes países.

Em nível mundial, na últi-
ma semana houve 50 mil óbi-
tos adicionais, número que es-
tabilizou. Quanto às infecções, 

elas cresceram 8% na Europa 
e na América e caíram 33% na 
África. No Velho Continente, 
a incidência de casos por 100 
mil habitantes (230) foi maior 

do que em qualquer outra re-
gião. A América teve incidên-
cia de 74 infecções por 100 mil 
habitantes.

No período analisado pe-

la OMS, Estados Unidos, Rús-
sia, Alemanha, Reino Unido 
e Turquia apresentaram os 
maiores números de casos de 
infecção.

Na Europa, a incidência de casos por 100 mil habitantes (230) foi maior do que em qualquer outra região.

Eduardo Munoz
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O planejamento financeiro per-
mite lidar com as finanças de 
forma organizada e responsá-

vel. Para isso, existe mais de um tipo 
e é importante saber a diferença en-
tre eles e saber como separá-los de 
forma eficaz:

 Veja os principais:
Planejamento financeiro pes-

soal: Este e  um planejamento para 
uma pessoa ou quando ela é a única 
fonte de renda de uma família.

Planejamento financeiro fami-
liar: é quando se tem mais de duas 
pessoas com fontes de renda e despe-
sas. Por exemplo, um casal que traba-
lha e tenha filhos. Nestes casos, tem 
que entrar no planejamento a recei-
ta do casal, as despesas, bem como 
os gastos das crianças.

Planejamento financeiro empre-
sarial: é semelhante ao planejamen-
to pessoal, porém é direcionado para 
as finanças das empresas. Seja para 
quem é dono de uma empresa ou 
está desenvolvendo algum trabalho 
em paralelo para obter renda extra, 

é importante ter esse planejamento 
de forma separada do pessoal. Assim, 
é possível ter um controle detalhado 
de como está o negócio, se está ten-
do lucro, prejuízos e possíveis pro-
blemas financeiros, além da possibi-
lidade de se traçar metas e objetivos 
específicos.

Como fazer o controle financei-
ro pessoal?

O controle financeiro pessoal é 
uma das principais maneiras de cui-
dar do dinheiro. Aliado à organiza-
ção e educação financeira, se torna 
fundamental para se ter um contro-

le melhor do dinheiro, evitando pro-
blemas e dor de cabeça.

Para isso, é importante se aten-
tar a algumas dicas, como: fazer uma 
auto análise financeira, identificar 
quais são os gastos supérfluos, sepa-
rar os gastos por categorias fixas e 
variáveis, quitar dívidas, fazer com-
paração de preços, diminuir gastos e 
ter bem definidas receita e despesas.

Desta forma, é possível manter 
um controle financeiro do orçamen-
to pessoal.

Existem também aplicativos que 
auxiliam no planejamento financei-
ro Diversas são as metodologias pa-
ra se ter um planejamento financeiro 
bem organizado. Hoje em dia, graças 
ao avanço da tecnologia, ela também 
se tornou uma aliada neste processo. 
São inúmeros os aplicativos para au-
xiliar as pessoas a fazerem seus pla-
nejamentos financeiros.

 Separei  alguns deles para você:
Mint: um dos meus preferidos. 

Permite fazer o link entre suas con-
tas bancárias e orçamentar sonhos e 

objetivos financeiros.
Mobills: permite criar um contro-

le financeiro pessoal e familiar. Nele, 
é possível gerenciar cartões, planejar 
as finanças, receber alertas, criar obje-
tivos e acompanhar relatórios.

Guiabolso: permite sincronizar 
contas bancárias e cartões, visuali-
zar extratos, organizar o dinheiro 
em categorias, estimar renda e gastos 
mensais para controle do orçamento 
e  criar lembretes para não esquecer 
de pagar contas.

Orçamento fácil: no aplicativo, há 
uma seção inteira dedicada a cartões 
de crédito, é possível gerenciar todas 
as despesas e rendas diárias, criar ca-
tegorias,  inserir transações agenda-
das e criar orçamentos customizados.

Monefy: permite fazer um con-
trole de gastos diários, gastos men-
sais, organizar contas, gerenciar di-
cas para manter o seu planejamento 
financeiro Para quem está fazendo 
planejamento financeiro pela pri-
meira vez, a principal dica é persis-
tir e não desistir. Além disso, é im-

portante também fazer a anotação 
de todos seus gastos, mesmo que se-
ja do cafezinho após o almoço, para 
que as despesas não fujam do contro-
le e o planejamento não dê errado.

É interessante também estabe-
lecer limites para o valor de com-
pras, como as do supermercado, por 
exemplo. Ter uma previsão de todos 
os gastos mensais favorece um con-
trole melhor do dinheiro.

Além disso, é válido fazer um 
acompanhamento de perto do plane-
jamento, adaptá-lo e ajustá-lo quan-
do necessário, caso surjam imprevis-
tos ou mudanças de valores e metas 
do que foi previamente projetado. 
Afinal, esse acompanhamento per-
mite checar se a pessoa está conse-
guindo cumprir seu planejamento.

Lembre-se: Você é o dono, o CEO 
da sua vida, e consequentemente a 
pessoa indicada para colocar as ré-
deas no seu dinheiro, podendo as-
sim direcionar o mesmo para onde 
você quiser!!!

Uma ótima semana a todos. 

POR CLAUDIA FEHRIBACH
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Existem muitos tipos de planejamento financeiro

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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D
amos graças a Deus que o dia 

está lindo, porque queremos 

ir à praia. Damos graças à mãe 

que fez a nossa comida predi-

leta. Damos graças, enfim, ao amigo que 

nos ouviu, ou prestou dinheiro, ou foi co-

nosco ao dentista... Damos graças quan-

do recebemos algo que precisamos e que 

queremos, algo do qual estamos cons-

cientes que nos falta, que desejamos e al-

mejamos.

E o que dizer quando recebemos o 

que não queremos? E se houvesse a pos-

sibilidade de recebermos o que precisa-

mos, mas do qual não temos consciência 

e que certamente não queremos?

Dar graças inclui isso: saber ir além 

do que desejamos para descobrir o que 

precisamos sem que o saibamos, focados 

como estamos em outras coisas, ou me-

lhor, distraídos como estamos com coi-

sas que não são as que de fato importam.

Há um belo ditado italiano que diz: 

“Fecha-se uma porta, se abre um portão.”

Reparei várias vezes na minha expe-

riência pessoal e clínica que fixar-se num 

objetivo que não conseguimos alcançar 

pode nos tira forças e visão do caminho 

ao lado que se abre. Já há muito tempo 

aprendi a navegar na vida, ou melhor, a 

dançar na vida. Não se vive marchando, 

se vive dançando – e a música muda o 

tempo todo. Daí aprender a ser flexíveis 

na mente, nas expectativas e nas ideias 

é essencial.

Viver com mais serenidade diante 

do inesperado implica não ter o ego com 

seu arsenal de ordens no controle. Como 

seria, então, significaria deixar que acon-

teça? “Entregue a Deus”, diria alguém, 

“Seja como Deus quiser”... O povo brasi-

leiro está cheio de ditados que exortam a 

deixar “Deus no comando”... Para saber 

se esta proposta funciona baste ver como 

anda a vida individual e aquela coletiva: 

que vida criaram para si e para a socieda-

de que os rodeia?

Pois a questão é: onde está Deus? Co-

mo faço para saber se deixar acontecer é 

passividade minha ou fé? Malandragem 

ou força interior? Sabedoria ou irrespon-

sabilidade? O “Seja como Deus quiser” 

facilmente se torna: “Seja como quem é 

mais forte quiser”. Logo: passividade, ig-

norância e desânimo diante da vida são 

a regra.

Ao contrário disso, acredito que a vi-

da tenha que ser responsabilidade de ca-

da indivíduo e que cada um tem a tarefa 

de dar à própria história sentido e valor. 

Acredito também que sentido e valor são 

verdadeiros quando beneficiam a todos, 

tanto ao indivíduo que de forma cons-

ciente e madura assume sua existência 

como às pessoas que com ele convive, 

até à coletividade em seu conjunto.

A maturidade que procura dar sig-

nificado à vida é desenvolvida na medi-

da em que superamos a visão míope dos 

desejos imediatistas e autogratificantes 

do ego para olhar mais longe e mais pro-

fundamente. Por exemplo, permanecer 

amarrados ao lucro no lugar de ao valor 

da coisa nos aliena do sentido existen-

cial de nossa própria vida. Desta forma, 

tudo o que é individual e único se torna 

um empecilho para obter a recompen-

sa tão almejada que nos daria lustro aos 

olhos do mundo de imagens no qual nos 

espelhamos.

Alienados de nossa essência, perde-

mos a conexão com os demais humanos, 

com a terra, os animais, com a vida em si 

que pulsa dentro de nós. Confusos e dis-

traídos, não temos como dar graças aos 

milagres que a vida nos brinda a toda ho-

ra. Milagres que não esperávamos por-

que estávamos ocupados em reclamar. 

Milagres que não desejamos porque não 

era o produto Instagram no qual nossa 

fantasia está fissurada. Milagres que des-

qualificamos porque não são os objetos 

que nossa mente distorcida está acostu-

mada a querer.

Milagres, porém, que falam de su-

peração e conquistas. Pequenas talvez, 

diante do tanto que se quer, do quanto 

falta. Milagres, entretanto, que mostram 

que há um caminho que precisa ser per-

corrido, longe dos holofotes, na penum-

bra da nossa alma. Um caminho que 

esquenta nosso coração, pois só nós sabe-

mos do custo de nosso viver.

Dar graças à nós mesmos por ter-

mos conseguido chegar até aqui. Botar 

o ego para calar um pouco e olhar com 

carinho para as nossas dores superadas 

e aguentadas; para as feridas lambidas, 

as lágrimas enxugadas, à intuição que 

acompanhou, àquela pequena voz que 

fala verdades difíceis e boas.

Dar graças à luz que habita em você 

por ela ainda estar com você.

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

DAR GRAÇAS

adriana@gazetanews.comPor ADRIANA TANESE NOGUEIRA
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A temporada das grandes premia-
ções deu a largada com a estreia 
de alguns fi lmes como “The Last 
Duel” e “Spencer”. Todos eles que-
rem ganhar a estatueta dourada. 
Nas próximas semanas, não vai 
ser diferente, longas de diferentes 
gêneros, cinematografi a e grandes 
performances vão tomar conta das 
telonas. Confi ra as estreias desta 
semana:

King Richard
Warner Bros.

Estreia nos 
cinemas e na 
plataforma de 
‘streaming’ 
HBO Max na 
sexta-feira, 19 
de novembro, 

o drama biográfi co ‘King Richard”, 
com o ator Will Smith. O longa foi 
inspirado em Richard Williams, 
pai das famosas tenistas Sere-
na Williams e Venus Williams. 

Destinado a fazer de suas fi lhas 
futuras campeãs de tênis, Richard 
usa métodos próprios e nada 
convencionais, seguindo sua visão 
clara que construiu para as fi lhas 
Serena e Venus. Determinado, o 
pai das garotas vai fazer de tudo 
para fazer com que elas saiam das 
ruas de Compton para as quadras 
do mundo todo. Além de Will 
Smith também estão no elenco 
Tony Goldwyn, Jon Bernthal, Demi 
Singleton, Saniyya Sidney, Aunja-
nue Ellis, entre outros. A direção 
fi cou a cargo de Reinaldo Marcus 
Green. O roteiro foi escrito por 
Zach Baylin.

Ghostbusters: 
Afterlife
Sony Pictures

Chegando 
às telonas 
grandes na 
sexta-feira, dia 
19 de no-

vembro, mais um filme de uma 
franquia de sucesso, “Ghostbus-
ters: Afterlife”. O longa acom-
panha Callie, uma mãe solteira 
com problemas financeiros, que 
precisa se mudar com os filhos 
para a fazenda de seu pai distan-
te, que acaba de falecer, numa 
pequena cidade de Oklahoma. 
Os jovens são Trevor, um típico 
adolescente temperamental, 
e Phoebe, uma menina muito 
esperta, porém meio solitária. 
Mas Phoebe descobre um grande 
segredo de seu avô. No elenco 
estão Paul Rudd, Carrie Coon, 
Mckenna Grace, Finn Wolfhard, 
entre outros. A direção ficou por 
conta de Jason Reitman, filho 
de Ivan Reitman que dirigiu os 
primeiros filmes da franquia. O 
roteiro ficou por conta de Jason 
e Gil Kenan. Diversão garantida! 
Ah, esse filme é uma continua-
ção da história dos caça-fantas-
mas e não um reboot.

C’mon C’mon
A24

O drama 
“C’mon C’mon” 
com o ator Joa-
quin Phoenix, 
entra em cartaz 
nos cinemas 
no dia 19 de 

novembro. Johnny é um jornalista 
de rádio que viaja pelo país entrevis-
tando várias crianças sobre seus pen-
samentos a respeito de seu mundo e 
seu futuro. Em seguida, Johnny está 
encarregado de cuidar de seu jovem 
sobrinho Jesse. Jesse traz uma nova 
perspectiva e, conforme eles viajam 
de um estado para outro, logo 
Johnny começa a olhar o mundo 
de outra forma. No elenco estão 
também Woody Norman, Scoot 
McNairy, Gaby Hoffmann, Molly 
Webster, entre outros. A direção 
fi cou a cargo de Mike Mills, que 
também assinou o roteiro. Prepare 
seus lenços para essa história.

The Power of the 
Dog
Netfl ix

Já está em cartaz 

em algumas salas 

de cinema do país, o 

drama “The Power 

of the Dog”. O longa 

acompanha a história de Phil e George, 

dois irmãos ricos e proprietários da 

maior fazenda de Montana. Enquanto 

o primeiro é brilhante, mas cruel, o 

segundo é a gentileza em pessoa. A 

relação dos dois vai do céu ao inferno 

quando George se casa secretamente 

com a viúva local Rose. O invejoso Phil 

fará de tudo para atrapalhá-los. Com um 

elenco estelar que conta com Benedict 

Cumberbatch, Jesse Plemons, Kirsten 

Dunst, Kodi Smit-McPhee, entre outros. 

A direção foi feita por Jane Campion 

que também adaptou o roteiro. O 

roteiro foi baseado no livro homônimo 

de Thomas Savage. “The Power of the 

Dog” fi ca disponível na Netfl ix no dia 1 

de dezembro.

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

“Ghostbusters: Afterlife” entre as estreias da semana

cinema@gazetanews.comPor JANA NASCIMENTO NAGASE

Warner Bros.
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R
oberto Carlos anun-
ciou sua nova turnê 
por diversas cidades 
dos Estados Unidos 

e Canadá para abril e maio 
de 2022. Será um espetácu-
lo emocionante com o nosso 
&#39;Rei&#39; cantando to-
dos os sucessos em português 
e espanhol. O primeiro show 
está marcado para sexta-feira 
22 de abril na FTX Arena em 
Miami. O cantor expressou a 

emoção de finalmente voltar 
aos palcos no ano que vem, 
quando também passará por 
cidades da Europa e do Méxi-
co, além do Brasil.

&quot;Apesar de meus 
discos levarem a minha voz 
a todos os cantos do mundo, 
minhas apresentações ao vi-
vo são a maior felicidade da 
minha carreira. No palco eu 
me sinto mais vivo do que em 
qualquer outro lugar&quot;, 

comentou o artista.
Com mais de 150 milhões 

de álbuns vendidos, um prê-
mio GRAMMY e dois Latin 
GRAMMY, Roberto Carlos se 
tornou um dos principais re-
presentantes da balada ro-
mântica da América Latina. 
A turnê incluirá paradas nas 
cidades de Miami, Orlando, 
Atlanta, Washington DC, Bos-
ton, Chicago, Toronto, Nova 
York, McAllen, Dallas, Hous-

ton, El Paso, e Los Angeles. In-
gressos já estão a venda agora 
pelo site RobertoCarlos.com

N
o ano de 2016, em 
San Diego, o gru-
po Resenha Califór-
nia iniciou um traba-

lho cultural para disseminar o 
samba em comunidades brasi-
leiras, estabelecidas nos Esta-
dos Unidos. Consolidando esse 
trabalho entre 2020 e 2021, du-
rante a pandemia, foi iniciada 
a produção do novo EP do gru-
po, composto por oito músicas 
e, entre elas, “Que Seja”, parce-
ria com o bamba Jorge Aragão.

A faixa foi escrita pelo 
brasileiro Will Shimizu, com-
positor e parceiro musical do 
Resenha Califórnia. Jorge Ara-
gão desembarcou nos Estados 
Unidos em julho de 2021 pa-
ra produzir uma nova músi-
ca, à qual tinha feito durante 

a pandemia, após sua inter-
nação por Covid-19, e teve a 
oportunidade de conhecer o 
grupo. “Jorge Aragão é uma 
das nossas maiores referên-
cias na construção da identi-
dade do nosso grupo. E, supe-
rando as nossas expectativas, 
de acordo com o que projeta-
mos há cerca de cinco anos, 
tivemos a oportunidade de 
conhecê-lo pessoalmente”, 
contam os músicos.

Com muito carinho e res-
peito pelo seu trabalho, os in-
tegrantes o convidaram para 
participar de uma turnê nas 
cidades de Salt Lake City, San 
Francisco, Los Angeles e San 
Diego. E, com sua generosida-
de e carinho, o cantor aceitou 
o convite, fortalecendo ainda 

mais o samba nos Estados Uni-
dos. “Durante a turnê, conver-
samos sobre o nosso novo EP. 
O Jorge gostou muito da mú-
sica ‘Que Seja’. Então, o con-
vidamos para uma participa-
ção especial na gravação dessa 
composição”, continua o gru-
po.

A música “Que Seja” dá tí-
tulo ao EP e traz produção do 
violonista e arranjador Carlos 
Miranda, ao lado de Welling-
ton Quirino. E conta, ainda, 
com um time de estrelas, entre 

eles: Carlinhos 7 Cordas, Nenê 
Brown, Vitor Souza, Maninho 
Costa, Raul Silva, Flávio Miudi-
nho, Nélio Junior, Paulo Bon-
fim, Marquinhos dos Santos e 
Tiago Cruz.

O novo single “Que Seja” 
do grupo Resenha Califórnia, 
em parceria com Jorge Aragão 
já está disponível nas platafor-
mas digitais.

Link para vídeo:
https://www.youtube.

com/watch?v=dVm4dQoNXg-
Q&amp;t=229s

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.

Roberto Carlos anuncia turnê nos Estados 

Unidos começando por Miami

Jorge Aragão grava com grupo Resenha 

Califórnia

planetamusica@gazetanews.comPor GENE DE SOUZA



PUBLICIDADE Gazeta Brazilian News · Semana de 18 a 24 de Novembro de 202122



ENTRETENIMENTOGazeta Brazilian News · Semana de 18 a 24 de Novembro de 2021 23

Nara e Vera Rosa

Anitta na Liv Miami

Homenagem da Presidente e do vice-Presidente ao 

Fundador do Brazilian Business Group

Laura Pimentel

Empreendedorismo 
Natalino

Brazilian Business 

Group completa 15 

anosAniversário de 

Laura Pimentel
Anita na Live Miami

T
odos os anos, as irmãs Nara e Vera Ro-
sa montam árvores de Natal para várias 
empresas no sul da Florida. Este ano, no 

dia 13 de novembro, elas fizeram um tutorial 
e ensinaram o caminho das pedras: 1- colo-
car as luzes, 2-colocar a estrela no topo, 3-co-
locar os enfeites de cima para baixo, sempre 
pensando no desenho de um losango e 4- ir 
preenchendo os buracos com enfeites gran-
des. Agora faça você  mesma a sua árvore com 
essas dicas das duas experts no assunto!

No dia 6 de novembro, o Brazilian 
Business Group completou 15 anos de 
atuação. A comemoração foi

durante um almoço em Fort Lau-
derdale e contou com a presença do 
fundador, Aloysio Vasconcelos, que

foi homenageado pela atual Presi-
dente Elizabeth Alderete. Confira!

No dia 13 de novembro, 
Laura Pimentel completou 
8 aninhos com uma festa 
que reuniu amigos e fami-
liares. Parabéns, Laura!

No dia 11 de novembro, Anitta se 
apresentou na Liv Miami em um poc-
ket show que deixou gostinho de que-
ro mais! 

A cantora fez uma curta apresenta-
ção e encantou os fãs que, mesmo nu-
ma quinta-feira, foram prestigiá-la!

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

Comemoração de Aniversário do Brazilian Business Group

Nara e Vera Rosa
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