
O maior jornal brasileiro na Flórida

Flórida pode estabelecer recorde 
de inscrições para Obamacare 

Carlos Roberto Soares, fundador da clínica.

C
om mais financiamento para o programa, os 
moradores da Flórida começam a se inscrever 
para a cobertura de saúde do Affordable Care 

Act - popularmente conhecida como Obamacare - e 
o estado pode bater recorde. Mais de 2 milhões de 

pessoas tinham um plano ACA em 2021 na FL, mais 
do que qualquer outro estado. E mais seguradoras 
vão fornecer cobertura de um plano Obamacare para 
2022. Veja o perfil dos brasileiros inscritos e a análise 
de uma agente de seguro brasileira. Flórida | Pág. 11

O programa recebeu mais financiamento federal e mais seguradoras do estado vão fornecer cobertura para 2022. 
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O presidente da África 
do Sul, país onde a no-
va variante do coro-

navírus, ômicron, foi inicial-
mente identificada, criticou 
as restrições de voos impos-
tas mundialmente a viajan-
tes vindos da África Austral.

“A proibição de viagens 
não é informada pela ciência, 
não será eficiente em preve-
nir o avanço dessa variante”, 
criticou Cyril Ramaphosa.

O Brasil está entre os paí-

ses a impor vetos a viajantes. 
Na sexta-feira, 26, seguindo 
recomendação da Anvisa, o 
ministro da Casa Civil, Ciro 
Nogueira, disse que as fron-
teiras aéreas estão tempora-
riamente fechadas para pas-
sageiros vindos da África do 
Sul, Botsuana, Essuatini (Sua-
zilândia), Lesoto, Namíbia e 
Zimbábue.

Na terça-feira, 30 de no-
vembro, a Anvisa informou 

que foram identificados, em 
um sequenciamento gené-
tico preliminar, os dois pri-
meiros casos dessa variante 
no Brasil, no aeroporto de 
Guarulhos (SP).

O que dizem as evidên-
cias científicas sobre medi-
das restritivas ao tráfego aé-
reo?

Ainda em fevereiro de 
2020, no início da pande-
mia, a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) afirmou que 

restrições a viajan-
tes “geralmente são 
ineficientes” na ten-
tativa de se prevenir 
que uma variante 
chegue a um deter-
minado país, além 
de ter possíveis im-
pactos econômicos 
e sociais.

“Medidas de via-
gens que interferem signifi-
cativamente com o tráfego 
internacional só podem ser 
justificadas no início de uma 
epidemia, quando permitem 
que os países ganhem algum 
tempo”, disse a organização 
na época.

E a mesma recomenda-
ção da OMS foi ignorada por 
muitos países da Ásia, como 
Cingapura e Taiwan, que res-
tringiram voos da China lo-

go no início da pandemia e 
depois foram copiados por 
diversos países ao redor do 
mundo.

Viajantes brasileiros tam-
bém foram alvo de diversas 
restrições, sobretudo duran-
te o período de maior inci-
dência da variante gamma, 
identificada originalmente 
no Amazonas.

Desde então, a OMS atua-
lizou suas diretrizes e agora 
recomenda uma abordagem 
“baseada em risco” no que 
diz respeito a restrições de 
viagens. Elas sugerem que 
países levem em conta seus 
níveis de imunidade (pela va-
cinação e também pela in-
fecção natural), o avanço da 
variante em questão e a efeti-
vidade de medidas como tes-
tagem e quarentena.

Mas agregam que “países 
(...) preocupados que varian-
tes sejam um risco (...) devem 
adotar uma abordagem pre-
cavida e implementar restri-
ções limitadas” e “proporcio-
nais” à ameaça em questão.

Estudos feitos após a fase 
inicial da pandemia, no ano 
passado, sugerem que restri-
ções a viagens podem ter ti-
do algum impacto inicial em 
atrasar o avanço no vírus.

Uma pesquisa publicada 

no periódico Nature em de-
zembro de 2000 aponta que 
essas restrições funcionaram 
bem no começo da crise glo-
bal, mas depois foram per-
dendo eficácia.

Um estudo do centro 
alemão WZB Berlin Social 
Science Center, de outubro, 
chegou a conclusões seme-
lhantes ao analisar fecha-
mento de fronteiras aéreas 
e índices de mortes por co-
vid-19 em mais de 180 países.

O maior impacto ocorreu 
quando os países restringi-
ram as viagens externas an-
tes de alcançar a marca de 
dez ou mais mortes. E acres-
centou que uma quarentena 
obrigatória para todos os via-
jantes era mais eficiente do 
que vetos a entradas com ba-
se no país de origem do via-
jante. Por fim, restrições es-
pecíficas em determinados 
países tiveram mais impac-
to do que restrições a viajan-
tes em geral.

Por isso, lockdowns, am-
pla testagem e medidas de 
segurança, como uso de boas 
máscaras, parecem ter sido 
tão importantes quanto res-
trições a viajantes no esforço 
de conter as infecções nos es-
tágios iniciais da pandemia. 
Texto: BBC News.
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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

Estamos em dezembro, fi-

nal de outono e inicio do 

inverno, período sem chu-

vas e as temperaturas vol-

tam a cair no inicio da se-

mana.

SUL DA FLORIDA

Estamos em dezembro, fi-

nal de outono e inicio do 

inverno, período sem chu-

vas e as temperaturas vol-

tam a cair levemente, no 

inicio da semana.
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Ron DeSantis 

torna lei 

proibição 

de vacinas 

obrigatórias

O governador Ron DeSan-
tis assinou quatro projetos de 
lei sobre vacinas, entre elas 
proibindo a obrigatoriedade 
da vacina contra o coronavírus 
nas empresas e escolas.

“Eu disse aos fl oridianos 
que protegeríamos seus em-
pregos e hoje tornamos isso a 

lei”, disse DeSantis.”Ninguém 
deveria perder o emprego de-
vido a mandatos opressores da 
COVID e tínhamos a responsa-
bilidade de proteger o susten-
to do povo da Flórida. Agrade-
ço à Legislatura da Flórida por 
se juntar a mim na luta pela 
liberdade.”

O projeto de lei foi aprova-
do no dia 17 de outubro. 

“Se você quer se vacinar, 
pode se vacinar. Se você não 
deseja se vacinar, pode optar 
por não se vacinar “, disse o 
senador republicano Danny 
Burgess. “Esse é todo o propó-
sito deste projeto de lei, con-

fi ar nos habitantes da Flórida 
e permitir que façamos essa 
escolha por nós mesmos.”

A lei impede que empresas 
privadas tenham ordens de va-
cinação obrigatória, a menos 
que permitam que os funcio-
nários optem por não vaci-
nar por razões médicas, cren-

ças religiosas, imunidade com 
base em uma infecção ante-
rior, testes regulares ou um 
acordo para usar equipamen-
tos de proteção. Haverá mul-
tas para empresas que demiti-
rem trabalhador sem permitir 
as isenções. 

Fonte: Sun Sentinel. 

Rachelle Demosthenes, de 32 anos, acabou falecendo após a “Brazilian Butt Lift” - uma das mais 

perigosas cirurgias estéticas, segundo a Associação Americana de Cirurgia Plástica. 

Cirurgia estética do “bumbum brasileiro” 

faz mais uma vítima fatal em Miami

meiro na casa de recuperação 
depois da cirurgia naquela 
manhã e ligou para sua amiga 
dizendo que estava com mui-
ta dor, mas tinham lhe dado 
remédios. Horas depois, já na 
casa, a amiga acordou com 
gritos e viu pessoas em torno 
de Demosthenes, que estava 
inconsciente. “Ela estava san-
grando, havia sangue por to-
da parte “, disse. 

Ellis, que também é enfer-
meira, disse que reconheceu 
o perigo e começou a gritar Comum na Flórida, a cirurgia envolve enxerto de gordura no bumbum. 

pixabay

A
s amigas Jeanine Ellis e 
Rachelle Demosthenes 
estavam ansiosas pela 

viagem a Miami em agosto. 
Mas o que era pra ter sido uma 
realização, se transformou em 
um pesadelo. Demosthenes, 
de 32 anos, acabou falecendo 
após a cirurgia “Brazilian Butt 
Lift”, conhecida como “cirur-
gia do bumbum brasileiro, fa-
mosa na Flórida. 

A dupla viajou de Nova Je-
rsey para o sul da Flórida pa-
ra fazer a cirurgia estética. As 
duas foram submetidas a pro-
cedimentos conhecidos como 
Lipo 360 e Brazilian Butt Lift. 
Ellis diz que alguém que tra-
balhava na clínica as enca-
minhou para a casa de recu-
peração cirúrgica Glamorous 
Dolls, na Southwest 31st Ave-
nue, após as operações. 

Demosthenes chegou pri-

para a mulher que dirigia a 
casa de recuperação para ligar 
para o 911. Mas em vez dis-
so, ela foi informada de que 
alguém da clínica estava vin-
do para ajudar. O local fun-
cionava sem licença e conta-
va somente com uma técnica 
de enfermagem no momento. 

Uma outra mulher que 
também se recuperava na ca-
sa ligou para os paramédi-
cos do Miami Fire Rescue, 
que levaram a jovem para o 
hospital, mas era tarde. Ela 

teve várias convulsões por 
uma overdose involuntária 
de analgésicos. 

Menos de 24 horas após a 
cirurgia, a jovem, mãe de dois 
fi lhos, estava morta.

Clínicas sem licença 
A polícia de Miami está 

investigando o que aconte-
ceu, mas ressalta que muitas 
clínicas e casas de recupera-
ção desses procedimentos es-
téticos funcionam sem licen-
ça estadual e sem os devidos 
profi ssionais.

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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“Orlando é o favorito de todos os brasileiros. As reservas aumentaram 

300%”, disse o setor de serviço de reservas dos parques temáticos. 

Retorno do turismo brasileiro 

impulsiona economia da Flórida

Desde o levantamento 
das restrições a via-
gens internacionais, 

uma das comunidades mais 
importantes para o turismo 
da Flórida já está começando 
a ver um forte retorno, a co-
munidade brasileira.

A vice-presidente da Go Pe-
gasus Claudia Menezes disse 
ao portal Click Orlando que o 
escritório de transporte e ser-
viço de reservas de parques 

temáticos em Orlando esta-
va enlouquecendo quando as 
restrições de viagem foram 
suspensas.

“Orlando é o favorito de 
todos os brasileiros. As reser-
vas aumentaram 300%. É como 
um renascimento. É novamen-
te feliz, ocupado, barulhento; 
sentimos falta daquele baru-
lho que os brasileiros fazem 
“, disse Menezes.

Desde 1994, Go Pegasus 

atende turistas brasileiros - 
muitos deles visitando Orlan-
do em grandes grupos.

Os turistas brasileiros es-
tão entre os três grupos que 
mais visitam Orlando. Os pro-
prietários de negócios locais 
ao longo da International dri-
ve e os líderes da cidade dizem 
que são uma força motriz para 
a economia da Flórida central.

“Dependemos das viagens 
de brasileiros para nossos pe-

quenos negócios, por isso es-
tamos ansiosos por esse retor-
no porque sabemos o impacto 
econômico que as viagens bra-
sileiras têm não apenas na 
área da Flórida Central, mas 
em todo o nosso estado”, dis-
se o comissário Bakari Burns. 
“Junte isso com a Universal, 
que fica no Distrito 6, tem um 
grande impacto econômico.”

Os EUA reabriram as fron-
teiras para turistas vacinados. Turistas brasileiros estão entre os grupos que mais visitam Orlando. 

DisneyFacebook

Brasileira detida tenta recuperar custódia do outro filho 
A brasileira Rafaelle Sou-

sa, presa desde 2019 após ter 
deixado seu bebê recém-nasci-
do em uma lixeira de West Bo-
ca Raton, luta agora para ob-
ter de volta os direitos sobre 
a custódia de seu outro filho.

Na ocasião, um juiz do 
condado de Palm Beach deci-

diu que ela não poderia ficar 
com a custódia de sua filha 
recém-nascida e nem a do fi-
lho de 4 anos. Mas o 4º Tribu-
nal Distrital de Apelação de-
cidiu em setembro deste ano 
que há questões legais legíti-
mas sobre se ela deveria ter 
sido privada de seus direitos 

sobre o seu filho apenas por-
que colocou sua filha pequena 
em perigo.

Agora, o tribunal de ape-
lações de West Palm Beach 
está pedindo ao Supremo Tri-
bunal da Flórida que decida a 
constitucionalidade da lei que 
permitiu ao juiz Luis Delgado 

encerrar os direitos de mater-
nidade de Sousa sobre os dois 
filhos, embora não houvesse 
evidências de que ela prejudi-
cou o menino, informou o ca-
nal WPTV. 

Acompanhe o caso com 
mais detalhes no site gazeta-
news.com. Rafaelle Sousa deixou filha recém-nascida em lixeira de Boca Raton. 

WPTV.
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A GPI Medical Center acaba de passar por uma expansão e será reinaugurada neste sábado, dia 04 de dezembro. 

Clínica brasileira em Pompano Beach expande 

instalação e atendimento a quem não tem seguro

A
berta no sul da Flórida 
há dois anos e meio, a 
GPI Medical Center, co-

nhecida como clínica brasilei-
ra em Pompano Beach, no sul 
da Flórida, acaba de passar por 
uma expansão e será reinau-
gurada neste sábado, dia 04 
de dezembro (de 9am às 2 pm). 

As melhorias, tanto do 
espaço quanto da equipe de 
profissionais, visam ampliar 
o atendimento à toda a comu-
nidade, mas principalmente a 
aqueles que não possuem se-
guro médico e que buscam 
atendimento primário com 
preço acessível.

Com uma equipe de mé-
dicos experientes, instalações 
confortáveis e diversidade nas 
especialidades oferecidas, a 
clínica realiza o acompanha-
mento da saúde dos pacien-
tes e conta com laboratório 
médico, exame de imagem 
como  eletrocardiograma, ul-
trassonografia e também aten-

dimento ginecológico. 
“Acreditamos que o aten-

dimento humanizado, feito 
por profissionais competentes 
e que dominam os três idio-
mas mais falados na Flórida 
(inglês, português e espanhol) 

são de grande importância pa-
ra fazer a diferença”, ressalta 
a gerente-geral, Cíntia Medei-
ros, sobre o diferencial da GPI 
Medical Center para a comu-
nidade brasileira na Flórida.  

Para melhor atender seus 

pacientes, o local passou re-
centemente por expansão e 
melhora das instalações. 

“A GPI Medical Center 
vem trilhando o caminho da 
modernidade. Além da fan-
tástica melhora das instala-

Conhecido na comunidade, Carlos roberto Soares é fundador da GPi Medical Center e da farmácia brasileira.

divulgação. 

ções, da ampliação da capa-
cidade física e técnica, da 
melhoria no conforto e no 
atendimento para os pacien-
tes, e da melhora da equipe 
médica e funcionários, esta-
mos empenhados em seguir 
crescendo no quesito que jul-
gamos ser o mais importan-
te: CREDIBILIDADE. Estamos 
empenhados em oferecer aos 
nossos pacientes um trata-
mento baseado em evidên-
cias científicas, em exames 
laboratoriais e de imagem, 
sempre obedecendo aos mais 
recentes protocolos médicos 
e com custo mais baixo pos-
sível. Acreditamos que as-

sim estamos realmente con-
tribuindo para o bem estar e 
a qualidade de vida dos nos-
so pacientes.... isso é motivo 
de muito orgulho pra nós”, 
enfatizou Breno Bracarense, 
gerente e médico.

Para aqueles que não têm 
seguro de saúde (cerca de 29 
milhões de pessoas não pos-
suem seguro de saúde nos 
EUA), além do preço mais 
acessível, a GPI Medical Cen-
ter tem a opção de pacotes 
de atendimento familiar que 
garantem um atendimento a 
longo prazo e com benefícios 
agregados como desconto em 
consultas e nos serviços ofe-
recidos.

Para agendar uma consul-
ta ou exame, entre em conta-
to com a GPI Medical Center 
pelos números (954) 833-8948 
(clínica)  (954) 466 1620 (far-
mácia). Contatos também pe-
lo email info@gpimedicalcen-
ter.com. 

“Priorizamos o 

atendimento humanizado, 

principalmente para 

aqueles que não possuem 

seguro médico”, ressalta a 

gerente Cíntia Medeiros.

O governador Ron DeSan-
tis propôs aumentos salariais 
e mais bônus para cada poli-
cial, socorrista e paramédico 
na próxima sessão legislativa 
em 2022. O anúncio foi feito 
na segunda-feira, 29, duran-
te uma entrevista coletiva em 
Orlando.

Ele compartilhou a pro-
posta de orçamento com os 
oficiais e soldados da Patru-
lha Rodoviária da Flórida em 
Orlando. O governador foi in-
flexível quanto ao fato de o 
estado da Flórida apoiar os 
membros da polícia em um 
país, segundo ele, onde alguns 
grupos defendem o “despojo 
da polícia”.

Em um esforço para conti-
nuar a apoiar a aplicação da lei 
no estado, DeSantis disse que 
recomendará US$ 73 milhões 
na próxima sessão legislativa 
para aumentar o salário míni-
mo para oficiais de aplicação 
da lei estaduais juramentados 
em 20%. Ele tem esperança de 
que esse aumento ajude o es-
tado a recrutar mais policiais.

Além disso, a proposta de 
orçamento inclui um aumen-
to de 25% no pagamento do 
pessoal atual da aplicação da 
lei para manter os policiais 
que já trabalham no estado. 
Isso inclui a Patrulha Rodoviá-
ria, a Comissão de Conserva-
ção de Peixes e Vida Selvagem, 
o Departamento de Polícia e 

outros socorristas.
O governador disse que 

também está propondo US$ 
124 milhões para aumentar 
os salários dos oficiais corre-
cionais nas prisões estaduais 
para aumentar o salário-base 
para US $ 20 por hora.

“Já avançamos nessa fren-
te”, afirmou.

deSantis recomendará US$ 73 milhões na próxima sessão legislativa.

canal WTSP

DeSantis propõe aumentos 

salariais e mais bônus para 

a polícia e bombeiros da FL  
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2022 K5 LXS FWD

Visit your South Florida Kia retailer today.

Call 800-333-4KIA for details. New 2022 K5 LXS 1.6T FWD — $25,685.00 MSRP. MSRP includes destination/handling and excludes taxes, title, license fees, options, and 
retailer charges. Actual prices set by dealer and may vary. Lease from Kia Finance on approved credit. Lessee is responsible for insurance, maintenance, repairs, $0.20 
per mile over 10,000 miles/year, and excess wear. Subject to vehicle availability and dealer participation. Offers may not be combined except where specified. Must take 
delivery by 1/3/22. Warranties include 10-year/100,000-mile powertrain and 5-year/60,000-mile basic warranty. All warranties and roadside assistance are limited. See 
retailer for warranty details. Vehicles shown with options. Not all optional features are available on all trims. Features may vary.
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No outono de 2020, a USF matriculou 5.974 alunos de mais de 140 países; a 

instituição é  a 19ª entre as universidades públicas dos EUA. 

University of South Florida lidera 

matrículas de estrangeiros na FL

A 
comunidade da Uni-
versity of South Flori-
da pode comemorar o 

alcance de um marco históri-
co em sua diversidade global - 
a instituição de ensino foi clas-
sifi cada como líder da Flórida 
em inscrição de alunos inter-
nacionais. 

O relatório anual divulga-
do pelo Escritório de Assuntos 
Educacionais e Culturais do 
Departamento de Estado dos 

EUA e pelo Instituto de Educa-
ção Internacional, conhecido 
como Relatório Portas Aber-
tas® 2021 sobre Intercâmbio 
Educacional Internacional, re-
velou que, pela primeira vez, a 
USF liderou as outras universi-
dades da Flórida em inscrição 
de alunos estrangeiros. 

No outono de 2020, a USF 
matriculou 5.974 alunos de 
mais de 140 países. O rela-
tório classifi ca a USF no 19° 

lugar nacional entre as uni-
versidades públicas e em 28° 
para universidades públicas e 
privadas.

“Nossa matrícula de alu-
nos internacionais é o produ-
to de um esforço intencional 
e estrategicamente orientado 
para aprimorar a experiência 
global de todos os alunos da 
USF”, disse Ralph Wilcox, rei-
tor da USF e vice-presidente 
executivo.

Brasileiro na USF

“Aqui conheci muito mais 
estrangeiros do que america-
nos. Acredito que essa diversi-
dade só serve para atrair mais 
alunos de fora. Independen-
te de onde você é, tem algum 
grupo dentro da faculdade 
com quem você pode se iden-
tifi car”, destaca o curitibano 
Gustavo Ceccon, 20, que cur-
sa Engenharia Mecânica desde 
agosto de 2020. O curitibano Gustavo Ceccon, 20, cursa Engenharia Mecânica na USF.

Arquivo pessoal. 

Flórida analisa projeto de lei sobre uso de mídias sociais 
As escolas da Flórida se-

riam obrigadas a ensinar aos 
alunos os benefícios e riscos 
das mídias sociais sob um pro-
jeto de lei aprovado por una-
nimidade na terça-feira, 1°, 
pelo Comitê de Educação do 
Senado.

Se aprovado, um currículo 

seria desenvolvido e os distri-
tos escolares seriam obrigados 
a implementá-lo nos cursos 
existentes. O currículo tam-
bém seria disponibilizado aos 
pais. O projeto também defi ni-
ria a mídia social na lei esta-
dual pela primeira vez.

“As coisas a que nossos fi -

lhos estão expostos são preo-
cupantes. Crianças estão per-
dendo a inocência cada vez 
mais e cada dia mais cedo por 
causa das coisas que você pode 
ver ao vigiá-lo online, mesmo 
que não estejam procurando 
por isso”, disse o senador re-
publicano Danny Burgess, pa-

trocinador do projeto de lei, 
ao Fox 13.

Para as autoridades, os 
pais deveriam estar envolvi-
dos nesta discussão em casa, 
porém, muitos não estão fami-
liarizados com a variedade de 
plataformas de mídia social às 
quais as crianças têm acesso. Escolas seriam obrigadas a ensinar benefícios e riscos das mídias sociais. 

Pixabay.

UmNovoTempo

Após uma grande tragédia em sua família, Luiz

cai em desespero. Movido por valores materiais,

ele fará escolhas que irão comprometer seu

caminho e o daqueles que ama.

Um Novo Tempo conta a trajetória de Luiz

Roberto que, tomado pela cólera e cegado pelo

egoísmo, comete atos impensados, pagando um

alto preço por isso. Mas Deus age de maneira

amorosa na vida de todas as suas criaturas, e

com ele não foi diferente.

Autor:

Umberto Fabbri

Lançamento

Disponível impresso e em eBook nos sites

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

Novas oportunidades
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Mais de 2 milhões de pessoas tinham um plano do programa em 2021 na FL, mais do que qualquer outro estado.

Flórida pode estabelecer recorde de inscrições para 

programa de saúde Obamacare em 2022

C
om mais financiamento 
para o programa, os mo-
radores da Flórida co-

meçam a se inscrever para a 
cobertura de saúde do Affor-
dable Care Act - popularmente 
conhecida como Obamacare - 
e o estado pode bater recorde. 

Mais de 2 milhões de pes-
soas na Flórida tinham um 
plano ACA em 2021, mais do 
que qualquer outro estado. E 
mais seguradoras estarão for-
necendo cobertura de um pla-
no Obamacare na Flórida pa-
ra 2022 - pelo menos 14 -, de 
acordo com uma análise do 
Office of Insurance Regula-
tion. Com isso, os consumido-
res devem se beneficiar com 
o aumento da concorrência 
e com a ajuda financeira am-
pliada promulgada pela Lei do 
Plano de Resgate Americano. 

Na opinião de Marcia da 
Silva, agente de seguro da Se-
curity Insurance em Boca Ra-

ton, contribui para o gran-
de número de inscritos no 
Obamacare o fato de a Fló-
rida ser um dos dos estados 
que não oferece um sistema 
de saúde mais abrangente 
aos seus residentes de baixa 
a média renda. “Como outros 
que fornecem até tratamentos 
sem custo para doenças pré-
-existentes, tratamentos de ro-
tina ou urgência. Além disso, 
essa preocupação aumentou 
esse ano devido a necessida-
de de proteção de saúde pela 
COVID”, destaca. 

Demanda recorde

De 1 a 13 de novembro, 
mais de 1,6 milhão de ame-

ricanos escolheram um pla-
no, de acordo com um rela-
tório dos Centros de Serviços 
Medicare e Medicaid ou CMS, 
que regulamenta os planos 
Obamacare. Os consumidores 
têm até 15 de janeiro para se 
inscrever ou alterar um plano, 
mas aqueles que se inscreve-
rem até 15 de dezembro terão 
cobertura a partir de 1º de ja-
neiro de 2022. E embora seja 
muito cedo para dizer quantos 
floridianos se inscreveram pa-
ra a cobertura,  os conselhei-
ros estão se preparando para 
uma demanda recorde. O programa recebeu mais financiamento federal e mais seguradoras vão fornecer cobertura para 2022. 

Unsplash.

Perfil da comunidade brasileira inscrita
Silva analisa que a grande 

maioria dos brasileiros “tem 
uma companhia e com pou-
cos ou nenhum empregado, 
por isso não tem uma apóli-
ce comercial a oferecer. Mui-
tas vezes, depois das despesas 

comerciais altas, a renda pes-
soal fica pequena no imposto 
e com isso essa família rece-
be mais ajuda financeira na 
compra do seguro de saúde”, 
explica. 

Ela ressalta ainda que so-

mente imigrantes residentes 
com qualquer processo imi-
gratório de legalização, in-
cluindo indivíduos com vis-
to de estudante, podem se 
inscrever para o programa 
de saúde. 

“Esse  tipo de plano bene-
ficia principalmente aqueles 
com  renda familiar baixa a 
média, devido ao estímulo do 
governo nos pagamentos da 
mensalidade e redução do cus-
to de franquia, etc”, finaliza. 

“Esse tipo de plano 

beneficia principalmente 
aqueles com renda 

familiar baixa a média, 
por isso é procurado”, 
explica Marcia da Silva. 

Arlaine Castro



IMIGRAÇÃO Gazeta Brazilian News · Semana de 2 a 8 de Dezembro de 202112

Brasileiros entram por 

tubulações na fronteira
Grupos maiores de imi-

grantes brasileiros estão ar-
riscando a entrada ilegal nos 
Estados Unidos de uma só vez. 
E eles não estão correndo pelo 
deserto, mas atravessando re-
des de esgoto e de escoamen-
to de água entre o México e 
os EUA, segundo a Patrulha 
de Fronteira.

Os trafi cantes de pessoas, 
vulgos “coiotes”, estão passan-
do os imigrantes por grandes 
ralos que foram construídos 
para ajudar o fl uxo de água de 
um lado a outro da fronteira 
entre San Diego e Tijuana. De 
acordo com a Alfândega e Pro-
teção de Fronteiras dos EUA, 

os grandes grupos de imigran-
tes que usam os ralos são prin-
cipalmente do Brasil e da Ve-
nezuela, e alguns de Portugal.

Entre 28 de outubro e 9 de 
novembro, os agentes encon-
traram cinco grupos, princi-
palmente do Brasil e da Ve-
nezuela. Todos os grupos 
entraram nos Estados Unidos 
ilegalmente e consistiam em 
homens, mulheres e crianças 
e tinham 43, 49, 73, 84 e 93 
pessoas.

Antes disso, em 23, 26 e 27 
de outubro, mais de 150 bra-
sileiros foram detidos em gru-
pos que atravessaram duas re-
des de esgotos.

Grupos atravessam redes de esgoto e de água entre o México e os EUA.

CBP

O visto de trabalho H-2A era usado para traficar trabalhadores estrangeiros 

do México, Guatemala e Honduras para empregos agrícolas nos EUA. 

Organização usava visto de 

trabalho para explorar imigrantes

E
squema de “escravidão 
moderna”- 24 pessoas fo-
ram acusadas de manter 

uma organização de contra-
bando de pessoas para mão-
-de-obra imigrante “escrava” 
nos Estados Unidos. O grupo 
lucrou mais de 200 milhões 
de dólares e atuava na Geór-
gia, Flórida e Texas, recrutan-
do imigrantes para trabalhos 
forçados. 

Desde 2015, a Organização 
Criminal Transnacional Patri-
cio usava o programa de visto 
de trabalho H-2A para trafi -
car trabalhadores estrangei-
ros do México, Guatemala e 
Honduras em empregos agrí-
colas nos EUA. 

De acordo com os promo-
tores, o grupo se envolveu em 
fraude postal, tráfi co interna-
cional de trabalho forçado e 
lavagem de dinheiro, entre ou-
tros crimes, e lucrou mais de 

200 milhões de dólares.
Os integrantes são acu-

sado de estuprar, sequestrar 
e ameaçar ou tentar matar 
alguns dos trabalhadores de 
suas famílias. Cinco dos 24 
acusados estão ilegalmente 
no país.

A investigação foi feita pe-
lo Departamento de Justiça 
da Geórgia em parceria com 
agências da lei e de imigração 
de vários estados. Mais de 200 
policiais e agentes federais de 
todo o país se reuniram no 
Distrito Sul da Geórgia para 
executar mais de 20 manda-
dos de busca e apreensão.

Em muitos casos, os tra-
balhadores eram vendidos ou 
negociados com outros cons-
piradores. Pelo menos dois 
morreram em decorrência das 
condições de trabalho, aponta 
a acusação.

As atividades aconteciam 

Imigrantes faziam trabalhos forçados na Flórida, Geórgia e Texas. 

iStock / NNehring

nos distritos sul, médio e nor-
te da Geórgia; o Distrito Mé-
dio da Flórida; o Distrito Sul 
do Texas; e México, Guatema-
la, Honduras e outros lugares.  

Trabalho análogo à es-
cravidão 

Segundo a investigação, 
os acusados exigiam que os 
trabalhadores pagassem taxas 
ilegais de transporte, alimen-

tação e moradia, ao mesmo 
tempo que retinham ilegal-
mente seus documentos de 
viagem e de identifi cação, e 
os obrigavam “a realizar tra-
balhos fi sicamente exigentes 
por pouco ou nenhum paga-
mento, alojando-os em degra-
dantes condições de vida e 
ameaçando-os com deporta-
ção e violência”. 

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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As disposições sobre imigração fazem parte de um projeto de lei de gastos sociais de US$ 1,85 trilhão do governo.

Democratas fazem último esforço para manter 

reformas de imigração no orçamento de gastos 

O
s democratas da Câma-
ra aprovaram no mês 
passado uma legislação 

que ofereceria proteção con-
tra a deportação para milhões 
de imigrantes pela primeira 
vez em mais de 35 anos.

As disposições sobre imi-
gração - parte de um projeto 
de lei de gastos sociais de US$ 
1,85 trilhão - provavelmente 
representam a última chan-
ce dos democratas de conse-
guir reformas no sistema de 

imigração do país antes das 
eleições de meio de manda-
to de 2022. Depois disso, se 
os republicanos obtiverem a 
maioria no Congresso, a pos-
sibilidade de ganhar qualquer 
proteção para os imigrantes 
provavelmente cairia expo-
nencialmente.

As medidas agora enfren-
tam uma batalha difícil no Se-
nado, que deve aprovar a le-
gislação neste mês, mas que 
podem ser retiradas pela par-

lamentar do Senado.
O projeto, que os demo-

cratas chamam de “Build Back 
Better”, também ajudaria os 
imigrantes que vivem legal-
mente no país, mas que estão 
presos em uma carteira de 
green card de anos, e aumen-
taria recursos para a agência 
federal de Serviços de Cidada-
nia e Imigração. 

Quase 60% dos imigrantes 
no país sem autorização se-
riam elegíveis para as prote- Para ser aprovado, o processo deve ter relação direta com o orçamento.

Manuel Balce Ceneta

ções - cerca de 6,5 milhões de 
pessoas, de acordo com uma 
análise do Escritório de Orça-
mento do Congresso.

Quase 60% 
dos imigrantes 

indocumentados seriam 

elegíveis - cerca de 6,5 
milhões de pessoas, 

segundo levantamento.

Nova diretriz do ICE entra em vigor; como ela afeta imigrantes indocumentados

O Departamento de Se-
gurança Interna anunciou na 
quarta-feira, 1, o início da im-
plementação das Diretrizes 
para a Aplicação da Lei de 
Imigração Civil, assinadas pe-
lo Secretário de Segurança In-
terna, Alejandro N. Mayorkas, 
em 30 de setembro.

As novas diretrizes come-
çam na segunda-feira, 6, e re-
definem quem pode ser alvo 
de prisões e deportações, com 
prioridades para imigrantes 
indocumentados criminosos. 

“Hoje é um passo impor-
tante para garantir que nossa 
força de trabalho tenha pode-

res para exercer sua discrição 
do Ministério Público e con-
centrar seus esforços de fis-
calização naqueles que repre-
sentam uma ameaça à nossa 
segurança nacional, proteção 
pública e segurança de fron-
teira”, disse o secretário Ma-
yorkas.

Os agentes irão, na medi-
da do possível, obter e revisar 
todo o registro criminal, regis-
tro administrativo e qualquer 
outra informação investigati-
va disponível, para incluir fa-
tores agravantes e atenuantes, 
na tomada de suas decisões de 
execução.A agência alterou quem pode ser alvo de prisões e deportações.

ICE
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O direito ao aborto foi estabelecido em 1973, após uma decisão da Suprema Corte no caso conhecido como Roe v Wade.

Por que a Suprema Corte pode alterar decisão sobre 

o aborto nos Estados Unidos após 50 anos? 

A
pós quase 50 anos, o di-
reito ao aborto está em 
jogo na Suprema Corte, 

que ouve argumentos sobre a 
decisão histórica estabelecida 
em 1973 e que declarou o di-
reito nacional de interromper 
a gravidez.

Os juízes analisam se de-
vem manter uma lei do Missis-
sippi que proíbe o aborto de-
pois de 15 semanas e anular a 
decisão de 1973 Roe v. Wade. 
O Mississippi também está pe-
dindo ao tribunal para anular 
a decisão de 1992 em Planned 
Parenthood v. Casey, que rea-
firmou Roe. 

A decisão final, prevista 
para junho do próximo ano, 
pode cortar os serviços de 
aborto para dezenas de mi-
lhões de mulheres. A deci-
são deu às mulheres nos Esta-
dos Unidos o direito absoluto 
ao aborto nos primeiros três 
meses de gravidez e direitos 
limitados nos segundos três 

meses.
O caso chega quando o 

tribunal com uma maioria 
conservadora de 6-3 entre os 
juízes. Três deles foram no-
meados do presidente Donald 
Trump, que prometeu nomear 
juízes que se oponham aos di-
reitos de aborto.

Um mês atrás, os juízes 
também ouviram argumen-
tos sobre uma lei do Texas 
que conseguiu contornar as 
decisões de Roe e Casey e proi-
bir o aborto após cerca de seis 
semanas de gravidez. A dis-
puta sobre a lei do Texas gi-
ra em torno de se a lei pode 
ser contestada em um tribu-
nal federal, em vez do direito 
ao aborto.

Apesar de sua considera-
ção extraordinariamente rápi-
da da questão, o tribunal ain-
da não se pronunciou sobre a 
lei do Texas, e os juízes se re-
cusaram a suspender a lei en-
quanto o assunto está sob re-

visão legal.
Já o caso do Mississippi 

coloca questões centrais para 
o direito ao aborto. Parte do 
debate  provavelmente é so-
bre se o tribunal deve aban-
donar sua regra de longa data 
de que os estados não podem 
proibir o aborto antes do pon-
to de viabilidade, em cerca de 
24 semanas.

Apenas cerca de 100 pa-
cientes por ano abortam após 
15 semanas na Jackson Wo-
men’s Health Organization, a 
única clínica de aborto do Mis-
sissippi. A instalação não ofe-
rece aborto após 16 semanas.

Mais de 90% dos abortos 
são realizados nas primeiras 
13 semanas de gravidez, bem 
antes da viabilidade, de acor-
do com os Centros federais 
de Controle e Prevenção de 
Doenças.

Em suas decisões anterio-
res, a Suprema Corte enraizou 
o direito ao aborto na seção da 

Até junho de 2022, juízes analisam se devem manter uma lei do Mississippi e anular a decisão de 1973. 

Saul Loeb / Agence France-Presse

14ª Emenda que diz que os es-
tados não podem “privar qual-
quer pessoa da vida, liberdade 
ou propriedade, sem o devido 
processo legal”.

A decisão é esperada pa-
ra o final de junho, um pou-

co mais de quatro meses an-
tes das eleições legislativas do 
próximo ano, e pode se tornar 
um grito de guerra na tempo-
rada de campanha. 

“Foi uma campanha de 50 
anos para anular Roe v Wa-

de e certamente há membros 
suficientes no tribunal agora 
para fazê-lo”, disse Katherine 
Franke, diretora do centro de 
leis de gênero e sexualidade 
da Universidade de Columbia. 
Fonte: BBC News. 
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Os Departamentos de Saúde Pública da Califórnia e de São Francisco e o CDC confirmaram o caso.

Estados Unidos confirmam primeiro caso da 
variante Ômicron do novo coronavírus

O primeiro caso confi r-
mado nos Estados Uni-
dos da variante do 

coronavírus Ômicron foi iden-
tifi cado no estado da Califór-
nia na quarta-feira (1º).

Em uma coletiva de im-
prensa na Casa Branca, o imu-
nologista Anthony Fauci afi r-
mou que o caso confi rmado 
foi identifi cado em uma pes-
soa que viajou para África do 
Sul em 22 de novembro e tes-
tou positivo para Covid-19 em 

29 de novembro.
A pessoa que contraiu a va-

riante, segundo Fauci, está em 
quarentena e contatos próxi-
mos testaram negativo para o 
coronavírus até agora.

A pessoa foi totalmente 
vacinada e está apresentando 
“sintomas leves, que estão me-
lhorando”, disse Fauci. Ques-
tionado pela CNN se o caso 
confi rmado recebeu uma dose 
de reforço, Fauci disse: “Que 
eu saiba, não.”

Os Departamentos de Saú-
de Pública da Califórnia e de 
São Francisco e os Centros 
para Controle e Prevenção de 
Doenças dos EUA confi rma-
ram que o caso foi causado pe-
la variante Ômicron por meio 
de sequenciamento genômico 
realizado na Universidade da 
Califórnia em São Francisco e 
confi rmado com o CDC.

A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) classifi ca como 
“variante de preocupação”.É o primeiro caso confi rmado de contaminação pela nova variante no país. 

Reuters/Dado Ruvic

EUA vão mudar regras de viagens por causa da variante ômicron

Passageiros de aviões des-
tinados aos Estados Unidos en-
frentarão regras de exames de 
Covid-19 mais rigorosas e mais 
países endurecem o controle 
das fronteiras em meio à in-
certeza a respeito da varian-
te Ômicron do coronavírus e 
de sua capacidade de driblar a 

proteção das vacinas.
Funcionários da OMS dis-

seram que 24 países podem 
ter relatado casos da varian-
te até agora, mas algumas das 
primeiras indicações eram de 
que a maioria era leve e ne-
nhum grave.

A Casa Branca analisa um 

pedido de um órgão de gover-
no para que seja alterada a 
regra de teste para viajantes 
estrangeiros. Em um discur-
so na segunda-feira, ele disse 
que a variante é “um motivo 
de preocupação - não um mo-
tivo de pânico”. Leia mais no 
gazetanews.com. Haverá alteração para entrada de viajantes estrangeiros.

AFP. 

Os reguladores da Food 
and Drug Administration 
(FDA) expandiram as vacinas 
de reforço da COVID-19 para 
todos os adultos.

A Pfi zer e a Moderna anun-
ciaram a decisão da FDA de-
pois de pelo menos 10 estados 
já terem começado a oferecer 
reforços a todos os adultos.

A ação mais recente per-
mite que qualquer pessoa com 
18 anos ou mais escolha o re-
forço de qualquer uma das 
empresas seis meses após sua 
última dose - independente-
mente da primeira vacina.

FDA autoriza 

vacina de reforço 

para todos os 

adultos

Dose extra independe da fabricante. 

Tânia Rêgo/Agência Brasil
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De janeiro a setembro, as transferências pessoais com destino ao Brasil já somam US$ 2,84 bilhões.

Brasileiros no exterior batem recorde de 

remessas de dinheiro ao Brasil 

A
proveitando o real des-
valorizado, brasileiros 
estão enviando mais di-

nheiro ao Brasil.
Segundo o Banco Central, 

de janeiro a setembro deste 
ano, as transferências pessoais 
com origem em outros países 
e destino ao Brasil já somam 
US$ 2,84 bilhões (R$ 15,9 bi-
lhões), maior valor da série 
histórica com início em 1995 
e alta de 18% sobre igual pe-
ríodo de 2020.

No ano passado inteiro, 
o Brasil recebeu US$ 3,31 bi-
lhões em transferências pes-
soais vindas do exterior, recor-
de para o indicador até então, 
que deverá ser superado em 
2021.

Especialistas ouvidos pe-
la BBC News Brasil apontam 
uma combinação de fatores 
que explica as transferências 
recordes em meio à pande-
mia, como a forte desvaloriza-
ção do real em relação a moe-

das como dólar, euro e libra; 
a recuperação mais rápida das 
economias de países desenvol-
vidos do que a brasileira; o de-
semprego elevado no Brasil; 
e a nova onda de emigração 
de brasileiros, particularmen-
te aos EUA, estão entre as cau-
sas citadas.

Os EUA foram responsá-
veis pelo maior crescimento 
no volume de remessas, so-
mando US$ 1,47 bilhão entre 
janeiro e setembro. Os EUA somam a maior remessa-US$ 1,47 bilhão entre janeiro e setembro.

REUTERS/Bruno Domingos

Dollar Tree aumentará preço inicial de produtos para US$ 1,25 

Conhecida por sua etique-
ta de US$ 1 na maior parte dos 
produtos, a rede de artigos ba-
ratos Dollar Tree vai elevar 
seus preços pela primeira vez 
em três décadas. No início de 
2022, a maioria de seus produ-
tos custará US$ 1,25.

O aumento não é devido à 

inflação, disseram seus direto-
res. Segundo a rede, o aumen-
to de preço lhes dará mais fle-
xibilidade para trazer de volta 
produtos favoritos dos clien-
tes e lançar novos itens.

Além disso, a empresa 
também disse que o aumen-
to ajudará nos custos de frete 

e distribuição, bem como nos 
aumentos salariais.

“Este é o momento apro-
priado para abandonar as res-
trições do ponto de preço de 
US$ 1”, disse o CEO Michael 
Witynski em um comunicado.

Fim das lojas de US$1
A Dollar Tree vende pro-

dutos por um dólar há 35 anos 
e foi a última das grandes ca-
deias de lojas a vender tudo 
por US $ 1. A rede vende prin-
cipalmente produtos sazonais, 
brinquedos, papelaria, decora-
ção para casa, utensílios de co-
zinha e itens de festa. Fonte: 
CNN Business. Há 35 anos a rede vende artigos a $1.

Facebook.

Um total de 92% dos fun-
cionários federais dos EUA re-
ceberam pelo menos uma do-
se de uma vacina COVID-19, 
em conformidade com o man-
dato do governo, disse o Escri-
tório de Gestão e Orçamento 
da Casa Branca (OMB) no dia 
24 de outubro. 

No geral, 96,5% dos 3,5 mi-
lhões de trabalhadores fede-
rais foram considerados em 
conformidade com o manda-
to do governo porque foram 
vacinados ou tiveram um pe-
dido de isenção concedido ou 
em consideração.

O maior número de vaci-
nações parciais foi na Agên-
cia para o Desenvolvimento 
Internacional, que teve 97,8%, 
seguida de perto pelo Depar-
tamento de Saúde e Serviços 
Humanos com 96,4% e Depar-
tamento de Estado com 96,1%, 
de acordo com dados forneci-
dos pela Casa Branca. 

As agências de aplicação 
da lei ficam para trás em vaci-
nas, com o Departamento de 
Justiça com 89,8%. 

92% dos 

funcionários 

vacinaram

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

Horário de funcionamento 
Segunda á sextas dás 9:30am ás 5:30pm
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Sobrevivente da Boate Kiss é ouvida em julgamento

RÁPIDAS

A Justiça Gaúcha iniciou na quarta-feira, 1º, o julgamento 
de quatro réus pelo crime de homicídio no caso da Boate Kiss, 
ocorrido em 2013, em Santa Maria (RS). Cerca de nove anos 
após a tragédia, o julgamento é realizado pelo Tribunal do Jú-
ri de Porto Alegre e deve durar cerca de 15 dias. 242 pessoas 
morreram e 636 fi caram feridas. O caso ocorreu no dia 27 de 
janeiro de 2013, quando um dos integrantes da banda Guriza-
da Fandangueira disparou um artefato pirotécnico, atingindo a 
cobertura interna da boate e defl agrando o incêndio. A maioria 
das vítimas morreu após inalar fumaça tóxica e não conseguir 
deixar a boate pela única porta de emergência.

André Mendonça ao STF é aprovado pelo Senado

  Foi aprovado na quarta-feira, 1°,  o nome do ex-ministro 
da Justiça e ex-advogado-geral da União André Mendonça  pela 
Comissão de Constituição de Justiça (CCJ) do Senado Federal. O 
evento, que durou cerca de 8 horas, teve votação secreta. Dos 
27 presentes, 18 votaram a favor de Mendonça, outros 9 con-
tra. Na última parte da sabatina, vários senadores anteciparam 
publicamente o voto, entre eles Simone Tebet (MDB-MS), Jorgi-
nho de Mello (PL-SC), Orioristo Guimarães (Podemos-SP) Eduar-
do Gião (Podemos-CE). Eles destacaram a humildade e reputa-
ção ilibada do candidato à vaga do Supremo Tribunal Federal.

Anvisa aprova mais um medicamento à base de Cannabis

  A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publi-
cou a autorização sanitária de mais da solução de uso oral con-
tendo 23,75 miligramas por mililitro (mg/mL) de canabidiol 
(CBD), com até 0,2% de tetraidrocanabidiol (THC). O produto é 
fabricado na Colômbia e deverá ser comercializado em farmá-
cias e drogarias do Brasil por meio de receita médica.

Dentro de três a quatro meses, se necessário, pode haver uma vacina 

específica para a variante, mas existentes continuarão a oferecer proteção.

UE estima aprovar vacina contra 

nova variante da covid em meses

A Agência Europeia de 
Medicamento disse 
que pode aprovar vaci-

nas adaptadas para a variante 
Ômicron do coronavírus den-
tro de três a quatro meses, se 
necessário, mas que as vaci-
nas existentes continuarão a 
oferecer proteção.

Falando ao Parlamento Eu-
ropeu, Emer Cooke, diretora-
-executiva da EMA, disse que 
não se sabe se as farmacêuti-
cas terão que alterar suas va-
cinas para proteger as pessoas 
da Ômicron, mas que a agên-
cia está se preparando para es-
ta possibilidade.

“Quando houver uma ne-
cessidade de mudar as vaci-
nas existentes, poderíamos es-
tar em condição de aprová-las 
dentro de três a quatro me-
ses”, disse.

“Empresas adaptando suas 
formulações para incluir o no-

vo sequenciamento terão que 
mostrar então como o siste-
ma de produção funciona, te-
rão que fazer então alguns tes-
tes clínicos para determinar 

que isto realmente funciona 
na prática.”

A farmacêutica Moder-
na provocou novo alarme 
nos mercados fi nanceiros  ao 

alertar que as vacinas atuais 
difi cilmente são tão efi cazes 
contra a variante, detectada 
primeiramente no sul da Áfri-
ca, quanto são contra a delta.

Fabricantes de vacinas estão adaptando suas formulações para incluir o novo sequenciamento genético.

Arquivo Reuters/Yves Herman/Direitos reservados

Full Service
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O que você REALMENTE tem 
feito para alcançar o  sonha-
do  sucesso tão na sua vida? 

De verdade?
Foi tentando responder essa 

pergunta que Napoleon Hill dedi-
cou, no início dos anos 1900, mais 
de 20 anos de estudo e entrevistas 
com mais de 500 pessoas bem suce-
didas à época.

E quando eu falo de pessoas 
bem sucedidas, estou falando de 
pessoas como: Henry Ford, Tho-
mas Edison, Theodore Roosevelt,  
Andrew Carnegie. ( bem sucedidas 
é só o apelido né?)

Ou seja, pessoas que entraram 
para a história da humanidade co-
mo grandes inovadores e empreen-
dedores.

O resultado desses anos de pes-
quisa foi a publicação de um livro 
super incrível chamado “Quem Pen-
sa Enriquece”, (1937).

De lá até hoje, ele já vendeu 
mais de 20 milhões de cópias pelo 
mundo inteiro e está posicionado 

como um dos grandes clássicos dos 
gêneros de negócios e motivacional.

Vamos falar hoje sobre alguns 
pontos decisivos neste livro para te 
ajudar a realmente alavancar o su-
cesso financeiro em sua vida.

Separei 5  lições principais des-
se livro, que ao meu ver constroem 
uma base ampla e segura em sua 
vida Lições tão épicas, que você po-
de aplicar ainda hoje na sua vida…

Ao final da leitura, você enten-
derá bem o passo a passo para de-
senvolvimento de uma filosofia con-

sistente para a obtenção 
de riqueza.

Mais do que isso, vo-
cê sairá com toda a base 
necessária para que vo-
cê consiga desenvolver o 
mindset (ou “mentalida-
de”) certa para prosperar 
financeiramente.

É muita coisa pra 
gente cobrir, então fica 
ligado nas próximas colu-
nas para você pegar tudo 

a respeito deste assunto. Mas vamos 
começar pela primeira licao:

 Lição #1 :Como desenvolver 
um desejo ardente em prosperar 
financeiramente?

Um dos principais pontos em 
comum entre as pessoas de suces-
so entrevistadas é que elas tinham 
um desejo ardente de alcançar o 
sucesso.

Por “desejo ardente”, o autor 
quer deixar claro que trata-se de um 
sentimento muito mais forte do que 
a esperança ou do que a vontade.

É um impulso fortíssimo do 
pensamento.

E isso faz todo sentido, con-
corda?

COMO ESSA LIÇÃO PODE AJU-
DAR VOCÊ A ATINGIR SEUS OBJE-
TIVOS FINANCEIROS?

Esse desejo forte, que você pre-
cisa desenvolver, precisa ser trans-
formado numa meta definida.

Uma meta nada mais é do que 
um objetivo claro, com valores e 
prazos definidos por escrito.

Siga esse passo a passo, sugeri-
do pelo autor, para criar e alcançar 
qualquer meta financeira:

Fixe uma quantia exata que de-
seja conquistar, por escrito.

1.     Declare exatamente o que 
você dará em troca, o seu plano de 
ação, digamos assim.

2.    Estabeleça uma data defini-
da para alcançar o objetivo.

3.    Elabore um plano detalha-
do do que será feito para alcançar 
o objetivo e comece imediatamen-
te a praticá-lo.

4.   Redija um documento de-
clarando o montante a ser alcan-
çado, o prazo limite, o que será da-
do em troca e descrevendo o plano 
utilizado para ganhar dinheiro em 
detalhes.

5.   Leia a declaração escrita em 
voz alta duas vezes por dia: antes de 
dormir e assim que acordar. Acre-
dite que você já tem o dinheiro em 
suas mãos.

Veja bem que tudo isso aqui é 
uma simplificação do que eu li nes-
te livro. 

Se você deseja aprofundar mais, 
eu sugiro realmente ler este livro na 
íntegra… Mas enquanto isso, digere 
este material aqui e fique ligado na 
próxima coluna onde vamos discu-
tir os restantes das lições.

Esse livro representou um divi-
sor de águas em minha vida finan-
ceira, que tal aproveitar o ano que 
se inicia com uma mentalidade re-
calibrada e pronta para ter um ano 
verdadeiramente abundante? Boa 
semana!

POR CLAUDIA FEHRIBACH
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formada em 
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versidade do 
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Vice-Presiden-

te Executiva 
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claudia@five-
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Um livro que mudou a minha vida financeira

saudefinanceira@gazetanews.comSAÚDE FINANCEIRA

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

melhor para suas necessidades individuais.



PUBLICIDADEGazeta Brazilian News · Semana de 2 a 8 de Dezembro de 2021 19



ENTRETENIMENTO Gazeta Brazilian News · Semana de 2 a 8 de Dezembro de 202120

D
epois de uma gran-
de estreia no mês 
passado, a nova ban-
da Gafieira Rio Mia-

mi vai continuar a animar o 
publico no domingo 5 de de-
zembro no Miami Ironside, 
um espaço aberto, tropical, 
com vários restaurantes e lo-
jas ao redor. O Gafieira Rio 
Miami traz essa música espe-
cial e eletrizante ao vivo pa-
ra o público do sul da Flórida 
com sua mistura de samba, 
jazz e soul que vai colocar to-
dos na pista de dança. O re-
pertorio da banda inclui ar-
ranjos animados de “A Volta 
da Gafieira” de Alcione, “Vou 
Deitar e Rolar” de Baden Po-
well e Paulo Cesar Pinhei-
ro, “Nanã” de Moacir Santos, 

“Mancada” de Gilberto Gil, e 
muito mais.

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 Laura Pau-
sini, Buika, Nouvelle Vague, 
Júlio Iglesias Jr, Vanessa Da 
Mata, Joyce Moreno, Alcione 
e muitos outros. Aliás, Diogo 
Brown participou do álbum 
Brazil 305 de Gloria Estefan, 
que acaba de ganhar um La-
tin GRAMMY por Melhor Ál-
bum Tropical Contemporâ-
neo.

Em junho de 2021, Dio-
go convidou dois músicos 
excepcionais para formar a 
banda: o renomado saxofo-
nista Dr. Pablo Gil, indica-
do ao Latin GRAMMY, e o 
trombonista Pedro Carrero, 
que foi membro da Orques-
tra Sinfônica Simón Bolívar. 
Juntos, eles recrutaram os 
melhores músicos profissio-
nais da região, onze ao total, 
para formar esta “big band” 
brasileira completa com me-
tais, percussão, baixo, tecla-
do, guitarra e muito suingue! 
Para adicionar um toque fe-
minino, com um vocal pode-
roso e sedutor, Preta Egy foi 
o ajuste perfeito. Recém-che-
gada a Miami, Preta é uma 
cantora profissional que tra-

balhou com grandes artistas 
como Anitta e Ludmilla.

Gafieira Rio Miami vai se 
apresentar no domingo, 5 de 
dezembro das 4pm às 8pm, 
no Ironside Miami, 7580 NE 
4th Ct. Miami, 33138. O DJ 
Gabriel Reis vai esquentar a 
pista nos intervalos da ban-
da. Haverá preços especiais 
de “happy hour” e entrada 
gratuita. Mais informações 
no site www.gafieirariomia-
mi.com 

D
uas vezes ganha-
dor do prêmio 
GRAMMY, o DJ, pro-
dutor e composi-

tor francês David Guetta lan-
çou um novo remix para 
seu hit “Family” (Feat. Bebe 
Rexha, Ty Dolla $ign, and A 
Boogie Wit Da Hoodie). O ví-
deo, que traz como destaque 
a participação da brasilei-
ra IZA, foi dirigido por Mi-
chael Garcia — que costuma 
trabalhar com nomes como 
os rappers Jack Harlow, Ma-
chine Gun Kelly, e que re-
centemente ganhou o VMA 

de melhor vídeo alternativo, 
por “Bloody Valentine”, de 
Kelly. A nova versão de “Fa-
mily” pode ser ouvida nos

serviços de áudio e seu 
vídeo está disponível no 
YouTube.

A faixa original foi logo 
em sequência acompanhada 
pelos lançamentos de ver-
sões internacionais da fai-
xa, apresentando aclamados 
artistas locais de diferentes 
países de todo o mundo, co-
mo a brasileira IZA, Sofia 
Reyes (estrela mexicana re-
presentando a América La-

tina), Annalisa (Itália), Imen 
Siar (Oriente Médio), LUNE 
(Alemanha), Jamie (Coreia), 
22Bullets (China), Julie Ber-
gan (Países Nórdicos) e Ar-
tik &amp; Asti (Russia). O 
vídeo traz trechos com ca-
da um dos artistas envolvi-
dos no lançamento com os 
“feats” internacionais, so-
mando 13 artistas ao todo 
no registro. Se somarmos 
os plays de todos os artistas 
presentes na produção de 
“Family”, obtemos impres-
sionantes mais de 75 mi-
lhões de ouvintes mensais 

no Spotify e 200 milhões de 
seguidores nas mídias so-
ciais. A faixa original, lança-
da há apenas três semanas, 
já alcançou mais de 14 mi-
lhões de streams.

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.

Gafieira Rio Miami volta ao Miami Ironside 
com muita animação

IZA em hit de David Guetta

planetamusica@gazetanews.comPor GENE DE SOUZA
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Flee

NEON

Estreias nas 
salas de cinema 
no dia 3 de 
dezembro o 
documentário 
animado “Flee”, 
ganhador do 

prêmio de Melhor Documentário 
do Gotham Awards 2021. Ele conta 
a história de Amin Nawabi, que 
fugiu quando criança do Afeganis-
tão. Ele teve que confi ar em seus 
próprios instintos para chegar à 
Dinamarca, onde vive agora. Em 
seus 30 anos, Nawabi reconta e 
compartilha histórias sobre sua 
jornada que nunca havia revelado 
antes, descrevendo as condições 
que forçou sua família a fugir do 
país, como ele se separou de seus 
irmãos na Rússia e como ele se 
descobriu um homem gay na Euro-
pa. “Flee” foi escrito e dirigido por 
Jonas Poher Rasmussen.

Wolf

Focus Features

O drama com 
um tom de 
suspense “Wolf” 
entra em cartaz 
na sexta-feira, 
dia 3. O longa 
acompanha 

Jacob que acredita ser um lobo preso 
no corpo de um humano. Ele se 
alimenta, dorme e se comporta como 
um lobo diariamente, deixando sua 
família desesperada. O jovem acaba 
sendo internado em uma clínica 
psiquiátrica e passa por todo tipo de 
terapias comportamentais violentas 
para deixar de ser um lobo. Mas é 
quando ele conhece a misteriosa Wil-
dcat que seus sentimentos por ela o 
fazem questionar quem ele realmen-
te é. No elenco estão Lily-Rose Depp, 
George MacKay, Paddy Considine, 
Eileen Wals, entre outros. “Wolf” 
foi escrito e dirigido por Nathalie 
Biancheri.

Red Rocket

A24

A comédia 
dramática 
“Red Rocket” 
também chega 
às telonas na 
sexta-feira, dia 
3 de dezem-

bro. O fi lme conta a história de 
um ex ator de pornografi a, Mikey 
Saber, que mora em Los Angeles. 
Ele decide ir para sua cidade natal 
no Texas, onde sua esposa e sogra 
moram. Tudo ocorre bem ao chegar 
e parece que as coisas estão dando 
certo, isso até que ele conhece uma 
mulher chamada Strawberry, ven-
dedora de uma loja de doughnuts 
e Mikey se vê voltando aos seus 
antigos hábitos. No elenco estão 
Simon Rex, Bree Elrod, Brenda 
Deiss, Ethan Darbone, entre outros. 
A direção fi cou por conta de Sean 
Baker que também assinou o rotei-
ro ao lado de Chris Bergoch.

The Rescue

Disney+

O documentário 

da National 

Geographic “The 

Rescue” fi ca 

disponível na 

plataforma digital Disney+ (Disney Plus) 

no dia 3. Dirigido pelos ganhadores do 

Oscar, E. Chai Vasarhelyi & Jimmy Chin, 

o fi lme acompanha 12 jovens jogadores 

de futebol e seu treinador que fi caram 

presos por enchentes dentro de uma 

caverna na Tailândia, o mundo assistiu 

por 16 dias enquanto os repórteres 

deram atualizações de fora da zona de 

resgate. Agora, ganhamos uma pers-

pectiva que nenhum repórter poderia 

jamais capturar, através dos olhos dos 

mergulhadores de resgate tailandeses, 

de um ângulo nunca visto antes. Mesmo 

que você pense que conhece a história 

de quando aconteceu há três anos, o 

documentário está cheio de novas reve-

lações e oferece uma dose de inspiração 

como uma injeção de adrenalina.

CINEMA

Jornalista paulistana formada pela PUC de São Paulo e pós-graduada em Broadcast Communication pela Barry University. 
Vive na Califórnia e entrevista atores, diretores, produtores e outros envolvidos nos maiores lançamentos do cinema americano.

Site: www.janaoncamera.com
Canal no youtube: youtube.com/user/janaoncamera
Twitter: @janaoncamera

Lançamentos da semana nos cinemas e no streaming

cinema@gazetanews.comPor JANA NASCIMENTO NAGASE
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Wine tasting 2022

Ana Garrido, aniversariante!

Bruno Slomp, Alyssa Baracat, rodrigo Fonseca e Luiz Bento(Consulado 

Brasileiro em miami)

miss e mister Brasil USA

Wine Tasting 2022

FITCE Fort 

Lauderdale

Miss e Mr. Brasil USAAniversário de 

Ana Garrido

N o dia 13 de novembro foi o lançamento do Wine Tasting 2022 by Josefina Gue-
des &amp; Chefs. A anfitriã, e enófila Josefina Guedes, que é consultora de vi-
nho formada pela Associação Brasileira de Sommelier, recebeu 4 Chefs: Ana 

Montag, Eddy, Fernanda e Renata. Foram servidas 6 especialidades de vinhos para 35 
convidados, entre eles o Embaixador da Vinícola Salton, Eduardo Soares e Patty Sal-
ton. O evento também foi prestigiado pela CEO da Queen United TV - Val Justo. Confi-
ra no site mais fotos de @crismottaphotos

Nos dias 17 e 18 de novembro, 
aconteceu em Fort Lauderdale, o 
Fitce (Florida International Trade 
and Cultural Expo). Entre os expo-
sitores, o Brasil se destacou mais 
uma vez. Confira!

A Época Enterprise apresentou no último sábado, dia 27 de novembro, 
a 29ª edição do Miss &amp; Mr. Brasil Usa, no Marco Polo Beach Re-
sort, em Sunny Isles.

Mister: 1º lugar, Jeferson da Silva; 2º Mateus Santos e 3º Diego Caballeiro.
Miss: 1º Florida- Giovanna Freitas; 2º South Carolina- Susane da Costa e 

3º Oklahoma- Michele Lopes.
Veja a foto com os vencedores e a Miss 2019 Monize Peres e Cacá San-

tos (Época)

No dia 26 de novembro, 
Ana Garrido completou mais 
uma primavera. O Aniversá-
rio é dela, mas a surpresa é 
para os filhos, netos e bisne-
to. Parabéns, Ana!

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

Luiz Bento, naza mcFarren, Luis Alberto Lacalle Herrera e rodrigo Fonseca Cynthia mcGuire

Adriana com os filhos Amanda e matheus

Cocktail de Adriana 

Etzler MedSpa

No dia 18 de novembro, a 
empresaria Adriana Etzler, ca-
pa da Revista Acontece de no-
vembro, ofereceu um cocktail 
para amigos e convidados no 
Santa Anna Bar & Grill para co-
memorar o sucesso do SPA, ago-
ra em novo endereço em Pompa-
no Beach.

Para seguir a página da clini-
ca no Instagram @adrianaetzler-
medspa

Wesley Safadão

Wesley Safadão em Deerfield Beach

O cantor Wesley Safadão fez mais um show na cidade de Deerfield Beach, e desta 
vez no ginásio Tribe Volleyball,  no dia 24 de novembro.

O White Party Experience contou com shows de Gutto Mazza, Deyr Donatti, DJ 
Rdorigo Vieira e DV Tovitz.




