
O maior jornal brasileiro na Flórida

“O bebê não chorou” - testemunha 
de defesa fala sobre Rafaelle Sousa

Drink B - cachaça brasileira chega aos 
Estados Unidos e conquista os americanos 

Criada em 2011 no interior de 
Minas Gerais, a bebida chegou 

no início de 2021 nos Estados Uni-

dos, mais precisamente em Boca 
Raton, no sul da Flórida, de onde 
é distribuída, e já virou presença 

obrigatória em diversos bares, res-
taurantes e shows. 

EUA  |  Pág. 14 Pronta para consumo em quatro sabores.

DrinkB.

“
As coisas teriam sido tão diferentes se ela soubes-
se que estava grávida. O bebê não chorou”, con-
ta uma amiga que será testemunha de defesa no 

julgamento de Rafaelle Sousa, presa desde 2019 por 
deixar a filha - que sobreviveu - em uma área de lixo 

em Boca Raton. Gravidez ectópica, susto, medo, con-
fusão mental - o que  aconteceu? “A lei americana 
não se aplica da mesma maneira para imigrantes”, 
aponta uma defensora de vítimas imigrantes, que 
também apoia a brasileira. Flórida | Pág. 10

Rafaelle Sousa está detida desde 2019 acusada de tentativa de homicídio e agressão infantil; julgamento deve incluir júri popular.  

Arquivo pessoal.
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DON´T DRINK AND DRIVE

DUI DE NATAL: PATRULHA 
RODOVIÁRIA E POLÍCIA 
REFORÇAM ‘BLITZES’
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A
udrey Azoulay, a dire-
tora geral da UNESCO, 
apresentou no dia 24 

de outubro o primeiro instru-
mento normativo mundial 
sobre ética da inteligência ar-
tificial (IA) aprovado pelos Es-
tados-membros da UNESCO 
em sua Conferência Geral.

Esse texto histórico de-
fine os valores e os princí-
pios comuns que nortearão 
a construção do marco jurí-
dico necessário para garan-

tir o desenvolvimento sau-
dável da IA.

A IA é abrangente e pos-
sibilita muitas de nossas ro-
tinas diárias, como reservar 
voos, dirigir carros sem mo-
torista e personalizar nossos 
feeds de notícias matinais. A 
IA também ajuda na tomada 
de decisões de governos e do 
setor privado.  

As tecnologias de IA têm 
proporcionado resultados 

notáveis em campos alta-
mente especializados, como 
em tratamentos oncológicos 
e construção de ambientes 
inclusivos para pessoas com 
deficiência. Eles também aju-
dam a combater problemas 
mundiais, como mudança cli-
mática e fome no mundo, e 
ajudam a reduzir a pobre-
za ao otimizar a ajuda eco-
nômica.

Entretanto, a tecnolo-
gia também tem acarretado 

novos desafios sem 
precedentes. Pa-
ra citar alguns, te-
mos visto aumento 
do preconceito de 
gênero e de etnia, 
ameaças significati-
vas à privacidade, à 
dignidade e à capa-
cidade de ação, pe-
rigos de vigilância 

em massa e aumento do uso 
de tecnologias de IA não con-
fiáveis na aplicação da lei. 
Até a atualidade, não havia 
padrões universais para for-
necer uma resposta a essas 
questões.

Em 2018, Audrey Azou-
lay, a diretora-geral da UNES-
CO, lançou um projeto am-
bicioso: oferecer ao mundo 
uma estrutura ética para o 
uso da inteligência artificial. 

Três anos depois, graças à 
mobilização de centenas de 
especialistas de todo o mun-
do e intensas negociações 
internacionais, os 193 Esta-
dos-membros da UNESCO 
acabam de aprovar oficial-
mente esse marco de ação 
ético.

O conteúdo da Recomen-
dação

A Recomendação visa a 
identificar as vantagens e 
que a IA proporciona para a 
sociedade e a reduzir os ris-
cos que ela acarreta. Essa Re-
comendação garante que as 
transformações digitais pro-
movam os direitos humanos 
e contribua para o alcance 
dos Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável, ao tra-
tar de questões sobre trans-
parência, responsabilização 
e privacidade, com capítulos 
sobre políticas orientadas pa-
ra a ação sobre governança 
de dados, educação, cultura, 
trabalho, saúde e economia. 

A Recomendação exige 
ação além do que as empre-
sas de tecnologia e governos 
estão fazendo para garantir 
aos indivíduos mais prote-
ção, e garantir transparência, 
capacidade de ação e contro-
le sobre seus dados pessoais. 
Afirma que todos os indiví-

duos devem ser capazes de 
acessar ou mesmo apagar re-
gistros de seus dados pes-
soais. Também inclui ações 
para melhorar a proteção de 
dados e o conhecimento de 
um indivíduo e o direito de 
controlar seus próprios da-
dos. Também aumenta a ca-
pacidade de órgãos regulado-
res em todo o mundo para 
fazer cumprir esta norma.

A Recomendação proíbe 
de forma explícita o uso de 
sistemas de IA para pontua-
ção social e vigilância em 
massa. Esses tipos de tecno-
logias são muito invasivos, 
violam os direitos humanos 
e as liberdades fundamentais 
e são usados de forma ampla. 

Tecnologias emergentes, 
como a IA, provaram sua 
imensa capacidade de ofe-
recer resultados positivos. 
No entanto, seus impactos 
negativos, que agravam um 
mundo já dividido e desigual, 
devem ser controlados. Os 
desenvolvimentos de IA de-
vem obedecer ao estado de 
direito, evitar danos e garan-
tir que, quando o dano acon-
tecer, mecanismos de res-
ponsabilização e reparação 
estejam disponíveis para as 
pessoas afetadas. 

Texto: UNESCO. 

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

Mineira, 

formada em 

Comunica-

ção Social 

- Jornalismo 

pelo Centro 

Universitário 

do Leste de 

Minas Gerais 

(UNILES-

TEMG). Traz 

em seu cur-

rículo expe-

riências como 

assessora de 

comunicação, 

escritora,  

revisora e 

organizadora 

do livro Eta 

Babilônia. 

Atualmente 

é repórter e 

editora do 

Gazeta News.

O texto histórico define 

os valores e os princípios 

comuns que nortearão 

a construção do marco 

jurídico necessário para 

garantir o desenvolvimento 

saudável da IA.

Acordo sobre ética da inteligência artificial
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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

Final do outono e na quarta 

feira começa o inverno aqui 

no hemisfério norte. Tem-

peraturas em declínio na 

terça feira.

SUL DA FLORIDA

Final do outono e na quarta 

feira começa o inverno aqui 

no hemisfério norte. Chu-

vas no inicio deste período 

e leve queda de temperatu-

ras na terça feira.
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Haverá mais pontos de controle de DUI durante dezembro e janeiro. 

FHP

A
gências de aplicação da 
lei em toda a Flórida 
vão aumentar as blit-

zes’ nas estradas, com mais 
pontos de controle de DUI 
(Driver Under Infl uence) du-
rante os meses de dezembro 
e janeiro. 

Com a temporada de fé-
rias em andamento, assim 
como no feriado de Thanksgi-
ving, as autoridades estaduais 
e locais se unem para alertar 
os moradores da Flórida so-
bre os perigos da direção sob 
infl uência de substância ou 
álcool. A Flórida registra um 
número recorde de fatalida-

DUI de Natal: Patrulha 

Rodoviária e polícia 

reforçam ‘blitzes’
140 pessoas 

morreram em 

acidentes de carro 

nas estradas da FL 

em 2021.

des nas estradas. 
Para isso, a procuradora-

-geral Ashley Moody se reu-
niu com a Patrulha Rodoviá-
ria da Flórida e as autoridades 
policiais durante uma entre-
vista coletiva em Orlando na 
segunda-feira, 13. “Estamos 

falando de pessoas reais. Vi-
das reais perdidas “, disse 
Moody.

Dezembro é o mês na-
cional da prevenção - um 
momento para aumentar a 
conscientização sobre as con-
sequências de dirigir sob a in-

fl uência de álcool e drogas.
Recorde de fatalida-

des

Este ano, a Flórida regis-
trou um número recorde de 
fatalidades nas estradas. De 
acordo com a Patrulha Ro-
doviária da Flórida, 140 pes-
soas morreram em acidentes 
de carro em 2021. O recorde 
anterior era de 128 em 2018.

As autoridades lembram 
aos motoristas que, se forem 
ingerir bebida alcóolica, pe-
sem com responsabilidade pa-
ra não pegarem o volante. Há 
várias opções de compartilha-
mento de carona disponíveis 
para evitar, lembra a Patrulha 
da Flórida. 

Será tolerância zero para 
quem dirigir sob efeito de ál-
cool ou droga. “Nós vamos te 
procurar. Você será punido se 
beber e dirigir “, disse Moody.

No último feriado, mais 
de 1.000 acidentes na Flóri-
da foram relacionados à DUI, 
disse FHP. Nesse mesmo pe-
ríodo, mais de 5.000 pessoas 
foram presas no estado por 
problemas de direção. Leia a 
notícia na íntegra no gazeta-
news.com. 

Com informações do 
Click Orlando. 

Criança de 3 anos dá tiro 

acidental no próprio ombro 
Uma criança de 3 anos de 

Clearwater, cidade na costa 
oeste da Flórida, foi hospitali-
zada após dar um tiro aciden-
tal no próprio ombro.

O incidente aconteceu no 
domingo, 5, em um comple-
xo de apartamentos da cida-
de no condado de Pinellas. A 
polícia de Clearwater afi rma 
que o menino foi levado ao 

All Children’s Hospital em St. 
Petersburg e estava em condi-
ção estável.

Segundo as autoridades, 
uma investigação foi aberta 
para descobrir como a criança 
conseguiu a arma. Ainda não 
está claro se alguém enfren-
tará acusações. Com informa-
ções da NBC Miami.

Pior do que píton: Flórida vê 

aumento alarmante de tegu 
Um grande lagarto que às 

vezes é mantido como ani-
mal de estimação está amea-
çando a vida selvagem na-
tiva da Flórida mais do que 
pítons. Os tegus (teiú, em 
português) - uma espécie de 
lagarto que habita grande 
parte do Brasil e norte da 
Argentina e Uruguai está se 
espalhando rapidamente pe-
lo estado. 

Assim como as pítons, 
os lagartos, principalmen-
te as espécies brancas e ne-

A espécie é comum no Brasil. 

FWC.

gras argentinas, são consi-
derados espécie invasora na 
Flórida, se espalharam e esta-
beleceram populações. Ago-
ra, cientistas da Universida-
de da Flórida estão tentando 
encontrar uma solução.

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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Primeiro 

caso de 

ômicron foi 

de paciente 

não vacinado 

A primeira pessoa com 
teste positivo para a variante 
ômicron da COVID-19 no con-
dado de Miami-Dade não esta-
va vacinada e era assintomáti-
ca, afirmou um comunicado 
do laboratório CardioPath à 
imprensa.

De acordo com o CEO do 

laboratório particular de pa-
tologia em South Miami, que 
detectou a variante, o pacien-
te foi internado em um hos-
pital devido a “condições não 
relacionadas ao SARS-CoV-2”.

O CEO Aron Banks disse 
que o Departamento de Saú-
de da Flórida e os Centros de 

Controle e Prevenção de Doen-
ças dos EUA foram imedia-
tamente notificados sobre as 
descobertas.

“CardioPath continua em-
penhado em apoiar a saú-
de pública e elogia a prefei-
ta Daniella Levine Cava por 
seu compromisso em garan-

tir que esta pandemia seja er-
radicada”, disse Banks em um 
comunicado na segunda-feira. 
“Também encorajamos a im-
portância da vacinação, testes 
e precauções sociais durante a 
temporada de férias.”

Os especialistas acreditam 
que as viagens e os encontros 

do feriado do Dia de Ação de 
Graças estão alimentando a 
última onda que já está sen-
do sentida no meio-oeste e no 
nordeste, onde as temperatu-
ras são mais frias e as pessoas 
estão ficando mais dentro de 
casa. Muitos hospitais nessas 
regiões já estão esgotados.

Para voos domésticos, os testes COVID-19 são recomendados, mas não obrigatórios. Para voos 

internacionais, depende do país de destino, mas a maioria pede teste negativo. 

Testes e vacina COVID: Quais são as regras 

dos aeroportos da Flórida? 

tos de teste.
É PRECISO ESTAR TOTAL-

MENTE VACINADO PARA VIA-
GENS DOMÉSTICAS E INTER-
NACIONAIS?

-Se for viajar para dentro 
do país, você não precisa estar 
totalmente vacinado, embora 
seja recomendado. 

-Se for voar internacional-
mente, depende de para onde 
você está indo. Cada país tem 
suas próprias regras de vacina-
ção, teste e quarentena. 

-Se estiver voando de ou- Testes e vacina COVID estão sendo pedidos em viagens internacionais. 

MIA.

Para quem planeja viajar 
neste final de ano é bom 
verificar o itinerário pa-

ra quaisquer restrições COVID 
que o destino possa ter em vi-
gor. Testes e vacina COVID es-
tão sendo pedidos em viagens 
internacionais, mas destinos 
dentro dos EUA também têm 
algumas restrições. 

A cidade de Nova York, por 
exemplo, está exigindo prova 
de vacinação para entrar em 
restaurantes, museus, shows 
da Broadway. Bem diferente 
da Flórida, que proibiu as em-
presas de exigir que os clien-
tes apresentem comprovante 
de vacinação.

Por aqui, algumas empre-
sas ainda têm um requisito 
de máscara em vigor, como a 
Walt Disney World. Os cruzei-
ros também têm sua própria 
regra sobre vacina e requisi-

tro país para os EUA, você 
não precisa estar totalmente 
vacinado se for cidadão ame-
ricano, cidadão naturalizado 
americano, residente perma-
nente legal ou viajando com 
visto de imigrante. Os estran-
geiros devem estar totalmente 
vacinados, embora haja algu-
mas exceções, como crianças 
menores de 18 anos.

É PRECISO UM TESTE DE 
COVID PARA EMBARCAR?

Para voos domésticos, os 
testes COVID-19 são recomen-

dados, mas não obrigatórios. 
Para voos internacionais, de-
pende de para onde você está 
indo. Cada país tem suas pró-
prias regras de vacinação, tes-
te e quarentena, como para o 
Brasil, que exige teste e com-
provante de vacinação.

Para voos de outro país pa-
ra os Estados Unidos, todos os 
viajantes internacionais, in-
cluindo cidadãos americanos 
com 2 anos ou mais, devem 
fazer o teste COVID-19 um dia 
antes do voo.
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Parceria com o Banco do Brasil Americas vai permitir pagamento com cartão de débito.

Consulado em Miami vai iniciar pagamento 

online integrado ao sistema e-Consular

O 
Consulado-Geral do 
Brasil em Miami esta-
beleceu parceria com o 

Banco do Brasil Americas pa-
ra desenvolver sistema de pa-
gamento online integrado ao 
sistema e-Consular. 

Em cerimônia realizada 
no dia 6 de dezembro, o Côn-
sul-Geral do Brasil em Miami, 
Embaixador João Mendes Pe-
reira, o CEO do BB Americas, 
Carlos Omine, e a Vice-Presi-
dente Executiva da institui-

ção, Tereza Raquel da Costa, 
deram o passo inicial para o 
lançamento do sistema. A ce-
rimônia contou ainda com a 
participação do CEO do Ban-
co do Brasil S.A., Fausto de An-
drade Ribeiro.

Com a nova funcionalida-
de, o usuário poderá realizar o 
pagamento com cartão de dé-
bito ao solicitar serviços con-
sulares pelo e-Consular. Além 
de maior comodidade para 
o usuário, o sistema torna-

rá mais eficiente o processa-
mento dos serviços pelo Con-
sulado. 

O sistema facilitará ainda 
a devolução do valor pago de 
forma quase instantânea na 
conta do usuário, caso desis-
ta do serviço ou caso o servi-
ço não possa ser prestado por 
algum motivo.

Espera-se que o sistema, 
em fase de testes, possa en-
trar em operação em janeiro 
de 2022. Representantes do Consulado e do BB Americas em cerimônia de lançamento.

Divulgação.

Parceria Brasil & EUA: Invest Paraná abre escritório em Miami

A FIEP/Invest Paraná acaba 
de inaugurar seu escritório em 
Miami sob a responsabilidade 
do advogado brasileiro licen-
ciado nos EUA e  presidente 
da Câmara de Comércio Bra-
sil/Flórida, Alexandre Piquet. 

A Invest Paraná, que fun-
ciona como um elo entre go-

verno e iniciativa privada nos 
Estados Unidos, estará empe-
nhada em  atrair e prospectar 
investimentos econômicos pa-
ra o Estado.

A oficialização do novo es-
critório contou com a presen-
ça do representante oficial da 
entidade nos EUA, Dr. Ale-

xandre Piquet; o Presidente 
da Invest Paraná, Sr. Eduar-
do Bekin; o Diretor de Rela-
ções Internacionais, Sr. Gian-
carlo Rocco; o Diretor Geral da 
Apex America do Norte, Gene-
ral Mauro César Cid, e os dire-
tores da Apex Miami Gustavo 
Loreto e Cristiano Laux. A inauguração contou com os representantes do Brasil e da Flórida. 

Alexandre Piquet.

“Compreender os propósi-
tos de Deus muitas vezes po-
de ser difícil, principalmente 
com a tristeza de perder um 
ente querido. Que a dor pos-
sa ser diminuída a cada dia e 
fortaleça ainda mais os laços 
da nossa família. Fica na Paz 
de Deus. Do teu esposo que te 
ama Antonio Sangineto, seus 
filhos Dilson Ribeiro, Diomir 
Ribeiro Jr., Christyan Sangine-
to, Alexsandro Sangineto, Pa-
trícia de Souza Sangineto; sua 
irmã Angela de Souza e irmão 
Marcelino de Oliveira, Linda 
de Oliveira  netas e bisnetos”.

Nota de 

Falecimento de 

Selma Mariza de 

Souza 

Selma Mariza de Souza.

Arquivo pessoal. 

Solicite um empréstimo para 
pequenas empresas com o 
BB Americas Bank

O dinheiro que 
sua empresa 

precisa
está aqui
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kia.com

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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Uma amiga e uma defensora de vítimas contam sobre o que teria levado Rafaelle Sousa a se desfazer do recém-nascido. 

“Eu conheço a verdadeira Rafaelle” - amiga fala 

sobre brasileira que deixou bebê em área de lixo

“Eu conheço a verdadei-
ra Rafaelle. As coisas te-
riam sido tão diferentes 

se ela soubesse que estava grá-
vida”, afi rmou ao Gazeta Ne-
ws a amiga próxima, que se-
rá testemunha da defesa no 
julgamento de Rafaelle Sou-
sa, presa desde 2019 em West 
Palm Beach.

A amiga (cujo nome não 
pode ser revelado) conta que 
a gravidez do fi lho anterior 
(Noah, de quatro anos) tam-
bém foi descoberta por acaso e 
o que o médico que fez o parto 
explicou por que Rafaelle não 
percebeu que estava grávida. 

“Conheci a Rafa no salão 
onde ela fazia unha. A dona 
ajudou a Rafa desde que che-
gou aqui vinda do Brasil. In-
clusive a primeira gravidez de-
la, foi essa dona do salão que 
descobriu e foi um susto pra 
todo mundo porque ela esta-
va de oito meses e não sabia. 

Reclamou de dor na coluna 
e a dona do salão a levou ao 
médico, foi quando detectou 
a gravidez. Ela me ligou quan-
do foi para o hospital e antes 
de eu chegar lá, o parto já ha-
via acontecido. 

Como ela não fala inglês, 
eu conversei com o médico 
que fez o parto e também com 
o pediatra que estava cuidan-
do da criança. Questionei co-
mo ela gerou sem perceber 
que estava grávida, como is-

so era possível? Ele me dis-
se que era possível sim por-
que a criança estava na parte 
das costas (gravidez ectópi-
ca) e não na frente da barri-
ga, como é normal, por isso 
ela não sentiu movimento ou 

Rafaelle Sousa está detida desde 2019 acusada de tentativa de homicídio e agressão infantil. 

Arquivo pessoal.

percebeu a gravidez. Ela não 
aparentava que estava grávi-
da. Em momento nenhum. 
Ela era recém-chegada e fi cou 
muito preocupada com o be-
bê. Inclusive quando ela foi 
presa, eu pedi para a justiça 
apurar sobre o primeiro parto 
dela, porque tem os registros 
lá do que o médico me falou 
sobre ser possível ela não sa-
ber que estava grávida. O mé-
dico deixou isso bem claro.

“Indocumentada, mu-
lher e negra” 

“Somos a voz da vítima. 
Trabalhamos com a imparcia-
lidade, ouvindo o que ela tem 
a dizer. Apresentamos os fatos 

sem encobrir o que a pessoa 
fez, mas buscando uma defe-
sa justa. Não podemos esque-
cer os fatos que a levaram a fa-
zer o que fez”, diz a brasileira 
que vive nos EUA há 25 anos 
e atua como ‘victim advocate’ 
(defensor da vítima) pelo Im-
migrants Resource Center do 
sul da Flórida. 

“A lei dos Estados Unidos 
diz que todo homem que aqui 
vive é digno de respeito e me-
rece justiça. Mas as leis foram 
e são criadas por homens ame-
ricanos brancos. A lei não trata 
com justiça o imigrante, o ne-
gro, o índio, as mulheres. Ra-
faelle é imigrante indocumen-
tada, é mulher e é negra. Houve 
caso semelhante ao dela com 
uma mulher branca americana 
que não foi condenada por ho-
micídio. É sobre essa diferença 
de interpretação dos crimes e 
das leis que devemos nos aten-
tar”, ressalta. Leia a matéria 
completa no gazetanews.com.

“As coisas teriam sido 

tão diferentes se ela 

soubesse que estava 

grávida”, afi rma a amiga 
que será testemunha de 

defesa no julgamento.

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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Ladrões observam compradores e escolhem seus alvos ainda dentro das 

lojas; vítimas são seguidas e assalto pode ocorrer dentro ou fora do carro.

Compras de Natal: polícia alerta 

para assaltos e furtos em lojas

N
esta época de compras 
de Natal e Ano Novo, a 
polícia volta a fazer o 

alerta: enquanto você faz com-
pras, ladrões te observam. Es-
tar atento, não deixar objetos 
e produtos de valor dentro dos 
carros e trancar o veículo pa-
rece óbvio e pode evitar, mas 
a maioria das pessoas comete 
esses erros. 

Segundo as autoridades, 
os criminosos estão se tornan-

do mais ousados, vigiando as 
lojas em grandes grupos.”Os 
condados de Miami-Dade, Bro-
ward e Palm Beach têm alguns 
dos maiores índices de roubo, 
fraude e violência do tipo no 
país”, explicou Read Hayes, 
um cientista pesquisador da 
Universidade da Flórida e do 
Conselho de Pesquisa de Pre-
venção de Perdas.

Ser seguido após uma 
compra em shopping ou loja. 

Recentemente, um ladrão se-
guiu um comprador que gas-
tou mais de US $ 18.000 em 
uma loja da Apple em Boca 
Raton e arrombou o carro es-
tacionado em Doral para rou-
bar a compra, disse a polícia. 

Carros destrancados perto 
de lojas, shoppings e até à bei-
ra-mar também são alvos per-
feitos dos ladrões. Uma série 
de arrombamentos de carros 
nas últimas semanas levou a 

polícia a reforçar o alerta. 
Como evitar

Ações como trancar o car-
ro, fechar as janelas; não dei-
xar o motor funcionando ou 
as chaves dentro; estacionar 
em áreas seguras e bem ilu-
minadas; remover objetos de 
valor ou armazená-los em um 
porta-malas / outro compar-
timento fechado; e ativar o 
alarme do carro pode fazer a 
diferença. Não deixar objetos de valor dentro do carro e trancá-lo evita furtos. 

Miami Police

Aluguéis no sul da Flórida aumentaram mais de 30%
Os aluguéis no sul da Fló-

rida aumentaram mais de 
19% ano após ano, chegando 
a mais de 30% em 2021, mos-
trando como está ficando ca-
ro morar na área de três con-
dados.

Em comparação com os 
aluguéis de novembro de um 

ano atrás, os preços do con-
dado de Palm Beach saltaram 
31%, enquanto no condado de 
Broward os aluguéis subiram 
quase 22% e os aluguéis do 
condado de Miami-Dade su-
biram de forma semelhante 
cerca de 17%, de acordo com 
dados do CoStar Group, um 

provedor de multi - informa-
ções sobre imóveis de residên-
cias familiares.

Os relatórios da Zumper e 
da lista de apartamentos tam-
bém revelaram números se-
melhantes: o aluguel médio 
de um apartamento de um 
quarto em Fort Lauderdale au-

mentou 13% em comparação 
com o ano anterior, enquan-
to os aluguéis aumentaram 
21% em West Palm Beach. Pa-
ra Miami, os aluguéis de um 
apartamento de um quarto 
aumentaram 24%, de acordo 
com Zumper.

Fonte: Sun Sentinel.aluguéis do condado de Miami-dade subiram cerca de 17%.

Pixabay.
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Cidade de NY perto de dar 
direito de voto a imigrantes

A cidade de Nova York, por 
muito tempo um farol para os 
imigrantes, está prestes a se 
tornar o maior lugar do país 
a dar aos imigrantes que pos-
suem o green card (residentes 
permanentes) o direito de vo-
tar nas eleições locais.

Os não cidadãos em idade 
de votar são quase um em no-
ve dos 7 milhões de habitan-
tes em idade de votar da cida-
de. Sob um projeto de lei em 
vias de aprovação, cerca de 

800.000 teriam permissão pa-
ra votar nas eleições para es-
colher o prefeito, membros do 
Conselho Municipal e outros 
titulares de cargos municipais.

Porém, para ser apto, o 
imigrante deve ter estar como 
residente permanente legal da 
cidade por pelo menos 30 dias. 
A proposta se estende também 
a menores imigrantes autori-
zados a trabalhar nos Estados 
Unidos, incluindo os chama-
dos “Sonhadores”.

Cerca de 800.000 teriam permissão para votar nas eleições municipais.

The New York Immigration CoalitionRUSH PEREZ

A CBP afi rma que a maioria das mortes é relacionada ao calor. 

CBP

P
elo menos 650 imigran-
tes morreram tentando 
cruzar a fronteira EUA-

-México este ano, mais do que 
qualquer outro ano desde que 
uma agência internacional co-
meçou a documentar mortes 
em 2014.

A Organização Internacio-
nal para as Migrações - a agên-
cia que documenta as mortes 
- não especifi cou o motivo das 
mortes, mas cruzar a fronteira 
sul dos Estados Unidos costu-
ma ser uma jornada perigosa 
que ao longo dos anos resul-
tou em mortes e resgates.

“O número crescente de 

650 imigrantes morreram 

cruzando a fronteira 

EUA-México em 2021
É o maior 
número de 
mortes desde 
2014, diz  a OIM.

mortes de migrantes na re-
gião é altamente alarmante”, 
disse Michele Klein Solomon, 
Diretora Regional da OIM para 
a América Central e do Norte 
e Caribe, em um comunicado.

As detenções de imigran-
tes ao longo da fronteira sul 
neste ano permaneceram al-
tas, mesmo durante os me-
ses em que os números costu-
mam cair.

A Alfândega e a Proteção 
de Fronteiras dos EUA já ha-
viam afi rmado que a maioria 
das mortes de imigrantes na 
fronteira estava relacionada 
à exposição ao calor. A agên-
cia registrou 557 mortes na 
fronteira sudoeste durante o 
ano fi scal de 2021. Isso é mais 
do que 254 mortes no ano fi s-
cal de 2020 e 300 mortes em 
2019, marcando um aumento 
signifi cativo em meio a um 
ano recorde de 30 anos para 
travessias de fronteira.

Também houve 12.854 res-
gates da Patrulha de Fronteira 
no último ano fi scal, superan-
do em muito os quatro anos 
anteriores, que é desde quan-
do a agência rastreou esses da-
dos. A alta anterior havia sido 
em 2019, com 5.335 resgates.

Em junho, quando os res-
gates já estavam aumentando, 
CBP disse que organizações de 
contrabando estavam abando-
nando imigrantes em áreas 
remotas e perigosas, levando 
a um aumento dramático no 
número de resgates.

Desde 2014, 5.755 pessoas 
morreram durante a migração 
na América Central, Améri-
ca do Norte e Caribe, desco-
briu a OIM. 

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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Os investimentos visam reduzir a imigração ilegal da região para os Estados Unidos. 

Kamala Harris anuncia US $ 1,2 bilhão em 

investimento para a América Central

A 
vice-presidente dos 
EUA, Kamala Harris, 
anunciou US $ 1,2 bi-

lhão em investimentos do 
setor privado na América 
Central como parte de um 
programa que visa reduzir a 
imigração ilegal da região pa-
ra os EUA. 

“Os Estados Unidos têm 
um papel importante a desem-
penhar no tratamento das cau-
sas profundas da migração”, 
disse Harris na segunda-feira, 

13, no Eisenhower Executive 
Office Building, ao lado da Ca-
sa Branca, antes de fazer uma 
reunião com líderes de 10 em-
presas para discutir iniciativas 
de investimento em América 
Central.

“Ao mesmo tempo, nosso 
governo não pode fazer seu 
trabalho sozinho”, disse ela.

A Casa Branca disse que 
os investimentos na Améri-
ca Central vieram de empre-
sas como PepsiCo, Mastercard 

e Cargill.
Harris está liderando os 

esforços do governo Biden pa-
ra conter a migração da Amé-
rica Central para a fronteira 
dos EUA, com foco em abor-
dar os motivos pelos quais as 
pessoas se sentem compelidas 
a deixar seus países de origem, 
incluindo a falta de oportuni-
dades econômicas.

A Nespresso, Microsoft e 
Mastercard se compromete-
ram a investir.Kamala Harris está liderando os esforços de imigração do governo Biden.

Adam Schultz

DeSantis propõe US$ 8 milhões para remover “imigrantes não autorizados”

O governador Ron DeSan-
tis quer US $ 8 milhões para 
criar um novo programa que 
permitiria ao estado firmar 
contratos com empresas priva-
das para transportar “estran-
geiros não autorizados” para 
fora da Flórida.

O programa proposto, que 

o governador propôs pagar 
com juros acumulados de fun-
dos federais, faz parte de uma 
“série” de projetos legislativos 
que segundo ele são para lu-
tar “contra a crise da frontei-
ra de Biden”. 

“Uma das prioridades em 
que estamos trabalhando há 

muitos meses e continuare-
mos a trabalhar com o Legis-
lativo quando eles voltarem 
é lidar com as consequências 
das políticas de fronteira im-
prudentes do governo Biden”, 
disse DeSantis em um coletiva 
de imprensa em Jacksonville.

DeSantis disse que a Fló-

rida deveria poder usar ôni-
bus para transportar imigran-
tes para outras partes do país, 
como Delaware, estado natal 
de Biden.

Ainda há poucos detalhes 
sobre como exatamente o pro-
grama de imigração proposto 
funcionaria. Indocumentados seriam tirados da FL. 

ICE

O Departamento de Segu-
rança Interna anunciou o iní-
cio da implementação das Di-
retrizes para a Aplicação da 
Lei de Imigração Civil, assina-
das pelo Secretário de Segu-
rança Interna, Alejandro N. 
Mayorkas, em 30 de setembro.

As novas diretrizes rede-
finem quem pode ser alvo de 
prisões e deportações, com 
prioridades para imigrantes 
indocumentados criminosos. 
Os agentes irão, na medida do 
possível, obter e revisar todo o 
registro criminal, registro ad-
ministrativo e qualquer ou-
tra informação investigativa 
disponível, para incluir fato-
res agravantes e atenuantes, 
na tomada de suas decisões 
de execução. Isso irá garantir 
uma avaliação completa e ca-
so a caso de se a ação de exe-
cução é justificada e apropria-
da, permitindo assim que o 
DHS concentre seus recursos 
limitados em casos de maior 
importância para o interesse 
nacional.

Nova diretriz 

do ICE entra em 

vigor
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Criada pelo piloto Nelsinho Piquet Jr., a marca é distribuída do sul da Flórida para todos os estados americanos. 

Drink B - cachaça brasileira chega aos Estados 

Unidos e conquista o consumidor americano

N
ão é nenhuma surpre-
sa que a famosa cacha-
ça brasileira está entre 

as bebidas alcóolicas mais con-
sumidas no mundo.

Cada vez mais, empreen-
dedores brasileiros enxergam 
no mercado internacional um 
meio para levar a bebida a 
mais lugares e pessoas, e lu-
crar com, é claro. Atualmente, 
empresas do Brasil exportam 
a bebida para 70 países (EUA 
como 5° país importador em 
volume e 1° em valor). O setor 
faturou US$ 9,5 milhões em 
2020. O valor ainda foi 34,8% 
menor do que os US$ 14,6 mi-
lhões do ano anterior por cau-
sa da pandemia. 

Produto internacional

Saborosa, a cachaça tem 
grande importância na eco-
nomia do Brasil, movimen-
tando anualmente cerca de 
R$ 7,5 bilhões em sua cadeia 
produtiva. Internacionalmen-
te, o Brasil tem uma contri-

buição anual de R$ 51 bilhões 
no mercado de bebidas alcoó-
licas mundial, sendo o tercei-
ro maior mercado em volume 
total, atrás apenas da China e 
dos Estados Unidos.

Mas é um mercado em as-
censão, com certeza. O Brasil 
nos últimos anos tem inves-
tido no aumento das expor-
tações de cachaça. Seja para 
reforçar os laços dentro da co-
munidade brasileira no exte-
rior ou para aproximar a cul-
tura do Brasil dos americanos, 
a cachaça é marcante. Na Fló-
rida, a caipirinha está entre os 
10 tipos de coquetéis mais pe-
didos. E agora, com a bebida já 
pronta em diferentes sabores 
como a Drink B, a variedade 
de consumo aumentou. 

Drink B

O ano de 2021 vai ficar na 
história da cachaça brasilei-
ra B. Criada em 2011 no inte-
rior de Minas Gerais, a bebida 
chegou no início de 2021 nos 

Estados Unidos, mais precisa-
mente em Boca Raton, no sul 
da Flórida, de onde é distribuí-
da, e já virou presença obriga-
tória em diversos bares, res-
taurantes e shows. 

O fundador dessa tradicio-
nal bebida brasileira é nada 
menos que o piloto Nelsinho 
Piquet Jr. Com instinto em-
preendedor, Nelsinho criou a 
bebida a partir da cultura bra-
sileira em consumir mel, ca-
chaça e limão. 

Hoje a Drink B é apresen-
tada em quatro sabores: mel, 
maracujá, café e pura. Por con-
ta desses sabores a bebida se 
destaca das cachaças comuns, 
já que estão prontas para o 
consumo imediato e também 
podem ser utilizadas para o 
preparo de outros drinks. 

Além da qualidade, a B 
vem ganhando prêmios no de-
signer da garrafa, que foi cria-
da com exclusividade para es-
sa bebida única. 

Pronta para consumo, a Drink B é comercializada nos EUA em quatro sabores: mel, maracujá, café e pura. 

DrinkB.

“No site www.drinkb.com 
você pode conferir as 25 recei-
tas já desenvolvidas. Destaca-
mos a B Pashion Mule, Ginger 
B e B.IPA – além da nossa tra-
dicional caipirinha que pode 
ser feita com as cachaças com 

sabores ou com a ‘pura’ de pa-
ladar delicado e suave”, desta-
ca Edson Teles, sócio e diretor 
de operações. 

Para os amantes de uma 
boa cachaça, o ano de 2022 se-
rá marcado pela expansão da 

distribuição da B em outros 
estados da América do Norte. 

As bebidas podem ser ad-
quiridas pelo site www.ame-
lhorcachaça.com e os con-
sumidores as recebem em 
qualquer lugar dos EUA.
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Passaporte americano 

poderá ser renovado online 

O presidente Joe Biden 
anunciou esta semana que 
muitos serviços do governo, 
incluindo a renovação de pas-
saportes, estão se tornando 
digitais. Em breve, os ameri-
canos poderão solicitar e re-
novar passaportes online, eli-
minando a necessidade de 
preencher papelada, enviar 
coisas pelo correio, usar che-
ques e perder um tempo pre-
cioso graças a uma nova or-
dem executiva. 

A Casa Branca disse que 
planeja se concentrar na digi-
talização de todos os serviços 
do governo que, do jeito que 
estão, exigem muito papel, 
tinta e tempo dos cidadãos. 
Ao todo, a ordem executiva 
cobre 35 “prestadores de ser-
viços de alto impacto” em 17 
agências federais, o que faci-
litará o acesso aos benefícios 
da seguridade social, pagar im-
postos e passar pela segurança 
do aeroporto.

Para evitar burocracia, renovação de passaporte poderá ser feita online.

Pixabay.

Uma onda de infecções, tanto ômicron quanto delta, deve acontecer.

CNN.

A 
proporção de casos de 
coronavírus nos Esta-
dos Unidos causados 

pela variante ômicron au-
mentou drasticamente e po-
de prenunciar um aumento 
signifi cativo de infecções já 
no próximo mês, de acordo 
com novos dados do Centro 
de Controle e Prevenção de 
Doenças.

Na semana que terminou 
sábado, a ômicron respondeu 
por 2,9% dos casos em todo o 
país, ante 0,4% na semana an-
terior, segundo projeções da 
agência divulgadas terça-feira, 
14. Na região que compreende 

Transmissão da Ômicron 
deve aumentar no 
inverno, alerta CDC
Gripe e outras 

infecções 

respiratórias 

atingem o pico no 

inverno.

Nova York, Nova Jersey, Porto 
Rico e Ilhas Virgens America-
nas, o percentual de infecções 
pela omicron já havia chega-
do a 13,1%.

Dois cenários possíveis

Em uma reunião na ter-
ça-feira com autoridades de 
saúde estaduais e locais e re-
presentantes de laboratórios 
de saúde pública em todo o 
país, as autoridades do CDC 

alertaram sobre dois cenários 
possíveis.

O primeiro cenário é uma 
onda de infecções, tanto ômi-
cron quanto delta, chegando 
já no mês que vem, exatamen-
te quando a gripe e outras in-
fecções respiratórias de inver-
no atingem o pico. 

“Os primeiros sinais in-
dicam que ondas estão che-
gando”, disse Scott Becker, 
CEO da Association of Public 
Health Laboratories, que es-
tava na ligação. “Já espera-
mos um aumento, só porque 
vimos muitos vírus respirató-
rios já neste outono, incluin-
do o RSV, que era extenso”, 
acrescentou.

As autoridades de saúde 
federais também propuseram 
um segundo cenário em que 
ocorre um aumento menor 
nos casos de ômicron na pri-
mavera. Não estava claro qual 
previsão é mais provável.

Na semana passada, o CDC 
relatou que das 43 infecções 
conhecidas detectadas nos pri-
meiros oito dias de dezem-
bro, 34 dos pacientes, ou 79%, 
haviam sido totalmente vaci-
nados quando começaram a 
apresentar sintomas ou tes-
te positivo.

Rodizio - Buffet de Saladas
Sobremesas - Caipirinha
de frutas e drinks especiais

Música ao vivo aos sábados

360EastMcnabRoad,

PompanoBeach
,

Florida 330
60

7542228242

Rgssteakhou
se.com

Horário deFuncionamento:

Terça aSábado5:00pmas 10:00pm
Domingo: 12:00as 09:00pm
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FDA aprova dose extra da Pfizer para adolescentes 
A Food and Drug Administration (FDA) autorizou a dose de 

reforço única da vacina da Pfizer-BioNTech contra a covid-19 
para adolescentes entre 16 e 17 anos, seis meses depois do pri-
meiro ciclo de vacinação, anunciou o órgão no dia 9.

“A vacinação e a obtenção de um reforço quando elegível, 
junto com outras medidas preventivas como mascarar e evitar 

grandes multidões e espaços mal ventilados, continuam sendo 
nossos métodos mais eficazes para combater a covid-19”, dis-
se a Comissária em exercício da FDA, Janet Woodcock. “Com 
as variantes delta e Ômicron continuando a se espalhar, a va-
cinação continua sendo a melhor proteção contra covid-19”.

A Pfizer é a única vacina autorizada para adolescentes. A vacina Pfizer é a única opção nos EUA para menores de 18 anos.

Creator Prostock-Studio

O país lidera o ranking de países com o maior número de mortes por covid 
do mundo, seguido por Brasil (617.121) e Índia (476.135).

Estados Unidos ultrapassam 800 

mil mortes por covid-19

Os Estados Unidos ul-
trapassaram 800 mil 
mortes causadas pela 

covid-19 na terça-feira, 14, se-
gundo dados do site de moni-
toramento Worldometer.

O país já havia registrado 
um total de 821.335 mortes 
e 51.136.442 casos da doen-
ça desde o começo da pande-
mia até a quarta-feira, 15. O 
país lidera o ranking de paí-
ses com o maior número de 
mortes por covid do mundo, 
seguido por Brasil (617.121) e 

Índia (476.135).
Em relação ao número de 

casos da doença, os EUA tam-
bém ocupam o topo da lista, 

com 5.113.6442 casos de co-
vid-19 registrados, seguidos 

por Índia (3.4710.630) e Brasil 
(22.195.775).

Em 1º outubro, os EUA 
atingiram a marca de 700 mil 
mortes pela covid-19. Em ju-
nho, eram 600 mil mortes ao 
todo. Em todo o globo, o nú-
mero de pessoas mortas pelo 
novo coronavírus soma mais 
de 5,3 milhões. Já os casos es-
tão na casa dos 271,8 milhões. 

Em torno de 71,84% da po-
pulação recebeu pelo menos 
uma dose da vacina contra a 
Covid-19. As autoridades en-

frentam desafios para aumen-
tar o percentual de vacinação 
devido ao movimento antiva-
cina, que é forte em alguns 
Estados.

O país é o que tem mais 
mortos em decorrência da 
doença do mundo em núme-
ros absolutos. Os EUA são o 
19º país com maior número de 
mortes por 1 milhão de habi-
tantes (o país tem cerca de 2,4 
mil mortos por Covid-19 para 
cada 1 milhão de moradores), 
de acordo com a plataforma 
Our World in Data.

Diante de novos casos da 
variante ômicron e da chega-
da do inverno no hemisfério 
norte, o presidente Joe Biden 
divulgou no começo deste mês 
uma nova estratégia para com-
bater o coronavírus, que inclui 
mais testagem e vacinação. 
Fonte: Reuters.

O país registrava um total de 821.335 mortes desde o começo da pandemia até a quarta-feira, 15.

NIAID

“Os EUA são o 19º país 

com maior número de 

mortes por 1 milhão de 

habitantes”, acordo com 

a plataforma Our World 

in Data.

567 E. Sample Road -
Pompano Beach- FL - 33064
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A transição energética pode ser um importante impulso para uma economia mais sustentável.

Brasil pode ser destaque em baixo carbono

O 
Centro Brasileiro de Re-
lações Internacionais, 
em parceria com a Em-

presa de Pesquisa Energética 
e o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento lançaram o 
estudo do Programa de Transi-
ção Energética (PTE), que traz 
um diagnóstico do setor de 
energia brasileiro,  elaborado 
a partir de debates organiza-
dos ao longo deste ano. Auto-
ridades públicas e tomadores 
de decisão da iniciativa priva-
da participaram dos debates.

Uma conclusão é a de que 
a transição energética pode 

ser um importante impulso 
para uma economia mais sus-
tentável, com o Brasil tendo 
lugar de destaque no mundo 
como provedor de soluções de 
baixo carbono para outras re-
giões. “O país já apresenta um 
setor elétrico majoritariamen-
te renovável que se expande 
com soluções renováveis ex-
tremamente competitivas em 
termos globais, podendo este 
ser o vetor para a produção 
em larga escala de hidrogê-
nio verde”. Com informações 
da Agência Brasil.

o país já apresenta um setor elétrico que se expande com soluções renováveis competitivas em termos globais.

Condenados no caso da Boate Kiss se apresentam à Justiça 
Os quatro condenados no 

caso da Boate Kiss se apresen-
taram à Justiça e serão enca-
minhados para unidades pri-
sionais no Rio Grande do Sul 
e em Santa Catarina. 

O incêndio da Boate Kiss 
ocorreu em 2013, na cidade 
de Santa Maria (RS). No total, 
242 pessoas morreram e 636 

ficaram feridas. O incidente se 
deu por causa do uso de recur-
sos pirotécnicos pela banda 
que se apresentava no local.

Elissandro Callegaro 
Spohr, ex-sócio da Boate Kiss, 
ficará preso na Penitenciária 
Estadual de Canoas 1. Mau-
ro Londero Hoffmann, tam-
bém ex-sócio, se apresentou 

ao Presídio de Tijucas, em San-
ta Catarina. E Marcelo de Je-
sus dos Santos e Luciano Bo-
nilha Leão, respectivamente 
vocalista e produtor musical 
da banda que se apresentava 
no dia do incêndio, foram en-
caminhados para o presídio da 
cidade de São Vicente do Sul.

Imagem do julgamento no dia 10 de dezembro.

Juliano Verardi / IMPREnSA TJRS

Vários países europeus ini-
ciaram na quarta-feira, 15, a 
vacinação contra a Covid-19 
de crianças entre 5 e 11 anos, 
em um esforço para combater 
o avanço da pandemia e man-
ter as escolas abertas dian-
te da propagação da variante 
ômicron.

Alemanha, Grécia e Hun-
gria estão entre os países que 
iniciaram a campanha de imu-
nização das crianças com uma 
forte demanda dos pais, de 
acordo com os médicos, pelos 
temores provocados pelas con-
tagiosa nova variante. A Espa-
nha tem 3,3 milhões de pes-
soas nesta faixa etária.

Países europeus 

começam a 

vacinar crianças 

contra a Covid-19

Crianças entre 5 e 11 anos.

Matthias Rietschel/Reuters
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Separei 5 lições que mudaram tudo 
em minha vida. Esta semana pen-
sei em aprofundar um ponto im-

portante para quem busca a abundân-
cia em suas vidas.

Autossugestão
Autossugestão é o ato de se comu-

nicar com você mesmo, usando seu 
consciente, com o propósito de influen-
ciar seu subconsciente. Assim, você po-
de exercer controle completo sobre o 
que chega até ele. Sabe aquela história 
que a gente só usa 10% da capacidade 
de nosso cérebro? É bem por aí,Hill ga-
rante que  poucas pessoas fazem isso.

Por exemplo, ler em voz alta e se 
visualizar com uma quantidade espe-
cífica de dinheiro é um dos métodos 
mais eficientes de autossugestão. Repe-
tindo essa prática, você cria padrões de 
pensamento e hábitos favoráveis, para 
que seus esforços transformem o dese-
jo em dinheiro vivo. Parece brincadei-
ra, mas não é… 

Como você pode praticar a autos-
sugestão

Encontre algum lugar quieto, onde 

você não será interrompido. Feche seus 
olhos e repita em voz alta a declaração 
que escreveu. Enquanto você segue es-
sas instruções, é importante que você 
se veja com o dinheiro.

Repita essa prática diariamente, 
por exemplo, ao acordar e antes de 
dormir.

Mantenha uma cópia escrita da sua 
declaração em um lugar acessível, para 
que você possa vê-la muitas vezes por 
dia, até que a memorize.

Mantenha o foco em seu desejo, 
até que ele se torne uma obsessão in-
cessante.

Conhecimento versus poder
Certamente você já ouvir dizer que 

conhecimento é poder. Mas, o livro 
Quem Pensa Enriquece garante que 
não é bem assim. Para Hill, o conheci-
mento é um potencial de poder. Ou se-
ja, o conhecimento só passa a ser poder 
se for organizado e direcionado de ma-
neira inteligente, por meio de atitudes 
para se alcançar um objetivo particular.

Aliás eu sempre digo que conheci-
mento só vira poder por meio de ação!

O conhecimento sozinho não vai 
atrair dinheiro. Contradizendo a cren-
ça popular, a educação geral e formal 
não tem correlação com riqueza. Por 
sua vez, o conhecimento específico 
aplicado a tarefas especiais traz o di-
nheiro.

Pessoas bem-sucedidas nunca pa-
ram de adquirir conhecimento espe-
cializado, relacionado com seus propó-
sitos, negócios ou profissão. Por outro 
lado, as pessoas sem sucesso come-
tem o erro de acreditar que o conhe-
cimento acaba depois de adquirir edu-
cação formal.

Eu entendo que muita coisa do que 
falei aqui pode ser difícil de acreditar, 
mas experimenta abrir sua mente e se-
gue estes pontos que descrevi aqui… 
Lembra que o conhecimento adquirido 
aqui não vai valer nada se você não co-
locar uma pitada de ação nesta mistura.

Então experimenta… e depois me 
manda um e-mail me contando o que 
aconteceu na sua vida!

Uma ótima semana para todos! 
Feliz Natal!

POR CLAUDIA FEHRIBACH

Carioca, 

formada em 

Artes pela Uni-

versidade do 

Rio de Janeiro. 

Conselheira 

financeira es-

pecialista em 

orçamento, 

crédito pes-

soal , proteção 

de família e 

acumulação 

de patrimônio.

Vice-Presiden-

te Executiva 

da Five Rings 

Financial.Envie 

sua dúvida 

por email para 

claudia@five-

ringsfinancial.

com

Em nossa última coluna falamos sobre o livro “Quem pensa enriquece”, 

de Napoleon Hill.

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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C
lássico da música folk 
brasileira, ‘‘Trem do 
Pantanal’’ acaba de 
chegar às plataformas 

de áudio em nova versão, inter-
pretada por Renato Teixeira e 
um de seus autores. A música, 
composição de Geraldo Roca e 
Paulo Simões, tem registro de 
mais de 100 diferentes grava-
ções (a primeira pelos composi-
tores), sendo as mais conheci-
das as lançadas por Sérgio Reis 
e principalmente Almir Sater.

Escrita no início dos anos 
1970, os versos da canção re-
latam a história de um indiví-
duo comunista, que era fugi-
tivo da ditadura militar que o 

Brasil estava vivenciando na 
época. Ele embarca no Trem 
do Pantanal com destino a San-
ta Cruz de La Sierra, na Bolívia, 
fugindo da perseguição políti-
ca. “Enquanto esse velho trem 
/ atravessa o Pantanal / o po-
vo lá em casa espera / que eu 
mande um postal…”, diz um 
trecho. ‘‘Trem do Pantanal’’ foi 
eleita, em 2001, como a músi-
ca que melhor representa o es-
tado do Mato Grosso do Sul. E, 
desde então, é considerada o 
hino não oficial do estado, che-
gando a ser tocada em eventos 
sociais e esportivos estaduais.

‘‘Não escolhi essa reper-
cussão toda, a repercussão é 

que escolheu a música’’, afir-
mou certa ocasião Geraldo 
Roca, quando ‘Trem do Pan-
tanal” ganhou as rádios, pas-
sou a tocar na TV (na época 
da novela “Pantanal”, sucesso 
da extinta Rede Manchete no 
início dos anos 1990) e a ser 
regravada em profusão. Agora, 
chega esta nova versão, atra-
vés da gravadora paranaen-
se New Music, na qual Renato 
Teixeira faz dueto numa “co-
lab” com Geraldo Roca, morto 
em 2015.

Renato, ganhador duas ve-
zes do Latin GRAMMY, é autor 
e intérprete de clássicos como 
“Romaria”, “Amanheceu Pe-

guei a Viola” e “Tocando em 
Frente”. Embora seus grandes 
sucessos sejam da época dos 
formatos físicos, eles também 
vêm registrando números sig-
nificativos nas plataformas di-
gitais entre o público jovem — 
mais de 30 milhões de plays.

U
m dos nomes mais ce-
lebrados da música 
e amplamente ouvi-
do nas festas de final 

de ano, o canadense Michael 
Bublé voltou a figurar nas pa-
radas globais com o álbum na-
talino “Christmas 2021” – uma 
versão deluxe de 10 anos do 
original “Christmas”. A edi-
ção comemorativa do proje-
to já ocupa o 9º lugar da Bil-
lboard 200, e dois singles já 
estão nos charts globais — “It’s 
Begining To Look Like Christ-
mas” ocupa a 25ª posição no 
Spotify Global, e “Holly Jolly 
Christmas”, a 91ª posição. De 
acordo com a Warner Music, 
gravadora do artista, no Bra-

sil os dois singles estão em 35º 
e 36º lugares no iTunes, e o ál-
bum segue em 44º entre os 
mais ouvidos pelos brasileiros 
na Apple Music.

Um dos maiores croo-
ners das últimas décadas, Bublé 
alcançou mais de quatro bi-
lhões de streams nas platafor-
mas com a versão original do 
álbum, “Christmas”, e ultrapas-
sou a marca de 16 milhões de 
discos físicos vendidos nesses 
dez anos. Para a alegria dos fãs, 
o artista voltou a movimentar o 
próprio canal no YouTube ao di-
vulgar um teaser fazendo mis-
tério para projetos que devem 
ser lançados 2022.

A edição comemorativa do 

álbum natalino inclui sete fai-
xas bônus com canções pes-
soalmente selecionadas pelo 
artista e apresenta duas novas 
gravações: a parceria de Bublé 
na composição “The Christmas 
Sweater” e uma nova versão 
de estúdio para a natalina “Let 
It Snow!”, gravada no famoso 
Abbey Road Studios, em Lon-
dres, com a BBC Big Band Or-
chestra. Ainda entre as mú-
sicas bônus estão “The More 
You Give (The More You’ll Ha-
ve)” e “Winter Wonderland” – 
um dueto com Rod Stewart.

Michael Bublé já vendeu 
mais de 60 milhões de álbuns 
ao redor do mundo, se apre-
sentou em países de todos os 

continentes e ganhou qua-
tro GRAMMY Awards, além 
de diversos outros importan-
tes prêmios em 25 anos de car-
reira. Atualmente, ele finaliza 
uma turnê nos Estados Unidos 
e México. O público brasileiro 
receberá a turnê do artista em 
shows que acontecem em no-
vembro de 2022 — no Rio de Ja-
neiro (dia 3), São Paulo (dias 5 e 
6) e Curitiba (dia 8).

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.

Renato Teixeira relê clássico “Trem do Pantanal”

Michael Bublé lança nova versão do álbum 
“Christmas”

planetamusica@gazetanews.comPor GENE DE SOUZA
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Spider-Man: No 

Way Home

Sony Pictures/
Marvel

Um dos fi lmes 
mais espera-
dos dos fãs da 
Marvel, “Spider-
-Man: No Way 

Home” entra em cartaz na sexta-fei-
ra, dia 17 de dezembro Nesse tercei-
ro fi lme, Peter Parker precisa lidar 
com as consequências da sua iden-
tidade como o herói mais querido 
do mundo após ter sido revelada no 
fi lme anterior. Incapaz de separar 
sua vida pessoal das aventuras de 
ser um super-herói, além de ter sua 
reputação arruinada por acharem 
que foi ele quem matou Mysterio. 
Mesmo colocando em risco entes 
queridos, Parker pede ao Doctor 
Strange (Doutor Estranho) para 
que todos esqueçam sua verdadeira 
identidade. Entretanto, o feitiço 
não sai como planejado e a situa-

ção torna-se ainda mais perigosa 
quando vilões de outros universos 
acabam indo para seu mundo. Ago-
ra, Peter não só têm que detê-los, 
mas também os mandar de volta 
para seu universo original. No elen-
co estão Tom Holland, Zendaya, 
Benedict Cumberbatch, Jamie Foxx, 
Marisa Tomei, Jacob Batalon, Wil-
lem Dafoe, entre outros. A direção 
foi feita por Jon Watts. O roteiro foi 
escrito por Chris McKenna e Erick 
Sommers. Vale a pena assistir!

Nightmare Alley

Searchlight 
Pictures

O novo suspense 
do diretor mexi-
cano Guillermo 
del Toro, “Night-
mare Alley”, 
estreia nas salas 

de cinemas no dia 17 de dezembro, 
sexta-feira. O longa acompanha um 
jovem vigarista que se envolve com 

uma psiquiatra que é mais corrupta 
do que ele. No início, eles aproveitam 
o sucesso extorquindo as pessoas com 
seu truque mentalista, mas ela de 
repente se volta contra ele, mani-
pulando o manipulador. No elenco 
estão Bradley Cooper, Cate Blanchett, 
Toni Collette, Richard Jenkins, 
Willem Dafoe, Rooney Mara, David 
Strathairn, entre outros. Guillermo 
também co-escreveu o roteiro com 
Kim Morgan e foi baseado no livro 
de William Lindsay Gresham. Vale 
a pena conferir e com certeza será 
indicado para os prêmios Oscar.

The Novice

IFC Films

O drama 
“The Novice” 
estreia nos 
cinemas e 
no vídeo On 
Demand na 
sexta-feira, 

dia 17 de dezembro. A atriz Isa-

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

As estreias no cinema e canais de streaming

cinema@gazetanews.comPor JANA NASCIMENTO NAGASE

Sony Pictures/Marvel
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longa acompanha Leda, uma mulher 

de meia-idade divorciada, devotada 

para sua área acadêmica como uma 

professora de inglês e para suas fi lhas. 

Quando ambas as fi lhas decidem ir 

para o Canadá e fi carem com seu pai 

nas férias, Leda já antecipa sua rotina 

sozinha. Porém, apesar de se sentir en-

vergonhada pela sensação de solidão, 

ela começa a se sentir mais leve e solta 

e decide, portanto, ir para uma cidade 

costeira na Itália. Porém, ao passar dos 

dias, Leda encontra uma família que 

por sua mera existência a faz lembrar 

de períodos difíceis e sacrifícios que 

teve de fazer como mãe. Uma história 

comovente de uma mulher que precisa 

se recuperar e confrontar o seu pas-

sado. No elenco estão Olivia Colman, 

Dakota Johnson, Jessie Buckley, Ed 

Harris, Peter 

Sarsgaard, Paul 

Mescal, entre 

outros. O fi lme 

foi escrito e di-

rigido pela atriz 

Maggie Gylle-

nhaal, marcando 

a estreia da atriz 

na direção.

belle Fuhrman interpreta Alex 
Dall, uma caloura que se junta à 
equipe de remo de sua universi-
dade e empreende uma jornada 
física e psicológica obsessiva 
para chegar ao time principal, 
custe o que custar. Com a inten-
ção de superar suas companhei-
ras de equipe, Alex se esforça ao 
máximo, superando seus limites 
e alienando todos ao seu redor 
em nome do sucesso. A dire-
ção ficou por conta de Lauren 
Hadaway que também escreveu 
o roteiro inspirado em sua pró-
pria experiência como remadora 
universitária competitiva. Amy 
Forsyth também está no elenco. 
Esse é mais um filme que, com 
certeza, será premiado pela 
atuação da Isabelle, a elegante 
cinematografia e uma trilha 
sonora sedutora.

The Lost Daughter

Netfl ix

O drama “The Lost Daughter” estreia 

nos cinemas no dia 17 de dezembro e 

na Netfl ix no dia 31 de dezembro. O 
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Karyn Mozi Oliver com as celebridades da festa Carol Cantelli e Guilherme Saad

Kobra com os fãs no Wynwood Walls em Miami

Familia OLIVER

Kobra no 

Wynwood Walls 

em Miami

Oliver USA comemora 5 

anos nos EUA

A
proveitando a semana 
da Art Basel Miami, o 
artista Kobra aprovei-

tou para tirar fotos e conversar 
com os fãs no Wynwood Walls 
em Miami, onde também se 
encontram alguns de seus pai-
néis. Um orgulho para o Brasil!

A 
empresa de móveis brasileira Oliver realizou 
um jantar exclusivo para parceiros e clientes 
no dia 3 de dezembro em Miami para come-

morar os 30 anos em que vem atuando no mercado 
brasileiro. O evento contou com a presença de cele-
bridades e show da cantora Claudia Leitte. Duran-
te a celebração o “General Counsel to the Mayor of 
Miami” Eddy Leal, entregou uma homenagem da ci-
dade de Miami para CEO da Oliver Movéis USA, Ka-
rin Mozi Oliver . Fotos: Marcio Amaral.

Claudia Leitte com fã durante show em Fort Lauderdale

Fort Folia em Fort 

Lauderdale

N
o dia 4 de dezembro o Fort Fo-
lia agitou a cidade de Fort Lau-
derdale com o show de Claudia 

Leitte no THE VENUE. Uma noite ele-
trizante e muito divertida promovida 
pela REC AND PLAY ENTRETENIMENT.

Confira a foto da cantora com um fã!

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

Vanessa de Oliveira e Priscilla Oliveira da Casa Brasil

Este quadro da foto foi finalizado durante o evento!

Cecilia, Jairzinho e Tania Khalil

Casa Brasil na semana Art 

Basel em Miami

N
a semana da Art Basel Miami que foi de 
1-4 de dezembro, a casa Brasil ofereceu 
um ambiente com arte, comida e decora-

ção que homenagearam a culinária e a arte brasi-
leira. Veja as fotos!




