
O maior jornal brasileiro na Flórida

A população total de imigrantes (legais e indocumentados) nos Esta-
dos Unidos atingiu em novembro o maior número já registrado na 

história americana. As informações são de uma análise do Center for 
Immigration Studies baseado nos dados mensais do Census Bureau de 
novembro de 2021. 

As expectativas da comunidade 
brasileira na Flórida para 2022

População imigrante nos Estados 

Unidos atinge o recorde de 46,2 milhões

A 
comunidade brasileira na Flórida é a mais ex-
pressiva nos Estados Unidos. Para saber mais 
os anseios da comunidade, o Gazeta News 

perguntou a algumas entidades oficiais brasileiras e 

também a própria população brasileira no estado so-
bre as expectativas e planos para 2022 que envolvam 
representatividade, serviços e união - os critérios 
mais citados. Flórida | Pág. 10
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Com mais de 300 mil pessoas, a comunidade brasileira na Flórida é a mais expressiva nos Estados Unidos. 

Os imigrantes somavam 14,2% em novembro.

FABIANO SILVA     

AP.
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A
pesar das incertezas 
provocadas pela pan-
demia da Covid-19, a 

economia mundial, que se 
recuperou neste ano, deve-
rá manter o crescimento em 
2022. O Fundo Monetário In-
ternacional (FMI) estima que 
o desempenho econômico se-
rá positivo em 4,9% no próxi-
mo ano, depois de registrar 
uma alta de 5,9% em 2021. Já 
o Banco Mundial (Bird) prevê 
uma alta de 5,6% neste ano e 

de 4,3% em 2022. A projeção 
do FMI para a economia bra-
sileira no próximo ano, no 
entanto, é bem mais modes-
ta: crescimento de 1,5% no 
Produto Interno Bruto (PIB). 

Apesar disso, o economis-
ta Estêvão Kopschitz, do Ins-
tituto de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada (Ipea), avalia que 
o cenário atual é bom para o 
Brasil. “A economia brasilei-
ra é muito infl uenciada pelo 

que acontece lá fora”, afi rma 
ele, ressaltando que hoje o 
momento é de muita incer-
teza, porque “a situação da 
pandemia é diferente do que 
já aconteceu no passado”. 

O crescimento entre os 
países deve ser desigual, con-
forme preveem FMI e Bird, 
porque, em alguns lugares, 
o percentual da população 
vacinada ainda é muito bai-
xo, especialmente nos paí-
ses mais pobres. “Embora o 

quadro da pande-
mia tenha melho-
rado, não viramos a 
página integralmen-
te”, resume Rafael 
Cogin, economista-
-chefe do Instituto 
de Desenvolvimen-
to Industrial, que 
cita como exemplo 
da incerteza no ce-

nário econômico a piora do 
quadro em alguns países da 
Europa.

Cogin diz que, se a ques-
tão sanitária se mantiver sob 
controle – sobretudo com a 
chegada da variante ômicron 
–, não haverá grandes turbu-
lências. “A prova vai ser ago-
ra, com o aumento de casos 
na Europa no fi nal do ano. Se 
os países conseguirem pas-
sar bem por essa tensão, as 

incertezas vão se dissipar”, 
prevê. Nesse contexto, há 
um conjunto de outros fato-
res que devem ser analisados 
com atenção no cenário eco-
nômico internacional: risco 
de desaceleração da econo-
mia chinesa, aumento da in-
fl ação e reorganização das ca-
deias produtivas.

Em relação à economia 
da China, Cogin detalha que, 
há alguns meses, se acendeu 
uma luz amarela com os si-
nais de desaceleração pro-
vocada, especialmente, pela 
crise no mercado imobiliário. 
“Isso pode ter impacto im-
portante para o Brasil, não só 
pela queda nas exportações, 
mas pela acomodação dos 
preços de commodities que 
vinham subindo”, relata. Por 
outro lado, ele lembra que 
expectativas menores para o 
crescimento chinês podem 
ajudar a arrefecer as pressões 
infl acionárias.

Paulo Gala, professor da 
Fundação Getúlio Vargas de 
São Paulo, avalia que a in-
fl ação seguirá elevada no 
próximo ano e diz que es-
se cenário só mudará com 
a normalização das cadeias 
produtivas. “No dia em que 
não tivermos fi las de navios 
em Los Angeles, podemos 

ter ideia de que a infl ação es-
tá passando”, comenta, refe-
rindo-se ao congestionamen-
to de navios contêineres que 
aguardam para descarregar 
seus produtos, resultado do 
aumento da demanda por 
parte dos norte-americanos.

Ainda que algumas in-
dústrias e empresas no Brasil 
tenham feito investimentos 
para acompanhar as mudan-
ças estruturais, “a América 
Latina está sendo preterida, 
em particular no setor in-
dustrial e na parte do setor 
de serviços vinculada ao pro-
cesso produtivo”, argumenta 
Sennes. De acordo com ele, 
o Brasil parece não ter con-
seguido formar uma agenda 
estratégica, nem no âmbito 
interno nem no externo.

O economista Renato 
Baumann afi rmou que, “se 
antes a decisão sobre a loca-
lização de unidades produ-
tivas era essencialmente a 
partir de custos – de mão de 
obra e acesso à matéria-pri-
ma ou custo de transporte 
–, agora há um componente 
adicional geopolítico neste 
processo decisório, seja pa-
ra reduzir a dependência de 
fornecedores ou por razões 
ideológicas”. Texto: Portal da 
Indústria. 

CONSULADO-GERAL DO BRASIL EM MIAMI

Setor de assistências a brasileiros:

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

AEROPORTO INTERNACIONAL

Miami: (305) 876 7000

Fort Lauderdale: (954) 359 1200

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

Palm Beach: (561) 471 7400

Orlando: (407) 825 2001

AMERICAN RED CROSS

Miami Dade: (305) 644 1200

Broward : (954 797 3800

Palm Beach: (561) 833 7711 (South) 

Palm Beach: (561) 746 1532 (North) 

Orlando e Região: (407) 644 9300

ANIMAL CARE AND REGULATION DIVISION

Miami Dade: (305) 6441200

Broward: (954) 359 1313

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

POR  | ARLAINE CASTRO
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O Fundo Monetário 
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que o desempenho 

econômico será positivo em 

4,9% no próximo ano, depois 

de registrar uma alta de 5,9% 

em 2021.
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reporter@gazetanews.com

As opiniões expressas em artigos são de 

responsabilidade de seus autores e não 

refletem necessariamente a opinião do 

jornal. Os serviços de propaganda são de 

responsabilidade dos anunciantes.

Fundado em fevereiro de 1994

Gazeta Brazilian News

1100 S Federal Highway #200

Deerfield Beach, FL.  33441

Tel.: (954) 938-9292

CONTRIBUTORS

Adriana Tanese | VIVER BEM

Claudia Fehribach | SAÚDE FINANCEIRA

Connie Rocha | BASTIDORES

Gene de Souza | PLANETA MÚSICA

Ingrid Domingues | PERGUNTAS DE IMIGRAÇÃO

Emerson Duran | O TEMPO NA FLORIDA

Jana Nascimento Nagase | CINEMA

Lair Ribeiro | LAIR RIBEIRO

www.gazetanews.com

info@gazetanews.com

EDITORIAL / STAFF

PUBLISHER

Zigomar Vuelma (vuelma@gazetanews.com)

EDITOR IN CHIEF

Fernanda Cirino (news@gazetanews.com)

EDITOR

Arlaine Castro (reporter@gazetanews.com)

ADVERTISEMENT

SOUTH FLORIDA

Eliane Gallotti 
Gabriela Lara 
Maurício Braz
sales@gazetanews.com

ORLANDO

Sandra Baptista 
Daniel Galvão

JOURNALISTS

SOUTH FLORIDA

Arlaine Castro (reporter@gazetanews.com)

CENTRAL FLORIDA

Neise Cordeiro (Orlando)

PHOTOGRAPHERS

Bill Paparazzi e Nathalia Schumacker

eB o ap aformaso ap aformas



PUBLICIDADEGazeta Brazilian News · Semana de 30 de Dezembro a 5 de Janeiro de 2022 3



FLÓRIDA Gazeta Brazilian News · Semana de 30 de Dezembro a 5 de Janeiro de 20224

Fechado desde março de 2020 pela pandemia, o parque receberá visitantes a partir de 2 de janeiro.

Disney reabrirá o parque aquático Typhoon 

Lagoon em janeiro com novidades

O 
Walt Disney World 
anunciou nesta terça-
-feira, 28, que o Parque 

Aquático Typhoon Lagoon se-
rá reaberto em 2 de janeiro 
de 2022.

O parque aquático está fe-
chado desde março de 2020, 
quando a pandemia forçou o 
fechamento de todos os par-
ques temáticos do complexo 
de entretenimento. 

Com a reabertura, várias 
atrações populares também 

retornarão, além da estreia 
de itens do menu de lanches 
e bebidas oferecidos no par-
que aquático.

Atrações que os visitantes 
poderão desfrutar: 

-Typhoon Lagoon Surf 
Pool - a maior piscina de on-
das ao ar livre da América, on-
de os visitantes podem pegar 
algumas ondas.

-Miss Adventure Falls - 
uma atração de jangada fami-
liar em ritmo acelerado.

-Crush ‘n’ Gusher - Uma 
montanha-russa de água emo-
cionante com três escorrega-
dores tubulares de 120 metros 
de comprimento.

-Castaway Creek - um belo 
rio lento que contorna todo o 
parque aquático.

-Humunga Kowabunga - 
visitantes podem escolher an-
dar em um dos três escorre-
gadores.

Saiba mais sobre a reaber-
tura no gazetanews.com. As atrações populares do parque voltam a fi car disponíveis aos visitantes. 

Disney.

Universal Orlando volta a exigir uso de máscara em ambientes fechados

O Universal Orlando Re-
sort retomou a exigência do 
uso de máscara em ambien-
tes internos no dia 24.

O mandato é válido pa-
ra visitantes e membros da 
equipe, independentemente 
do status de vacinação – in-
cluindo restaurantes, lojas e 

áreas públicas internas do ho-
tel. A máscara facial também é 
exigida em todas as atrações, 
desde o momento em que os 
visitantes entram na fi la.

Os casos diários de coro-
navírus quadruplicaram na 
semana passada na Flórida, 
de acordo com os Centros de 

Controle e Prevenção de Doen-
ças dos EUA. As hospitaliza-
ções aumentaram 12%, diz o 
CDC. Mas uma das maiores 
redes de hospitais em Mia-
mi, o Jackson Health, rela-
tou o dobro de pacientes com 
COVID-19 do que há uma se-
mana. A máscara facial também voltou a ser exigida em todas as atrações.

Universal/Divulgação

O primeiro satélite cons-
truído por uma startup brasi-
leira será lançado a bordo do 
foguete Falcon 9 da SpaceX, 
no próximo dia 10 de janeiro 
de 2022, a partir de Cabo Ca-
naveral, na Flórida.

O PION-BR1 foi desenvol-
vido em apenas 7 meses pelos 
fundadores da startup PION 
Labs, Calvin Trubiene, Bruno 
Pinto Costa, Gabriel Yamato e 
João Pedro Vilas Boas e tem o 
objetivo de estudar a capaci-
dade de comunicação de lon-
ga distância para o desenvolvi-
mento da área no Brasil.

Satélite brasileiro 

produzido por 

startup será 

lançado na FL

Fundadores da startup PION Labs.

defesaaereanaval.com

Olá! Meu nome é Daniela Modesto, sou brasileira, cirurgiã-dentista,

mãe e esposa. Em mais de 20 anos de profissão aprendi que

serviços de alta qualidade, dedicação e atenção devem ser

prioridade para nossos pacientes.

Na Bella Smile você encontrará uma equipe altamente treinada,

que irá lhe proporcionar uma ótima experiência em um ambiente

extremamente seguro e acolhedor, com equipamentos de última

geração constantemente esterilizados para garantir sua segurança.

Além, é claro, do carinho e simpatia do atendimento brasileiro.

Marque a sua consulta e venha nos conhecer! Você é muito bem

vindo e será um enorme prazer cuidar de você e sua familia.

June 14, 2020 | 6 PM

123 Anywhere St., Any City, ST 12345

RSVP KORINA AT 123-456-7890

(954) 990-6278

www.bellasmilefl.com

2626 E Commercial Blvd. - Fort Lauderdale, FL - 33308

Doctor Daniela Modesto

Carinho e atendimento
Brasileiro.
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Patty the Robot é um dos tipos de robôs usados para atender clientes.  

Small Business Trend. 

Com falta de trabalhado-
res, restaurantes do sul 
da Flórida estão inves-

tindo mais em robôs. É uma 
tendência nacional que foi im-
pulsionada pela pandemia e 
mais recentemente pela dimi-
nuição de mão de obra.

Depois de meses sobrevi-
vendo com uma equipe míni-
ma na Circle House Coffee de 
Fort Lauderdale, o mais novo 
trabalhador drive-thru é um 
braço robótico. Ele aumen-
tou a eficiência e até mesmo 
atraiu novos clientes para a 
cafeteria, segundo o proprie-
tário.

Restaurantes do sul da 

Flórida investem mais em 

atendimento com robôs
Um dos motivos 

é o desfalque 

recente no 

quadro de 

funcionários.

Um braço articulado de 
metal que atende os carros 
no drive-thru, o Tully Arm da 
Tulloch faz pagamentos com 
cartão de crédito e até mes-
mo borrifa desinfetante grátis 
nas mãos dos motoristas. Libe-
rados do manuseio de cartões 

de crédito, a equipe da Circle 
House tem mais tempo para 
preparar bebidas e sanduíches 
para o café da manhã e bater 
papo com os clientes. O que 
aumentou ainda as gorjetas.

O Tully Arm, que custa 
cerca de US $ 3.000, pratica-

mente se paga. Em novembro, 
a rede adicionou um segundo 
Tully Arm à sua nova locali-
zação na Circle House em Oa-
kland Park.

Mas o Circle House Cof-
fee não é o único restauran-
te investindo na automação. 
À medida que o sul da Flórida 
se prepara para mais transmis-
são da ômicron nesta tempo-
rada, mais restaurantes estão 
iniciando robôs para se pre-
parar contra outro problema 
sério: uma diminuição persis-
tente de mão de obra.

Uma pesquisa com 13.659 
assalariados feita pelo site de 
mercado de trabalho Joblist 
sugere que 58% dos funcioná-
rios de restaurantes e hotéis 
dos EUA planejam parar após 
o ano novo. Cerca de 6% dos 
trabalhadores de lazer e hos-
pitalidade pediram demissão 
em outubro, de acordo com 
novos dados do Bureau of La-
bor Statistics dos EUA.

Não é de se admirar que os 
restaurantes tenham adiciona-
do ‘colegas de trabalho robô’ - 
eles são à prova de pandemia, 
nunca ligam dizendo que es-
tão doentes, não precisam de 
salário ou fazem pausas no 
trabalho. Fonte: Sun Sentinel. 

Broward também vai 

distribuir testes rápidos
O Condado de Broward 

também vai distribuir testes 
rápidos de covid-19 gratuitos 
à população.

Assim que o condado re-
ceber os testes de coronavírus 
para levar para casa, a equipe 
do governo distribuirá gratui-
tamente ao público, disse o 
prefeito Michael Udine na se-
gunda-feira, 27. 

O condado de Miami-Da-
de começou a distribuir mais 
de 12.000 kits de teste rápi-
do para levar para casa na se-
gunda-feira em 27 bibliotecas 
públicas.

A administração do pre-
sidente Joe Biden comprou 
meio bilhão de kits de teste 
rápido para serem distribuí-
dos gratuitamente.

Brasileiros têm dificuldades 

para testes covid-19 
Muitos brasileiros estão re-

latando dificuldades para fa-
zer o teste de covid-19 na Flóri-
da. Filas longas ou até mesmo 
locais com testes em falta à 
medida que aumenta o núme-
ro de buscas por testes.

A Flórida tem visto um nú-
mero crescente de casos devi-
do à disseminação da varian-
te ômicron. Além disso, as 
viagens e festas de fim de ano 
também colaboram para esse 
novo cenário.

A cantora Gabriela Lacom-

Locais atendem com agendamento.

GN.

be teve dificuldades para con-
seguir teste com resultado no 
mesmo dia na quarta-feira, 22, 
na região de Broward. Ela es-
teve em 7 diferentes locais de 
teste e não conseguiu fazer o 
teste rápido.
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O que esperar da economia 

da Flórida em 2022

Indústria doméstica de la-
zer e viagens, desemprego, au-
mento salarial, inflação: o que 
esperar da economia da Flóri-
da em 2022?  Um dos maiores 
e mais conhecidos economis-
tas da Flórida, Dr. Sean Snaith, 
economista da UCF (University 
of Central Florida), projetou 
com precisão as tendências 
durante a pandemia e recen-
temente compartilhou suas 
expectativas para a economia 
da Flórida no próximo ano pa-

ra o canal FOX 13.
Os rápidos aumentos ge-

rais de preços especialista re-
laciona à escassez de casas 
disponíveis - agravada por in-
terrupções na cadeia de abas-
tecimento de produtos e mão 
de obra. Mas isso deve dimi-
nuir.

Já a taxa de desemprego 
será na faixa de 3%, com au-
mento da média salarial, im-
pulsionado pela falta de tra-
balhadores.

Taxa de desemprego deve ficar na faixa de 3%, com aumento salarial. 

rEUTErS/Mike Segar

Pautas serão votadas pelos congressistas estaduais na sessão legislativa.

Florida Senate.

De eleições a vacinas, os 
tribunais estaduais e 
federais estão avalian-

do as principais ações judi-
ciais da Flórida. Veja grandes 
questões a serem observadas 
em 2022:

1 - ELEIÇÕES: O projeto de 
lei põe mais obstáculos ao vo-
to pelo correio e acrescenta 
restrições à entrega de urnas, 
onde os eleitores podem en-
tregar as cédulas concluídas.

2 - COMPRAS DE ARMAS: 
A National Rifle Association 
está pedindo ao 11º Tribu-
nal de Recursos do Circuito 
dos Estados Unidos que rejei-

De compra de armas a 

vacinas: temas que podem 

se tornar lei em 2022
Câmara e Senado 

da Flórida 

votarão projetos 

de lei a partir de 

janeiro.

te uma lei da Flórida de 2018 
que impede que menores de 
21 anos comprem armas. A 
lei, aprovada após o tiroteio 
em massa na Marjory Stone-
man Douglas High School de 

Parkland, foi mantida por um 
juiz do distrito federal. A NRA 
argumenta que a lei é incons-
titucional.

3 - RESTRIÇÕES DE ARMAS 
LOCAIS: A Suprema Corte da 

Flórida concordou em abrir 
um caso que desafia uma lei 
estadual de 2011 que ameaça 
penas severas se os funcioná-
rios da cidade e do condado 
aprovarem os regulamentos 
relacionados a armas de fogo. 
Os governos locais começaram 
a lutar contra a lei após o tiro-
teio em massa de 2018. O 1º 
Tribunal Distrital de Recurso 
manteve a lei.

4 - LEI DE MARSY: Mais de 
três anos depois que os elei-
tores aprovaram uma medi-
da dos direitos das vítimas 
conhecida como “Lei de Mar-
sy”, a Suprema Corte da Flóri-
da irá considerar se a lei pode 
proteger a identidade de poli-
ciais envolvidos em tiroteios. 
O 1º Tribunal Distrital de Re-
curso apoiou dois oficiais Tal-
lahassee que argumentaram 
que tinham direito à proteção 
da privacidade porque foram 
ameaçados nos incidentes de 
uso da força.

5 - MANDATOS DE VACI-
NA: O governo estadual abriu 
processo contra a exigência 
da vacinação obrigatória do 
governo federal. Leia a repor-
tagem completa no gazetane-
ws.com. Com informações do 
Click Orlando. 

Solicite um empréstimo para 
pequenas empresas com o 
BB Americas Bank

O dinheiro que 
sua empresa 

precisa
está aqui
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O Gazeta News perguntou a civis e representantes de órgãos brasileiros quais os planos para o próximo ano.

Representatividade, melhores serviços e união: as 

expectativas da comunidade brasileira para 2022

A 
comunidade brasilei-
ra na Flórida é a mais 
expressiva nos Esta-

dos Unidos. Além de ser o 
estado favorito para quem 
quer se mudar para o exte-
rior, a Flórida também é a 
primeira opção de 90% dos 
brasileiros que querem fa-
zer negócio em algum esta-
do americano. 

Para saber mais os anseios 
da comunidade, o Gazeta Ne-
ws perguntou a algumas en-
tidades oficiais brasileiras e 
também a própria população 
brasileira no estado sobre as 
expectativas e planos para 
2022 que vão beneficiar a co-
munidade. 

População
- “Que nossa comunidade 

seja mais unida, um ajude o 
outro e que sejamos apoiado-
res não concorrentes”. 

- “Que o nosso povo brasi-
leiro que já está aqui não en-

gane os que cheguem, que a 
comunidade seja mais unida, 
que não queira tirar vantagem 
do seu próprio povo”.

- “Que tenha um Consu-
lado brasileiro aqui em Or-
lando”. 

- “Aulas de inglês em lo-
cais como igrejas e centros 
comunitários com professo-
res voluntários.”

- “Que haja um comércio 
brasileiro em Haines City e 
restaurantes também”.

- “Bom se investidores bra-
sileiros construíssem imóveis 
aqui voltado a atender a de-
manda dos brasileiros”.

- “Seria legal se tivesse um 
local para dar suporte para 
os recém chegados, mas não 
financeiro. Com dicas sobre 
CNH, ITIN (tax Number) aber-
tura de conta em banco, pa-
gamento de impostos, grupos 
na internet para emprego, di-
cas de trânsito, dicas das leis, 
etc. Algo que pudesse deixar 

as pessoas menos reféns dos 
maus intencionados”. 

Associações e órgãos bra-
sileiros 

De campanhas a treina-
mento e serviços, quais os 
planos para o próximo ano 
relacionados à comunidade 
brasileira na Flórida? 

Consulado do Brasil 
em Miami 

“Para o ano de 2022, nossa 
principal meta será continuar 
aprimorando o atendimento à 
comunidade brasileira. Nesse 
sentido, está em fase de tes-
te projeto-piloto, em parceria 
com o Banco do Brasil Ameri-
cas, de sistema de pagamen-
to eletrônico, que permitirá 
o pagamento de serviços con-
sulares por meio do cartão de 
débito. Também concretizar a 
abertura de um Vice-Consula-
do em Orlando”.

Conselho de Cidadãos 
da Flórida

“Continuar sendo uma 

Com mais de 300 mil pessoas, a comunidade brasileira na Flórida é a mais expressiva nos Estados Unidos. 

FaBiaNO SilVa     

‘ponte’ entre a comunidade e 
o Consulado Geral de Miami, 
a criando programas que pos-
sam informar, instruir e aten-
der necessidades nas áreas de 
saúde, educação, esporte, cul-
tura, empreendedorismo e e 

empoderamento feminino. A 
ideia é promover iniciativas 
não somente através de even-
tos pontuais mas cobrindo to-
do o ano”.

Associação de Mulhe-
res Empreendedoras

“Estamos elaborando um 
calendário bem diversificado 
que inclui workshops, eventos 
de rodada de negócios, pales-
tras educativas, feiras de negó-
cios e eventos beneficentes e 
de confraternização”. 

Arlaine Castro

IV nutrition
therapy

Esperamos por você:
896 N Federal Highway, Pompano Beach, FL 33062

(954) 300-8895 @adrianaetzlermedspa

- Aumenta a sua imunidade

- Auxilia na perda de peso

- Rejuvenesce a pele

- Um tratamento completo

- Beleza de dentro pra fora
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Vacina e emprego: brasileiros comemoram melhora

RÁPIDAS

Os sinais de que a economia da Flórida está melhorando nos 
últimos meses trazem esperança. Com vacinação aberta para 
todos os adultos, taxa de desemprego diminuindo, mais locais 
voltando a funcionar e aeroportos registrando maior tráfego 
de viajantes, brasileiros que moram na Flórida comemoram.

A taxa estadual de desemprego diminuiu para 4,8% em ja-
neiro de 2021, um aumento de 1,5% em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano passado, mas ainda menor do que a taxa nacio-
nal. A título de comparação, a taxa de desemprego dos EUA 
foi de 6,3% em janeiro. Em fevereiro, a taxa caiu para 4.7% e 
economistas preveem taxa menor ainda nos próximos meses.

Brasileiros batem recorde de remessas ao Brasil 

Aproveitando o real desvalorizado, brasileiros estão envian-
do mais dinheiro 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 bilhões), maior valor da série histórica com início em 
1995 e alta de 18% sobre igual período de 2020. No ano pas-
sado inteiro, o Brasil recebeu US$ 3,31 bilhões em transferên-
cias pessoais do exterior, - principalmente dos EUA-, recorde 
para o indicador até então, que deverá ser superado em 2021.

Brasileiros vacinados poderão entrar nos EUA

A Casa Branca anunciou no dia 15 de outubro a data em que 
turistas completamente vacinados contra a Covid-19, incluindo 
brasileiros, poderão entrar nos Estados Unidos. Serão aceitos 
viajantes que tenham se vacinado com imunizantes aprovados 
pela Food and Drug Administration (FDA) e pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) a partir de 8 de novembro.

Foram 32,517 milhões de turistas no estado entre 1º de julho e 30 de setembro 

de 2021, segundo a agência de turismo do estado Visit Florida.

Empresas brasileiras de turismo 

na FL relatam otimismo para 2022 

Há alguns meses, multi-
dões de turistas voltaram aos 
parques temáticos Walt Dis-
ney World e Universal Orlan-
do, à medida que mais pes-
soas são vacinadas contra a 
covid-19 e as restrições de 
viagens vão sendo retiradas. 
Empresas brasileiras de turis-
mo relatam otimismo e veem 
melhora financeira, principal-
mente para o próximo ano.

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

“O turismo está dominan-
do a recuperação do setor de 

viagens dos EUA, e a Flórida 
está liderando por causa de 
suas políticas anti-bloqueio. 
A Flórida está vencendo con-
correntes como Nova York, 

Las Vegas, Havaí e Califórnia”, 
afirmou Dana Young, presi-
dente e CEO da VISIT FLO-
RIDA.

O relatório estimou um to-

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

Aline Menegat, criadora do @falandodeorlando e diretora da Menegatour Agência de Viagens em Orlando.

Divulgação

Bebê lixeira: testemunha de defesa fala sobre brasileira

“Eu conheço a verdadeira Rafaelle. As coisas teriam sido tão 
diferentes se ela soubesse que estava grávida. O bebê não cho-
rou”, afirmou a amiga próxima, que será testemunha da defe-
sa no julgamento de Rafaelle Sousa, presa desde 2019 em West 
Palm Beach.Em entrevista exclusiva ao Gazeta News, a amiga 
e outra brasileira que atua como defensora de vítimas pelo Im-
migrants Resource Center do sul da Flórida, contaram a versão 
da Rafaelle e os fatos anteriores à ação. Gravidez ectópica, sus-
to, medo por ser imigrante indocumentada e confusão mental 
- o que a levou a deixar a recém-nascida numa sacola na área 
da lixeira em Boca Raton? 

Brasileiro escapa de desabamento de prédio em Surfside

“Estou em choque, mas é um milagre eu estar vivo para 
contar isso hoje, não vejo de outra forma”, conta o empresário 
Erick Moura, que era para estar no apartamento que desabou 
do condomínio Champlain Towers South, em Surfside, norte 
de Miami Beach, no dia 24 de junho. Em entrevista exclusiva 
ao Gazeta News, o empresário, natural de Brasília (DF), relem-
bra a rotina que, por milagre, como diz, foi alterada naquela 
noite. Segundo ele, havia passado a tarde toda no apartamento 
1004 onde morava há quase três anos, saiu à noite para a casa 
da namorada que fica a 5 minutos do condomínio.

Furacão Ida provoca morte e destruição em Louisiana

Uma pessoa morreu e mais de um milhão de pessoas fica-
ram sem energia pela passagem do furacão Ida na costa do Gol-
fo, uma das tempestades mais poderosas que atingiu os Esta-
dos Unidos causando devastação em toda a Louisiana e Nova 
Orleans. O furacão atingiu a costa como uma tempestade de 
categoria 4, com ventos de 150 milhas por hora e chuvas tor-
renciais, na noite 30 de agosto em Port Fourchon, Louisiana, 
exatamente 16 anos desde o furacão Katrina que matou mais 
de 1.800 na costa do Golfo em 2005. Foi o 5º furacão mais for-
te da história a atingir o continente.

De janeiro a maio, 21,9 mil brasileiros foram detidos pelos agentes da 

fronteira entre o México e os EUA; 56.881 ao todo no ano fiscal de 2021.

Mais brasileiros se arriscam entre 

a travessia ilegal e a deportação 

N
os cinco primeiros me-
ses deste ano, 21,9 mil 
brasileiros foram deti-

dos pelos agentes da frontei-
ra após cruzar ilegalmente a 
fronteira do México com os 
Estados Unidos. O Brasil é o 
8° país de origem de imigran-
tes irregulares para os EUA pe-
la fronteira. 

De acordo com os dados 
da Alfândega e Proteção de 
Fronteiras dos EUA, foram re-
gistrados ao todo 180.034 mi-
grantes, a maioria adultos sol-
teiros, em maio. O número 
subiu ligeiramente de 178.854 
em abril e 172.000 em março.

O volume atual de brasi-
leiros na rota migratória irre-
gular supera, inclusive, a alta 
de 2019, quando 18 mil deles 
entraram irregularmente no 
país, o que justificou a decisão 
do então presidente Donald 
Trump de incluir os cidadãos 
do Brasil em um processo de 
deportação sumária, algo que 
não ocorria há décadas.

Para se ter ideia do tama-

nho desse fluxo, é como se os 
agentes de migração dos EUA 
encontrassem, em média, 150 
brasileiros por dia tentando 
acessar o país a pé.

“Uma vida mais digna”
Um desses é R.L*., que foi 

mês passado com a família 
(esposa e dois filhos menores) 

“em busca de uma vida mais 
digna para a família”, disse. O 
funcionário público contou so-
bre a travessia  com exclusivi-
dade ao Gazeta News.

Disse que saiu de Gover-
nador Valadares no dia 29 de 
maio, passou por Belo Hori-
zonte, São Paulo, Brasília, Mé-

xico até chegar à fronteira. Lá, 
atravessaram uma cerca e ha-
via uma patrulha com agentes 
de imigração. Se entregaram e 
foram para um local tipo uma 
delegacia. “Havia várias celas, 
tipo celas de cadeia. Homens 
são separados das mulheres e 
crianças”, destaca. 

O Brasil é o 8° país de origem de imigrantes irregulares para os Estados Unidos pela fronteira com o México.

CBP
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Os três estados com os maiores aumentos de imigrantes em 2021 foram Flórida, Califórnia e Arizona.

População imigrante nos Estados Unidos atinge o 

recorde de 46,2 milhões em novembro de 2021

A 
população total de 
imigrantes (legais e 
indocumentados) nos 

Estados Unidos atingiu em no-
vembro 46,2 milhões, o maior 
número já registrado na histó-
ria americana. Os imigrantes 
também são chamados pelo 
governo de “nascidos no es-
trangeiro”. A população imi-
grante geral caiu em meados 
de 2020 e aumentou dramati-
camente após a vitória de Bi-
den. As informações são de 
uma análise do Center for Im-
migration Studies baseado nos 
dados mensais do Current Po-
pulation Survey (CPS) do Cen-
sus Bureau de novembro de 
2021. 

O crescimento e o tama-
nho da população imigrante 
no CPS são importantes por-
que, ao contrário dos núme-
ros de chegada de imigrantes 
legais ou apreensões de fron-
teira, o censo mede o núme-
ro total de estrangeiros que 

vivem no país, que é o que 
em última análise determina 
o impacto da imigração nos 
americanos sociedade.

Para que a população imi-
grante cresça, as novas chega-
das devem exceder a migração 

de retorno e as mortes. Nas-
cimentos de imigrantes, le-
gais ou não nos Estados Uni-
dos não somam aos nascidos 
no estrangeiro, pois todas as 
pessoas nascidas nos Estados 
Unidos são consideradas nati-

vas por defi nição. 
A nova imigração é com-

pensada por quase um milhão 
de imigrantes deportados ou 
os que optam por deixar o país 
a cada ano, e pela mortalida-
de natural de cerca de 300.000 

Os imigrantes representavam 14,2% em novembro de 2021 - a maior porcentagem em 111 anos. 

AP.

por ano entre a população imi-
grante existente. Os nascidos 
no estrangeiro nas pesquisas 
do Census Bureau incluem to-
das as pessoas que não eram 
cidadãos dos EUA no nasci-
mento - principalmente cida-
dãos naturalizados, residentes 
permanentes legais, visitantes 
temporários de longo prazo e 
imigrantes indocumentados. 

De acordo com os dados:
- Havia um total de 46,2 

milhões de imigrantes (legais 
e indocumentados) no país 
em novembro de 2021. Este é 
o maior número de imigran-
tes já registrado em qualquer 
pesquisa ou censo do governo 

desde 1850.
- Como parcela da popula-

ção total dos EUA, os imigran-
tes eram 14,2 por cento em 
novembro de 2021 - a maior 
porcentagem em 111 anos. A 
parcela de imigrantes na po-
pulação triplicou desde 1970 
e quase dobrou desde 1990.

- O número de imigran-
tes no país cresceu 1,5 mi-
lhão entre novembro de 2020 
e novembro deste ano, depois 
de cair 1,2 milhão entre feve-
reiro e setembro de 2020 co-
mo resultado das restrições 
da Covid-19.

- Apenas no último mês - 
outubro a novembro de 2021 
- a população total de imigran-
tes aumentou em 470.000.

- Entre novembro de 2020 
e novembro de 2021, os esta-
dos com os maiores aumentos 
de imigrantes foram Flórida, 
Califórnia, Arizona, Wiscon-
sin e Virgínia. Fonte: Center 
for Immigration Studies.

“É o maior número de 
imigrantes já registrado 
em qualquer pesquisa 
ou censo do governo 

desde 1850”, diz o 
estudo.
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 (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



IMIGRAÇÃOGazeta Brazilian News · Semana de 30 de Dezembro a 5 de Janeiro de 2022 13

O trabalho será feito nas partes de maior fluxo de imigrantes indocumentados e inclui acessos e estradas.

Department of Homeland Security vai fechar lacunas 

no muro de fronteira no Texas, Arizona e Califórnia

O 
Departamento de Se-
gurança Interna (DHS) 
anunciou que usará 

fundos de segurança de fron-
teira alocados pelo Congresso 
para fechar lacunas e pagar 
por projetos ambientais e de 
limpeza em áreas do Arizona, 
Califórnia e Texas.

Os projetos autorizados 
pelo Secretário de Segurança 
Interna, Alejandro Mayorkas, 
incluem a instalação de drena-
gem para evitar inundações, 

mitigação da erosão do solo, 
conclusão de estradas utiliza-
das por agentes da Patrulha 
de Fronteira, desmobilização 
de locais de construção e ar-
mazenamento de equipamen-
tos e descarte de materiais não 
utilizados.

Mayorkas também autori-
zou a Alfândega e Proteção de 
Fronteiras dos EUA (CBP) a er-
guer barreiras para fechar “pe-
quenas” lacunas ao longo de 
algumas seções do muro que 

foram deixadas abertas quan-
do a construção foi interrom-
pida em janeiro, dizendo que 
as medidas são necessárias por 
preocupações de segurança.

O trabalho também inclui-
rá consertar e completar por-
tões do muro, incluindo os 
usados pela Patrulha de Fron-
teira para resgatar imigrantes 
presos em canais de irrigação. 

Os projetos aprovados por 
Mayorkas são parte de um pla-
no de administração mais am- Em algumas áreas, o trabalho será de limpeza de sobras de materiais. 

AP Photo/Felix Marquez.

plo de Biden para desacelerar 
o que se tornou um dos proje-
tos de infraestrutura federal 
mais caros dos EUA.

“O conserto será 

também em partes 

usadas pela Patrulha de 

Fronteira para resgatar 

imigrantes presos em 

canais de irrigação”.

Kamala Harris anuncia US $ 1,2 bilhão em investimento para a América Central

A vice-presidente dos EUA, 
Kamala Harris, anunciou US 
$ 1,2 bilhão em investimen-
tos do setor privado na Amé-
rica 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 es-

forços do governo Biden para 
conter a migração da Améri-
ca Central para a fronteira dos 
EUA, com foco em abordar os 
motivos pelos quais as pessoas 
se sentem compelidas a deixar 
seus países de origem.Kamala Harris está liderando os esforços de imigração do governo Biden.

Adam Schultz
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Português é a terceira língua 

mais falada em três estados
Destino de imigrantes de 

todo o mundo, os Estados Uni-
dos são uma caldeirão de lín-
guas, com mais de 300 sendo 
faladas no país. O inglês é o 
idioma preponderante, com 
o espanhol em segundo lugar. 
Mas o Português é a terceira 
língua mais falada em três es-
tados americanos. 

Segundo um levantamen-
to do Instituto de Políticas Mi-
gratórias com base em dados 
do censo americano, em 2019, 
quase 70 milhões de pessoas 
(22% da população) disseram 
falar uma língua diferente do 
inglês em casa.

Nesse grupo, seis em cada 

dez falavam espanhol. As ou-
tras línguas principais eram 
o chinês (5%, incluindo man-
darim e cantonês); Tagalog 
(quase 3%); e vietnamita, ára-
be, francês e coreano (cerca 
de 2%).

O português, embora não 
esteja no topo do ranking, é 
falado por 846 mil pessoas ou 
1,2% da população. E é o idio-
ma mais falado depois do in-
glês e do espanhol em Massa-
chusetts, Connecticut e Rhode 
Island, todos no nordeste - 
região conhecida por abrigar 
não só um grande número de 
brasileiros, mas também de 
portugueses e angolanos.

Massachusets, Connecticut e Rhode Island falam mais português. 

Internet. 

A expectativa era de que o mercado de trabalho levaria anos para se 

recuperar, mas taxa de desemprego foi a menor em novembro. 

Demissões voluntárias e escassez de 

mão de obra marcam o mercado

A 
economia dos EUA há 
um ano era com taxa 
de desemprego de 6,7% 

e com menos 10 milhões de 
pessoas empregadas do que 
antes da pandemia. A expec-
tativa era de que o mercado 
de trabalho levaria anos para 
se recuperar.

Então, a economia expe-
rimentou duas surpresas his-
tóricas. Em primeiro lugar, a 
demanda por trabalhadores 
voltou a disparar a uma veloci-
dade quase nunca vista antes. 
E, em segundo lugar, apesar 
das empresas fazerem tudo 
para contratar, milhões de tra-
balhadores se aposentaram ce-
do ou ficaram de fora.

Essas duas forças colidi-
ram para criar o mercado de 
trabalho mais incomum de 
que há memória - e uma eco-
nomia afetada não por poucos 
empregos, mas por poucos tra-

balhadores.
Para quem procura em-

prego ou muda de empre-
go, a economia de 2021 foi 
uma bênção, à medida que as 
empresas aumentam os salá-
rios e muitos trabalhadores 
se sentem capacitados a pe-
dir demissão porque podem 
encontrar rapidamente novas 
oportunidades. Mas a escassez 
de mão de obra resultante está 
causando problemas profun-
dos em uma série de setores - 
de restaurantes que não con-
seguem encontrar servidores 
a fábricas que não conseguem 
encontrar pessoas para a linha 
de montagem a hospitais que 
não conseguem encontrar en-
fermeiras.

A escassez está começando 
a levantar questões difíceis so-
bre o quanto alguns dos seto-
res mais vitais da América po-
dem continuar a contar com 

A escassez de mão de obra ainda tem causado problemas aos setores. 

Quartz. 

uma força de trabalho com sa-
lários relativamente baixos. O 
impacto econômico imediato 
da pandemia do coronavírus 
foi insondável. Só em abril de 
2020, quase 21 milhões de em-
pregos foram perdidos. Apesar 
das melhorias ao longo do ano 
passado, a maioria dos econo-
mistas achava que o progres-
so viria lentamente em 2021, 

à medida que empresas ansio-
sas e maltratadas contratas-
sem relutantemente. Em vez 
disso, foi uma recuperação 
quase sem precedentes.

A taxa de desemprego, que 
era de 4,2% em novembro, se 
recuperou mais rapidamente 
do que outros anos. Fonte: The 
Washington Post. 
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Brasileiro 

pode pegar 

mais de 

20 anos de 

prisão

O brasileiro Flávio Cândi-
do da Silva, 36, morador de 
Malden, em Massachusetts, 
pode pegar mais de 20 anos de 
prisão por fraude eletrônica e 
roubo de identidade qualifica-
do envolvendo os aplicativos 
Uber e Lyft. As informações 
são do Departamento de Jus-

tiça dos EUA. 
Silva declarou-se culpado 

no dia 17 de dezembro, em 
uma corte federal de Boston. 
Segundo a acusação, ele che-
fiava uma quadrilha que usava 
identidades roubadas e docu-
mentos falsificados para criar 
contas falsas de motorista em 

aplicativos de entregas e via-
gem como Uber, Lyft e Door-
dash.

Eles usavam as informa-
ções de identificação das ví-
timas para solicitar contas de 
motorista com as empresas 
de caronas e entregas - per-
mitindo que passassem pelas 

verificações de antecedentes 
exigidas por essas empresas e 
criassem contas de motorista 
em nome das vítimas.

As contas eram alugadas 
ou vendidas para pessoas que 
não tinham licença para diri-
gir nos EUA. Também é ale-
gado que os réus usaram as 

contas falsas para explorar 
programas de bônus ofereci-
dos pelas empresas de aplica-
tivos aumentando o ganho pa-
ra o motorista.

O julgamento será no dia 
22 de abril do ano que vem. 
Se condenado, ele poderá pe-
gar mais de 20 anos de prisão.

Crianças menores de 5 anos, que ainda não são elegíveis para vacinação, estão compondo uma 

grande parte dos surtos pediátricos de COVID-19 em todo o mundo.

Variante ômicron é mais grave em 

crianças? O que se sabe até agora

Ainda assim, muitos especia-
listas aconselham cautela em 
vez de pânico.

Em todo os EUA, mais de 
900 crianças com COVID-19 
foram internadas em um hos-
pital na semana de 20 de de-
zembro, ante 800 na semana 
anterior, de acordo com o Hos-
pital Infantil da Filadélfia. Is-
so é cerca de 1,1 hospitaliza-
ções por 100.000 crianças, o 
que ainda é menor do que a 
taxa de admissão durante uma 
temporada de gripe típica (cer- As crianças estão se infectando e sendo hospitalizadas em número maior.

CDC

Embora os dados iniciais 
indiquem que a varian-
te ômicron agora domi-

nante está associada a doen-
ças mais leves em comparação 
com outras versões do coro-
navírus, ainda não se tem res-
postas sólidas, especialmente 
sobre como a mutação afeta 
diferentes grupos de idade, co-
mo as crianças.

Evidências recentes mos-
tram que as crianças estão 
se infectando com o corona-
vírus e sendo hospitalizadas 
em número maior em rela-
ção aos dias pré-ômicron, es-
pecialmente aquelas que não 
foram vacinadas. Como resul-
tado, crianças menores de 5 
anos, que ainda não são ele-
gíveis para vacinação, estão 
compondo uma grande par-
te dos surtos pediátricos de 
COVID-19 em todo o mundo. 

ca de 3 a 5 hospitalizações por 
100.000 crianças).

“Embora ainda seja cedo, 
ainda não vimos nenhum da-
do da variante ômicron para 
nos preocupar com a mudan-
ça do risco de doenças graves 
entre as crianças”, Dra. Jen-
nifer Nuzzo, especialista em 
doenças infecciosas da Esco-
la de Bloomberg Johns Hop-
kins Saúde Pública, disse ao 
The New York Times. “Esses 
riscos relativamente baixos e 
nossa capacidade de reduzi-

-los ainda mais podem ajudar 
a aliviar algumas ansiedades 
nos próximos meses.”

À medida que os cientistas 
aprendem mais, os especialis-
tas sugerem que os adultos se-
jam vacinados, especialmente 
aqueles perto de crianças mui-
to novas para tomar vacinas, 
evitem espaços fechados lota-
dos, usem máscaras perto de 
crianças pequenas e tentem 
fazer testes COVID-19 rápidos 
antes de se reunirem com ou-
tras pessoas.
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CDC reduz tempo de isolamento e quarentena de Covid-19 
O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos 

EUA reduziu na segunda-feira, 27, o tempo recomendado de 
isolamento em caso de resultado positivo para Covid-19 de 
dez dias para cinco dias se não apresentarem sintomas — e se 

usarem máscaras por perto de outras pessoas por pelo menos 
mais cinco dias. Também encurtou para os mesmos cinco dias 
se forem vacinadas e para nenhum tempo se tiverem tomado 
a dose de reforço.

Califórnia é o 1° estado com 5 

milhões de casos de covid-19
A Califórnia se tornou o 

primeiro estado a registrar 
mais de 5 milhões de infec-
ções por coronavírus conhe-
cidas, de acordo com o pai-
nel estadual na terça-feira, 28.

O marco de 5,076,650 re-
latado pelo Departamento 
de Saúde Pública da Califór-
nia  não foi totalmente ines-
perado, uma vez que o estado 
tem 40 milhões de residen-
tes. Além disso, já é esperado 
um aumento de novas infec-

ções em meio a festas de fim 
de ano e reuniões familiares 
forçadas a ambientes fecha-
dos por uma série de tempes-
tades de inverno.

O primeiro caso de coro-
navírus na Califórnia foi con-
firmado em 25 de janeiro de 
2020. Demorou 292 dias pa-
ra chegar a 1 milhão de infec-
ções em 11 de novembro da-
quele ano e 44 dias a partir de 
então para 2 milhões.

Fonte: Associated Press.

O estado chegou à soma de 5,076,650 casos na terça-feira, 28. 

Flickr.

Jessiane Schinaider, 24 anos, fez último contato com a família no dia 5 de 

dezembro, pedindo para a família enviar mais dinheiro aos sequestradores.

Brasileira é sequestrada e deixada 

para morrer na fronteira EUA

E
m mais um caso envol-
vendo brasileiros na 
fronteira sul entre Es-

tados Unidos e México, uma 
jovem de 24 anos teria sido 
abusada e abandonada na 
fronteira no início deste mês.

De acordo com as informa-
ções, Jessiane Gonçalves Schi-
naider tinha o sonho de entrar 
nos Estados Unidos e seguir o 
“sonho americano”. Mas “caiu 
em mãos erradas ao tentar 
atravessar a fronteira mexi-
cana”, disse Ivania Vazquez, 
criadora de uma campanha no 
GofundMe que busca ajuda pa-

Jessiane Gonçalves Schinaider foi encontrada em Ciudad Juarez, no México.

GofundMe.

ra a família resgatá-la. 
A publicação afirma que 

a jovem foi sequestrada e vio-

lentada de várias maneiras e 
“não morreu por milagre de 
Deus”. O último contato com a 

família foi no dia 5 de dezem-
bro quando ela pediu para a 
família ter misericórdia dela 
e enviar mais dinheiro aos se-
questradores. Mas os familia-
res não tinham como enviar 
mais e a jovem foi violentada 
e deixada em local ermo so-
zinha para morrer. Por sorte, 
um fazendeiro a encontrou e a 
levou até o hospital em Juarez.

“Foram dias de angústia 
até que uma enfermeira de 
Juarez no México conseguiu 
encontrar a família no Bra-
sil pelo seu sobrenome”, diz 
a campanha.

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

Horário de funcionamento 
Segunda á sextas dás 9:30am ás 5:30pm
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20 capitais cancelaram a realização de shows e eventos artísticos para evitar a aglomeração.

Pandemia restringe festas de réveillon no BR

O surgimento da varian-
te Ômicron do novo co-
ronavírus restringiu as 

festas de réveillon em todo o 
país. Pelo menos 20 capitais 
cancelaram a realização de 
shows e eventos artísticos pa-
ra evitar a aglomeração de pes-
soas. No entanto, em algumas 
capitais, a queima de fogos foi 
mantida.

Em Recife, está programa-
da somente a queima de fo-
gos na praia de Boa Viagem, 
com 17 minutos de duração, 
e em outros bairros da cida-
de. Quatro balsas estão espa-

lhadas pela orla da cidade pa-
ra garantir o espetáculo, que 
será realizado com fogos sem 
ruídos. Um decreto municipal 
proibiu a utilização de artefa-
tos que provoquem poluição 
sonora em eventos promovi-
dos pelo governo local.

Além de não realizar a fes-
ta de réveillon neste ano, a 
prefeitura de Fortaleza publi-
cou um decreto para fixar o 
limite de público em festas 
privadas. Pelas regras, even-
tos de grande porte em locais 
fechados terão capacidade de 
até 2,5 mil pessoas. Pandemia restringe festas de réveillon pelo país

Europa amplia restrições para conter aumento de infecções pela ômicron 
Enquanto cresce pelo 

mundo o número de novos 
casos de infecção pela varian-
te ômicron, aumenta também 
o total de países que estabele-
cem restrições à entrada de es-
trangeiros ou à circulação de 
pessoas. A maior parte está na 
Europa, onde a cepa já se tor-
nou dominante. 

A Finlândia foi a mais re-
cente nação a anunciar medi-
das de controle mais rígidas. 
Na terça-feira, 28, o país in-
formou que não permitirá o 
ingresso de viajantes de fora 
sem a certificação de imuni-
zação completa. Antes, para 
entrar em território finlandês, 
além do comprovante de uma 

dose de vacina, a pessoa apre-
sentava teste negativo para 
Covid-19. Suécia, Dinamarca e 
Áustria haviam tomado a mes-
ma decisão dias atrás. Na Ale-
manha, passa a valer a proibi-
ção de reuniões com mais de 
dez pessoas vacinadas ou de 
dois indivíduos não vacinados. 
Fonte: AFP/Veja. Viajantes terão que apresentar certificação de imunização completa.

Alamy

A próxima edição do Fó-
rum Econômico Mundial, pro-
gramada para acontecer entre 
17 e 21 de janeiro de 2022, em 
Davos, na Suíça, foi adiada em 
razão da variante Ômicron.

“Apesar dos estritos pro-
tocolos de saúde para a reu-
nião, a transmissibilidade da 
Ômicron e seus impactos em 
viagens e mobilidade tornam 
o adiamento necessário”, in-
formou a organização inter-
nacional. A edição de 2021 
do Fórum Econômico Mundial 
também foi cancelada em vir-
tude da pandemia de covid-19. 
A data será remarcada para o 
período do verão.

Fórum 

Econômico 

Mundial de 2022 é 

adiado

Evento será realizado no verão.
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E
stamos no fi m do ano… e 
todo ano é a mesma coisa: 
Vem aquela vontade louca  

de mudar e o anseio pelo novo. 
Na verdade as resoluções de ano 
novo são  bem mais do que um 
simples ritual Todo fi m de ano é 
a mesma coisa: primeiro a gen-
te pensa que o ano passou voan-
do. Essa sensação fi ca cada vez 
mais recorrente conforme o tem-
po passa e, ainda que este “fenô-
meno”, pode ser explicado pela 
psicologia e pela neurociência.

Deixa eu explicar melhor , 
mesmo que o tempo seja o mes-
mo para todo mundo, cada qual 
percebe sua passagem de for-
ma diferente. Existem diversas 
explicações para isso, a rotina 
maçante ou o uso desenfreado 
dos aparelhos  tecnológicos. To-
dos esses aspectos intensifi cam 
a sensação de o tempo passar 
mais rápido.

Para quem vive essa sensação, 
às vezes experimenta também o 

sentimento de não ter cumprido 
as promessas de ano novo. Afi nal, 
isso é comum. Muitas pessoas so-
frem para manter as metas para 
um ano novo.

Você sabia que 77% das pes-
soas seguem as suas promessas 
por 1 semana, enquanto apenas 
19% por 2 anos. Nesses casos, 
as pessoas bem-sucedidas relata-
ram empregar signifi cativamente 

mais controle de estímulo, refor-
ço e força de vontade do que os 
malsucedidos nos 2 anos.

Agora não existe planejamen-
to sem existir uma meta especí-
fi ca. E se eu fosse traçar um ma-
pa de ação; seria mais ou menos 
assim:

Estabelecer metas concretas 
Estabelecer tempo necessário.

Planejamento Afastar o me-

do de fracassar Novo ano, novas 
metas, certo? Em partes. O ano 
novo deve ser tratado como um 
momento importante de refl e-
xão. Assim, deve-se pensar sobre 
o comportamento empregado nos 
últimos 12 meses e quais mudan-
ças positivas no estilo de vida de-
vem ser feitas. Simples assim, se-
parar o que deu certo do que não 
deu… aí fi ca mais fácil concen-
trar no positivo e intensifi car es-
tes hábitos.

Agora o que não dá, é pensar 
que o ano novo carrega uma vari-
nha de condão que vai fazer fi car 
tudo perfeito no ano seguinte. Na-
da de mudanças radicais… essas 
então não se sustentam mesmo!

Transformações assim são di-
fíceis e se provam com pouca ade-
rência ao longo do tempo.

Defi nir metas pequenas e 
atingíveis ao longo do ano, em 
vez de uma meta singular e avas-
saladora em 1º de janeiro, pode 
ajudá-lo a alcançar  mais fácil os 

seus objetivos.
Assim vamos trazer esse as-

sunto parar a área fi nanceira:
Se seu objetivo é acabar com 

as dívidas de cartão de crédito, 
por exemplo, não adianta pensar 
que você vai pagar $20,000.00 em 
alguns meses.

objetivo: pagar $20K em car-
tões.

Tempo: 3 anos Cortar gastos, 
fazer um funil fi nanceiro; aumen-
tar a renda com um trabalho part 
time e muito importante não fa-
zer mais nenhum gasto até encer-
rar esta dívida.

Pensar e listar como você vai 
se sentir completamente sem dí-
vidas ( não tem medo que possa 
competir com essa sensação de 
liberdade …) Se você seguir este 
modelo, vai dar certo com qual-
quer tipo de resolução que vo-
cê tenha!

Eu desejo a todos um bom fi m 
de ano e um 2022 muito abundan-
te para todos vocês!

POR CLAUDIA FEHRIBACH

Carioca, 

formada em 

Artes pela Uni-

versidade do 

Rio de Janeiro. 

Conselheira 

fi nanceira 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@fi ve-

ringsfi nancial.

com

Fim de ano e as tais resoluções

saudefinanceira@gazetanews.comSAÚDE FINANCEIRA

As informações fornecidas neste artigo são apenas para fi ns informativos. Não devem ser consideradas aconselhamento jurídico ou fi nanceiro. Você deve consultar um profi ssional para determinar o que pode ser 

melhor para suas necessidades individuais.

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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M
arisa Monte não é 
aquele tipo de ar-
tista que faz sho-
ws com frequência. 

Digamos que, neste quesito, 
a pandemia da Covid-19, que 
prejudicou a carreira de milha-
res de artistas de diferentes gê-
neros, não afetou tanto a con-
sagrada cantora de MPB, que 
tem feito tours pontuais, com 
espaços de pelo menos três 
anos entre uma e outra.

No início de janeiro, Ma-
risa sairá em nova turnê para 
alegria de seus fãs, desta vez 

com o show “Portas”, inspira-
do em seu mais recente álbum 
homônimo, lançado em ju-
lho pela Sony Music. E, em São 
Paulo não poderia ser diferen-
te. Com uma agenda de sho-
ws especial voltada para o Es-
paço das Américas, ela acaba 
de abrir mais duas datas. Além 
de se apresentar nos dias 27, 
28, 29 de janeiro e 4 e 5 de fe-
vereiro, ela também voltará à 
casa para mais duas apresen-
tações 11 e 12 de fevereiro, 
por conta da demanda por in-
gressos.

No palco, Marisa estará 
acompanhada por Dadi (baixo, 
violões e piano), Davi Moraes 
(guitarra), Pupillo (bateria), Pre-
tinho da Serrinha (percussão e 
cavaquinho), Chico Brown (vio-
lões e piano), Antonio Neves 
(arranjo dos metais e trombo-
ne), Eduardo Santana (trompe-
te) e Oswaldo Lessa (saxofone 
e flauta).

A nova turnê, que reunirá 
também os grandes sucessos 
da cantora em 30 anos de car-
reira, começará pelo Rio de Ja-
neiro — Jeunesse Arena –, nos 

dias 19, 21 e 22 de janeiro. No 
dia 4 de março começa a tur-
nê nos Estados Unidos no Bro-
ward Center em Ft. Lauderda-
le, seguido de mais 9 cidades, 
sua maior turnê no país. Os in-
gressos já estão a venda pelo si-
te BrazilianNites.com

A 
triste e reflexiva can-
ção “Vou Te Encon-
trar”, foi composta 
por Nando Reis como 

alento ao amigo ex-colega de 
Titãs Paulo Miklos que perdera 
a ex-esposa, Rachel Salem, em 
2013. Em 2017, a música che-
gou ao mercado. “Olha, ainda 
estou aqui perto / Nunca te es-
queci / Forte / Com a cabeça no 
lugar / Livre / , Livre para amar 
/ Sofro / Como qualquer um / 
Rio, quando estou feliz / Ho-
mem, dessa mulher / Vivo, co-
mo você quer / Nas ondas do 
mar / Nas pedras do rio / Nos 
raios de sol / Nas noites de frio/  
No céu, no horizonte / No in-
verno, verão / Nas estrelas que 
formam / Uma constelação…/ 
Vou te encontrar”, diz um tre-

cho da letra tocante.
“Quando publicada, no dis-

co de Paulo Miklos, a compo-
sição tornou-se um verdadeiro 
sucesso em voz do cantor, re-
sinificando toda dor da perda 
em doces versos de esperança. 
Quando Nando a compôs, trou-
xe consigo uma áurea de pes-
soalidade poética à canção, re-
lacionando-a ao fato da perda 
do amigo — no entanto, des-
nuda, a revelou como de uni-
versal significado aos ouvidos 
do mundo”, informa a nota de 
imprensa.

Agora, Nando resolveu fa-
zer uma releitura de “Vou Te 
Encontrar” e convidou o can-
tor Péricles para se juntar a ele 
nesta nova versão de “Vou Te 
Encontrar”, que chegou às pla-

taformas digitais. Gravada no 
Space Blues Estúdio, em São 
Paulo, a faixa foi produzida por 
Pupillo Oliveira, que também 
toca bateria, com as guitarras 
de Walter Villaça, os baixos de 
Felipe Cambraia e os teclados 
de Alex Veley. Em dueto, Nan-
do e Péricles exaltam a força 
da canção com sua imersão re-
flexiva e intensa.

A nova versão de “Vou Te 
Encontrar” faz parte da sé-
rie de singles intitulada “Nan-
do Hits”, que compõem a no-
va turnê do músico paulistano. 
Aliás, Nando sempre foi um 
dos artistas do pop com mais 
intensidade de trabalho em 
termos de agenda. E agora que 
a pandemia está mais contro-
lada, ele voltou firme à estra-

da. Em dezembro, está reali-
zando 18 apresentações, entre 
shows fechados e abertos, em 
cidades como São Paulo (dia 
23, no Espaço das Américas), e 
Angra dos Reis (31). Em janei-
ro, a agenda conta com 10 sho-
ws até agora da turnê “Nando 
Hits”, em cidades como Sal-
vador, Recife, Rio de Janeiro e 
Florianópolis.

PLANETA MÚSICA

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

Marisa Monte estreia turnê “Portas” em 

janeiro e chega aos EUA em março

Nando Reis e Péricles lançam faixa poética

planetamusica@gazetanews.comPor GENE DE SOUZA
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A aniversariante Marione Pinheiro com a filha Marcela Michel e com a sócia Denise Metzler

Adrien Lukas, Chris Bianchi, Lucas 

Bianchi e Nicolas Bianchi

A bandeira (VERSÃO MENOR) com o rosto de 

Francisco estampada

Carmem Gusmão e Chris 

Bianchi, em Michigan

Marione’s 

Birthday

Homenagem a Francisco Rodrigues

Carmem Gusmão e Chris 

Bianchi

Natal com Neve

N
o dia 19 de dezembro, 
Marione Pinheiro co-
memorou seu aniver-

sário com uma festa de na-
tal em sua loja Sand Brazil. A 
festa contou com a presença 
de amigas, clientes e da filha 
de Marione, que veio do Bra-
sil para prestigiá-la!

O 
papai noel da comunidade brasileira, Francisco Rodrigues, ganhou uma 
surpresa da torcida vascaína “Força Jovem”, em Deerfield Beach. No dia 12 
de dezembro, a torcida liderada por Murilo Silva fez um bandeirão do time 

com a imagem de Francisco estampada, para comemorar os 16 anos da torcida na 
Flórida. Durante a festa de confraternização eles abriram o bandeirão que emo-
cionou o vascaíno e mais antigo torcedor do grupo, aos seus 87 anos. Confira!

N
o dia 25 de dezembro, esta colunista reen-
controu a amiga e renomada artista plástica, 
Carmem Gusmão. Durante o encontro, que 

aconteceu no atelier de Carmem, em Lake Orion, 
Michigan, as duas mataram a saudade e estudaram a 
possibilidade de realizar um workshop de Carmem 
aqui na Flórida em 2022. Aguardem!

E
sta colunista, Chris Bianchi, esteve 
em Michigan no período de natal e 
conseguiu vivenciar alguns dias de ne-

ve com a família. Para quem mora na Flo-
rida, alguns dias de frio já são suficientes... 
Veja na foto!

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

Francisco recebendo a homenagem da torcida 

vascaína da Flórida




