
O maior jornal brasileiro na Flórida

O diretor brasileiro da Asselfis International, empresa especializada 
em planejamento tributário e serviços de contabilidade em Orlando 

e Miami, explica em que os brasileiros (recém-chegados ou não) devem 
prestar atenção ao fazer a declaração de imposto de renda deste ano. 

Flórida registra alto índice de 
desaparecimento e sequestro

Quem precisa declarar imposto de 

renda nos Estados Unidos?  

D
e janeiro a dezembro de 2020, foram relatados 
2.197 casos de crianças desaparecidas. Uma 
mãe brasileira que recentemente quase teve o 

filho raptado em um parque no sul da Flórida faz um 

alerta. Veja também a orientação de uma brasileira 
que comanda uma fundação na Flórida que ajuda fa-
mílias cujas crianças foram sequestradas ou envolvi-
das em tráfico humano. Flórida | Pág. 10

EUA  |  Pág. 15

"Cuidado nos parques", alerta uma brasileira que vivenciou uma tentativa de sequestro do filho no sul da Flórida. 

O prazo de envio é até 18 de abril.
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A
lém dos desafios im-
postos pelo terceiro 
ano de pandemia de 

COVID-19 nas Américas, os 
países também estão colo-
cando em risco as últimas 
duas décadas de progresso 
de imunização infantil con-
tra as demais doenças, uma 
vez que milhões de crianças 
estão com seus programas de 
vacinação atrasados. O alerta 
foi feito na quarta-feira (26) 
pela diretora da Organiza-

ção Pan-Americana da Saúde 
(OPAS/OMS), Carissa Etienne.

“Os países estão vendo 
surtos de doenças que há 
anos estavam sob controle”, 
disse Etienne, citando o avan-
ço do sarampo no Brasil e da 
difteria no Haiti e na Repú-
blica Dominicana.

Nesta semana, os paí-
ses notificaram o maior nú-
mero de casos semanais de 
COVID-19 desde o início da 

pandemia – mais de oito mi-
lhões. As mortes também au-
mentaram 37% em relação à 
semana anterior, chegando 
a 18 mil.

Segundo a diretora da 
OPAS, pessoas de todas as 
idades estão sendo infecta-
das, embora as hospitaliza-
ções e os casos graves sejam 
mais frequentes entre crian-
ças com doenças pré-existen-
tes, como diabetes e asma.  

Ainda que muitas das 
crianças se recupe-
rem da doença, es-
sa população conti-
nua sendo afetada, 
perdendo suas con-
sultas médicas re-
gulares, muitas per-
manecendo fora da 
sala de aula e tendo 
o seu bem-estar so-
cial, mental e físico 

comprometidos.
“Para algumas crianças, 

as escolas são refúgios segu-
ros para aprender, sociali-
zar, receber apoio de saúde 
mental e obter uma refeição 
nutritiva”, afirmou Etienne.

Apelo - A diretora da 
OPAS pediu aos pais e res-
ponsáveis que levem seus fi-
lhos às consultas médicas de 
rotina e solicitou aos países 
que garantam que esses ser-

viços estejam abertos e dispo-
níveis. “Os países devem ver 
as imunizações de rotina co-
mo essenciais. Esses serviços 
eram críticos antes da pande-
mia e continuam sendo cen-
trais para nossas respostas 
à COVID-19, para que nos-
sos filhos não corram ainda 
mais risco.”

Etienne também pediu 
aos ministérios de Saúde, 
Educação e Proteção Social 
que trabalhem juntos “para 
trazer o maior número possí-
vel de crianças de volta à es-
cola com segurança”.

A OPAS publicou dire-
trizes detalhadas para facili-
tar o retorno ao aprendizado 
presencial. A diretora da Or-
ganização disse que, “ao pro-
mover o uso de máscaras e o 
distanciamento social e ga-
rantir a ventilação adequa-
da, os países podem reabrir 
as escolas com segurança”.

Vacinação - Quando se 
trata de vacinar crianças sau-
dáveis contra a COVID-19, a 
diretora da OPAS destacou 
que os países devem primei-
ro “garantir que a cobertura 
entre os grupos com maior 
risco de doença e morte por 
COVID-19 seja alta”.

Doze países e territórios 
nas Américas já atingiram a 

meta de vacinação da OMS, 
de 70%. Muitos, principal-
mente no Caribe, ainda têm 
baixa cobertura entre grupos 
de risco, como pessoas idosas 
e profissionais de saúde.

No entanto, em países 
onde grupos vulneráveis 
já foram protegidos e on-
de suprimentos de vacinas 
adicionais podem estar dis-
poníveis, devem ser consi-
derados os benefícios de va-
cinar crianças para reduzir 
ainda mais a transmissão do 
SARS-CoV-2”, complementou 
Etienne. 

“Agora, mais do que nun-
ca, precisamos de dados so-
bre como esse vírus está 
afetando diferentes idades, 
gêneros, grupos e geogra-
fias”, declarou Etienne. Is-
so permitirá que os países 
identifiquem lacunas e dire-
cionem recursos para aque-
les que mais precisam deles.

Panorama - Analisando a 
situação da COVID-19 na re-
gião, a diretora da OPAS in-
formou que, na América do 
Norte, os casos nos Estados 
Unidos diminuíram cerca de 
um milhão na última sema-
na, mas muitos dos estados 
do sul do México viram novas 
infecções triplicarem.

Texto: ONU Brasil. 

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 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 

 Semana de 27 de janeiro a 02 de fevereiro

 INVERNO até 22 de março

FLORIDA CENTRAL

Temperaturas congelan-

tes e ventos fortes neste fi-

nal de semana, com tempe-

ratura negativa de -2°C, no 

sábado à noite.

SUL DA FLORIDA

Muito frio na madrugada 

de sábado para domingo 

com temperatura mínima 

de 2°C .
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Serão distribuídas mais de dois milhões de máscaras N95 nas lojas da Flórida e outros estados.

Winn-Dixie e Fresco y Más vão distribuir 

máscaras N95 grátis na Flórida 

E
m breve, qualquer pes-
soa poderá adquirir uma 
máscara N95 gratuita 

durante uma ida ao super-
mercado Winn-Dixie, Fresco 
y Más e Harveys Supermarket. 

As remessas de máscaras 
federais podem chegar a todas 
as farmácias da loja já na sex-
ta-feira, 28 de janeiro, de acor-
do com a empresa controlado-
ra Southeastern Grocers, com 
sede em Jacksonville.

A empresa diz que espe-

ra distribuir mais de dois mi-
lhões de máscaras N95 gratui-
tas em suas lojas na Flórida, 
Geórgia, Alabama, Louisiana 
e Mississippi por meio de sua 
parceria com o Departamento 
de Saúde e Serviços Humanos 
dos EUA para ajudar a prote-
ger as pessoas durante a pan-
demia de COVID-19.

Até três máscaras estarão 
disponíveis por pessoa por or-
dem de chegada, dependendo 
da disponibilidade, de acor-

do com a empresa. Há lojas 
Winn-Dixie em toda a Flóri-
da, mas lojas Fresco y Más 
no sul da Flórida e na Flóri-
da Central.

Não há lojas do Harveys 
Supermarket no sul da Flóri-
da, mas você pode encontrá-
-las em outras partes do es-
tado. Visite ou ligue para sua 
loja local para saber se já há 
máscaras gratuitas em esto-
que. Com informações do Mia-
mi Herald. Até três máscaras estarão disponíveis por pessoa por ordem de chegada.

Southeastern Grocers.

FBI investiga panfletos de ódio aos judeus em áreas residenciais de Miami

A polícia de Miami-Dade 
confi rmou na segunda-feira, 
24, que panfl etos antissemitas 
(preconceito contra ou ódio 
aos judeus) foram encontra-
dos em áreas residenciais da 
cidade e que agora estão tra-
balhando com o Departamen-
to de Polícia de Miami Beach 

e o FBI em uma investigação 
sobre os responsáveis. 

De acordo com a polícia 
de Surfside, os panfl etos con-
têm teoria da conspiração an-
tissemita ligando a pandemia 
de COVID a vários judeus ame-
ricanos. Eles foram encontra-
dos em vários locais, inclusive 

em áreas residenciais ao lon-
go da Carlyle Avenue e da Bis-
caya Drive.

“Não há lugar para o ódio 
em nossa comunidade e isso 
não será tolerado”, disse a po-
lícia. Com informações do Lo-
cal 10. Leia a matéria comple-
ta no gazetanews.com. Panfl etos com informações de ódio foram espalhados no domingo, 23.

Local 10.

Após uma votação unâni-
me do conselho escolar na ma-
nhã desta sexta-feira, 21, os 
professores e assistentes de 
sala de aula das Escolas Públi-
cas do Condado de Broward 
receberão aumento de salário.

Os educadores também re-
ceberão uma bolsa única de 
$2.000, e os funcionários que 
não se qualifi caram para o 
bônus de US$ 1.000 do estado 
também receberão um bônus 
do distrito.

O acordo foi fi rmado com 
o Broward Teachers Union em 
dezembro.

Broward aprova 

aumentos para 

profissionais da 

educação

Foi aprovado aumento de salário.

 Iviani FigueroaBCPS.

DENTAL CARE
THAT IS OUT OF
THIS WORLD

info@bellasmilefl.com bellasmilefl.com(954) 990-6278
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(954) 482 5000

1100 South Federal Hwy -
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Brightline 

inicia teste 

da rota West 

Palm Beach à 

Orlando 

A Brightline está um passo 
mais perto da rota de Orlando 
para Miami. Os trens de alta 
velocidade começaram testes 
de West Palm Beach para Bre-
vard County no dia 18. Foi a 
primeira vez que um trem 
Brightline seguiu para o nor-
te de West Palm Beach.

“(É) um passo importante 
para conectar o sul da Flóri-
da ao centro da Flórida com o 
transporte ferroviário de pas-
sageiros”, disse Katie Mitzner, 
porta-voz da Brightline.

Os testes foram entre 
West Palm Beach e Micco, no 
condado de Brevard; e West 

Palm e Cocoa.
O objetivo das corridas 

de treinamento foi permitir 
que os maquinistas tenham 
a chance de se familiarizar 
mais com os trilhos e com o 
que os cerca.

“Estamos falando dos si-
nais, dos cruzamentos, das 

comunidades – eles estão 
passando pelas curvas, pelas 
retas”, disse Mitzner.

De acordo com a Brightli-
ne, 30 tripulantes precisarão 
ser qualificados até o final do 
ano, exigindo viagens diárias 
de ida e volta ao longo do cor-
redor de 130 milhas.

Durante os testes,  os trens 
não transportam passageiros e 
não passam de 100 km/h.

Existem 156 cruzamentos 
ferroviários que foram atuali-
zados durante o processo de 
construção, disse a Brightli-
ne. Com informações do ca-
nal Fox35.

O Peak Surf Park contará também com uma praia de 800 metros de extensão, além de 

restaurantes e bares para sediar shows e eventos, diz o organizador.

Parque gigante de surf, ciclismo, patinação 

e escalada será construído em Tampa Bay

lia. De acordo com o site, a 
tecnologia na piscina oferece 
cinco níveis diferentes de on-
das que quebram ao mesmo 
tempo, para surfistas inician-
tes a profissionais.

Sustentabilidade

O parque também será 
sustentável. De acordo com 
o fundador Tony Miller, sua 
equipe trabalhará com um ar-
quiteto de sustentabilidade, 
bem como uma organização 
de credenciamento que ava-
lia neve, surfe e outros par- O Peak Surf Park será construído em Hillsborough ou Pinellas County.

Divulgação.

A área de Tampa Bay, na 
costa oeste da Flórida, 
vai ganhar um parque 

gigante de surf, ciclismo, pati-
nação e escalada. 

O Peak Surf Park terá 30 
acres e será construído em 
Hillsborough ou Pinellas Cou-
nty. Vai custar entre US $ 60 
a US $ 70 milhões para cons-
truir, dependendo de fatores 
como o custo do terreno, in-
formou o jornal Tampa Bay 
Times.

O parque contará não ape-
nas com surf, mas também 
com ciclismo, patinação e es-
calada. Também contará com 
uma praia de 800 metros de 
extensão, além de restauran-
tes e bares para sediar shows 
e eventos.

Para os amantes do surf, o 
Peak Surf Park está trabalhan-
do com Surf Lakes na Austrá-

ques de aventura para garantir 
que os parques não agridam 
o ambiente em que estão lo-
calizados.

Acessibilidade 

Miller disse que o parque 
será “muito acessível” para os 
visitantes entrarem e passa-
rem o dia nas praias, restau-
rantes e muito mais. O custo 
do surf será por hora e com-
petitivo com parques de on-
das semelhantes.

O parque oferecerá progra-
mação específica para merca-

dos carentes, incluindo “um 
programa de surf, esportes de 
ação, educação em conserva-
ção e estágios para grupos de 
baixa renda, jovens em risco, 
pessoas com deficiência, vete-
ranos e socorristas que sofrem 
de PSTD [e muito mais.]

Segundo os organizadores, 
tão logo o local seja seleciona-
do, a construção pode levar 
pelo menos 2-3 anos para ser 
concluída.

Acesse a matéria completa 
no gazetanews.com.
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Universal Orlando abre 

promoção de parque grátis 

O Universal Orlando Re-
sort lançou a promoção es-
pecial de ingressos para vi-
sitantes “Get 2 Days Free 
with a 3-Day Ticket”. Quem 
comprar o pacote de 3 dias 
para visitar os parques do 
complexo ganha mais dois 
de graça.

As ofertas valem compras 
efetuadas até 5 de maio nos 
combos de ingressos 2-Park 
3-Day Park-to-Park ou o 3-Park 
3-Day Park-to-Park. Os bilhetes 

podem ser usados até 15 de de-
zembro de 2022.

O ingresso não é reem-
bolsável, intransferível e de-
ve ser utilizado pela mesma 
pessoa em todos os dias. Po-
de ser usado em dias não con-
secutivos e não tem data de 
bloqueio. Os preços variam 
de acordo com o dia e a tem-
porada. 

Para mais informações e 
compra de ingressos, acesse 
www.universalorlando.com.

Visitantes podem comprar ingressos promocionais pelo site até maio.

daNiEl lEClair

a taxa de desemprego de Orlando foi de 3,8% em dezembro de 2021.

Visit Florida.

O 
mercado de trabalho es-
tá em recuperação em 
toda a Flórida, especial-

mente em Orlando - berço dos 
parques temáticos mais visita-
dos do mundo. 

Em todo o país, o empre-
go ainda está 2% abaixo dos ní-
veis pré-pandemia. A Flórida 
se recuperou melhor em ní-
vel estadual, retornando com 
mais de 90% dos empregos 
perdidos, segundo o Departa-
mento de Oportunidades Eco-
nômicas do estado. 

A área de Orlando ga-
nhou o maior número de 
empregos no setor privado 

Turismo deve liderar o 

crescimento de empregos 

em Orlando em 2022
A área liderou 

em ganhos de 

emprego em lazer 

e hospitalidade 

em dezembro.

em dezembro de 2021, en-
tre todas as áreas metropoli-
tanas, e teve a taxa de cres-
cimento de empregos mais 
rápida do setor privado ao 
longo do ano. Orlando adi-

cionou 87.900 novos empre-
gos no setor privado, aumen-
tando 8,3% ao longo do ano. 
A taxa de desemprego de Or-
lando foi de 3,8% em dezem-
bro de 2021, abaixo dos 4,5% 

relatados em dezembro de 
2020, informa o site do De-
partamento. 

A força de trabalho 
da área de Orlando em de-
zembro de 2021 aumentou 
114.624 ao longo do ano, um 
aumento de 9,3%. As indús-
trias que mais empregos ga-
nharam ao longo do ano in-
cluem lazer e hospitalidade, 
aumentando em 32.800 em-
pregos; comércio, transporte 
e serviços públicos, aumen-
tando em 15.800 empregos; 
serviços profissionais e em-
presariais, aumentando em 
14.100 empregos; e serviços 
de educação e saúde, aumen-
tando em 10.100 empregos. 
A área de Orlando liderou as 
áreas metropolitanas em ga-
nhos de emprego em lazer 
e hospitalidade; serviços de 
educação e saúde; construção; 
e fabricação.

Estimulando a recupera-
ção no novo ano, estão au-
mentando as reservas anteci-
padas de hotéis em janeiro e 
fevereiro, bem como mais ne-
gócios do grupo chegando a 
Orlando.  As companhias aé-
reas também estão receben-
do maior demanda de passa-
geiros que chegam à cidade.

Solicite um empréstimo para 
pequenas empresas com o 
BB Americas Bank

O dinheiro que 
sua empresa 

precisa
está aqui
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2022 K5 LXS FWD

Visit your South Florida Kia retailer today.

Call 800-333-4KIA for details. New 2022 K5 LXS 1.6T FWD — $25,685.00 MSRP. MSRP includes destination/handling and excludes taxes, title, license fees, options, and 
retailer charges. Actual prices set by dealer and may vary. Lease from Kia Finance on approved credit. Lessee is responsible for insurance, maintenance, repairs, $0.20 
per mile over 10,000 miles/year, and excess wear. Subject to vehicle availability and dealer participation. Offers may not be combined except where specified. Must take 
delivery by 1/3/22. Warranties include 10-year/100,000-mile powertrain and 5-year/60,000-mile basic warranty. All warranties and roadside assistance are limited. See 
retailer for warranty details. Vehicles shown with options. Not all optional features are available on all trims. Features may vary.
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De janeiro a dezembro de 2020, foram relatados  2.197 casos de crianças desaparecidas no estado, aponta ONG. 

Flórida registra alto índice de sequestro infantil e de 

pessoas desaparecidas; brasileira faz alerta

A Flórida registra um alto 
índice de sequestro in-
fantil e de pessoas de-

saparecidas. De acordo com 
o FBI, em 2020 havia 365.348 
entradas do National Crime 
Information Center (NCIC) pa-
ra crianças desaparecidas. Em 
2019, o número total de crian-
ças desaparecidas no NCIC foi 
de 421.394, informa a Organi-
zação Missing Kids.

Houve um total de 776 pri-
sões por sequestro/abdução re-
gistradas em 2018 na Flórida. 
Destas prisões, 46 eram crian-
ças e adolescentes e 666 eram 
adultos, segundo dados do De-
partamento de Aplicação da 
Lei da Flórida.

De janeiro a dezembro de 
2020, foram relatados ao Na-
tional Center for Missing & 
Exploited Children’s na Fló-
rida 2.197 casos de crianças 
desaparecidas.  Desses, 2.072 
tinham sido resolvidos e 125 

estavam ativos. 
Os Alertas AMBER são ati-

vados pela aplicação da lei 
nos casos mais graves de rap-
to de crianças. Nacionalmen-
te, 1.053 crianças foram re-
cuperadas com sucesso como 

resultado direto do programa 
AMBER Alert em 31 de dezem-
bro de 2020.

“Cuidado nos par-
ques”

Chorando muito, uma bra-
sileira que vivenciou uma ten-

tativa de sequestro do filho 
em um parque no sul da Fló-
rida, fez um alerta para ou-
tras mãespais. “Muito cuidado 
nos parques. Tentaram raptar 
meu filho no Markham Park 
(Sunrise). Muito cuidado com 

“Cuidado nos parques”, alerta uma brasileira que vivenciou uma tentativa de sequestro do filho no sul da Flórida. 

Pixabay.

os filhos de vocês. Não está de 
brincadeira qualquer parque. 
Eu estava perto dele, ele estava 
andando de bicicleta. Não des-
cuidem. Eu não descuidei. Eu 
estava perto, mas o cara veio 
com o carro em cima da grama 
para pegar meu filho. Ainda 
bem que meu filho foi esperto, 
viu e falou: ‘Mãe, que cara lou-
co, está passando em cima da 
grama com o carro, o que ele 
está fazendo?’. O cara viu que 
eu estava, mesmo assim esta-
cionou o carro perto da gen-
te. A mulher chegou a sair do 
carro, mas viu que eu a vi, en-
trou de novo no carro e deram 
uma volta no quarteirão e pa-

raram perto da gente de novo. 
Eu estava sozinha com meu fi-
lho ali. Fui então pra perto de 
um pessoal que estava fazendo 
uma obra no parque e chamei 
a polícia. Pegaram os dois no 
carro e levaram presos. Muito 
cuidado com o filho de vocês”, 
detalhou a brasileira. 

Como famílias podem 
evitar? 

Anna Alves-Lazaro, funda-
dora e CEO da Hope and Jus-
tice Foundation no sul da Fló-
rida, ressalta um ponto muito 
importante e que muitos pais 
não se atentam - a internet.

“Os filhos podem estar 
dentro de casa, porta e jane-
las trancadas, etc, mas estão 
acessando todo tipo de site e 
redes sociais e ficam vulnerá-
veis. É onde estão os predado-
res. A internet é um portal de 
risco para essas crianças e ado-
lescentes”, destaca. 

Leia a reportagem comple-
ta no gazetanews.com. 

“Muito cuidado com os 

filhos de vocês. Não está 
de brincadeira qualquer 

parque”, alerta uma 
mãe brasileira cujo filho 

quase foi raptado. 

Arlaine Castro
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Ediane Gomes, a “Índia”, conta ter sido alvo de preconceito por um 
funcionário da academia LA Fitness da Oakland Park, em Fort Lauderdale. 

Lutadora brasileira é impedida de 

entrar em banheiro feminino na FL 

“Parecer homem eu pare-
ço, é natural, eu nasci as-
sim. Mas sou mulher e 

não tenho vontade nenhuma 
de trocar de sexo. Eu nasci as-
sim e primeiramente respeito 
a vontade de Deus”, desabafa 
a lutadora de Jiu-Jitsu e MMA 
brasileira Ediane Gomes, co-
nhecida como “Índia”, que 
mora no sul da Flórida e con-
ta ter sido alvo de preconcei-
to por um funcionário da aca-

demia LA Fitness na Oakland 
Park, em Fort Lauderdale. 

Em entrevista exclusiva ao 
Gazeta News, ela descreveu o 
acontecido e enfatiza que há 
muito preconceito na socieda-
de. “O preconceito gera ódio. 
Seja para o homossexual, para 
raça, cor, religião, tudo. Cada 
um tem que viver a sua vida e 
se amar mais. Por que as pes-
soas não se amam e preferem 
odiar as outras pessoas? Deus 

veio para nos amar e nos dei-
xar livres para amar também. 
As pessoas precisam se aceitar 
mais, se amar mais “, destaca. 

O episódio aconteceu em 
dezembro do ano passado e 
envolveu a polícia. Mesmo ma-
lhando há mais de dois anos 
no local, ela conta que se sen-
tiu humilhada.

“Eu entrei no banheiro e 
quando estava saindo, um ca-
ra da recepção me abordou 

e perguntou por que eu es-
tava naquele banheiro, já di-
zendo em voz alta que eu sou 
homem, etc. Olhei e falei pa-
ra ele que sou mulher. Nis-
so, veio um outro cara, e esse 
que estava comigo disse para 
ele tirar uma foto minha. Dis-
se mais uma vez que sou mu-
lher e expliquei que sou uma 
lutadora profi ssional”, contou. 
Leia a história completa no ga-
zetanews.com. A lutadora de Jiu-Jitsu e MMA Ediane Gomes, conhecida como “Índia”.

Arquivo pessoal.

Flórida recebe novos tratamentos com anticorpos
Contra a vontade do go-

verno estadual, os locais que 
distribuíam medicamentos de 
anticorpos monoclonais CO-
VID-19 que não eram efi cazes 
contra a variante ômicron fo-
ram fechados. Desde a confi r-
mação das próprias farmacêu-
ticas -Regeneron e Eli Lilly- as 

autoridades federais correram 
para distribuir aos estados ou-
tros tratamentos que são mais 
efi cientes. 

De acordo com o Departa-
mento de Saúde e Serviços Hu-
manos dos EUA, apenas nesta 
semana a agência está forne-
cendo à Flórida 34.000 doses 

de tratamentos que funcio-
nam contra a ômicron.

O anúncio da FDA sobre 
as infusões de Regeneron e Eli 
Lilly era esperado, pois ambas 
as farmacêuticas disseram há 
semanas que os tratamentos 
são menos capazes de atingir 
a ômicron por causa de suas 

mutações. Na bula atualiza-
da dos medicamentos divul-
gada na segunda-feira, 24, a 
FDA disse que a ômicron pa-
rece 1.000 vezes menos vul-
nerável ao medicamento da 
Regeneron e quase 3.000 ve-
zes menos vulnerável ao me-
dicamento da Lilly.Infusões de Regeneron e Eli Lilly não foram efi cazes contra a ômicron.

Health Economic Times. 
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Pelo programa, estudantes com vistos de não-imigrante podem trabalhar por até 12 meses ou mais.

EUA expandem programas de treinamento 

profissional de estudantes estrangeiros

O governo Joe Biden atra-
vés do Departamento 
de Segurança Interna 

expandiu a lista de programas 
usados para determinar se os 
estudantes internacionais são 
elegíveis para permanecer e 
trabalhar nos EUA após a gra-
duação.

Em um aviso do Federal 
Register publicado no dia 21, 
o DHS anunciou que vai adi-
cionar 22 campos de estudo à 
lista do Programa de Gradua-

ção Designada STEM usada pa-
ra determinar a elegibilidade 
para o programa de Treina-
mento Prático Opcional.

Esse programa permite 
que estudantes com vistos de 
não-imigrante F-1 trabalhem 
por até 12 meses nos EUA de-
pois de se formarem na maio-
ria dos programas, ou três 
anos se concluírem um pro-
grama em ciências, tecnolo-
gia, engenharia ou matemá-
tica.

Por que a mudança de po-
lítica é importante? “O go-
verno usa a Lista de Progra-
mas de Graduação Designada 
STEM para determinar a elegi-
bilidade dos alunos F-1 para a 
extensão de 24 meses de seu 
Treinamento Prático Opcional 
(OPT) pós-conclusão, com base 
no grau de conhecimento em 
ciência, tecnologia, engenha-
ria ou matemática (STEM)”.  
Veja quais cursos foram incluí-
dos no gazetanews.com.O DHS vai adicionar 22 cursos ao Programa de Graduação Designada.

Flickr.

Mais imigrantes saem dos EUA em busca de asilo no Canadá

Na fronteira com o Cana-
dá, refugiados saem de táxis 
ou vans várias vezes ao dia, 
e ofi ciais da Polícia Montada 
Real Canadense avisam que 
serão presos por entrada ile-
gal se cruzarem, o que eles fa-
zem. A maioria é logo libera-
da para buscar asilo, vivendo e 

trabalhando enquanto aguar-
da uma decisão.

“Temos as esperanças que 
todos sejam bem-sucedidos e 
tenham uma mudança de vi-
da”, disse Alejandro Cortez, 
um colombiano de 25 anos, 
que foi de Roxham Road em 
Champlain, Nova York. A ci-

dade de cerca de 6.000 habi-
tantes fi ca do outro lado da 
fronteira de Saint-Bernard-de-
-Lacolle, Quebec.

Cortez se junta a um fl u-
xo renovado de imigrantes 
que buscam refúgio no Ca-
nadá após o fi m da proibição 
de pedidos de asilo durante a 

pandemia.
A decisão do Canadá de 

suspender a proibição em 21 
de novembro contrasta com 
a abordagem dos EUA, que 
estenderam indefi nidamente 
uma restrição semelhante na 
fronteira com o México. Fon-
te: AFP. Imigrantes na fronteira de Quebec. 

Toronto Star.

Um voo com cerca de 200 
brasileiros deportados dos Es-
tados Unidos, saiu do Arizona 
e chegou às 13h27 da quarta-
-feira, 26, no Aeroporto Inter-
nacional de Belo Horizonte, 
em Confi ns, na Região Metro-
politana. As informações são 
da BH Airport, concessioná-
ria que administra o terminal 
apuradas pelo G1. 

É o maior número de de-
portados em um único voo 
com destino a Confi ns des-
de 2019, quando os voos de 
deportação foram retomados 
pelo governo americano após 
autorização do governo bra-
sileiro. Só em 2022, cerca de 
500 brasileiros foram depor-
tados em voos para Belo Ho-
rizonte.

De acordo com a coorde-
nadoria da Infância e Juven-
tude do Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais (TJMG), cerca de 
100 deportados deste último 
voo são crianças e adolescen-
tes. As autoridades irão checar 
se as crianças pertencem a fal-
sas famílias.

200 brasileiros 

são deportados 

em voo para MG 
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Documento é aceito nos aeroportos para imigrantes que não possuem 

formulários de identificação aceitáveis nos pontos de controle.

TSA confirma mandado de prisão 

como identificação de imigrantes

A Transportation Se-
curity Administration 
(TSA) confirmou que 

permite que imigrantes indo-
cumentados usem mandados 
de prisão emitidos pelo ICE 
como uma forma alternativa 
de identificação para embar-
car em aviões.

“Para não cidadãos e cida-
dãos não americanos que não 
possuem formulários de iden-
tificação aceitáveis para apre-
sentação nos pontos de veri-
ficação de segurança, a TSA 
também pode aceitar certos 
formulários emitidos pelo 
DHS, incluindo o ICE Form 
I-200 (Wrant for Arrest of an 
Alien), “ um porta-voz da TSA 
disse à Fox News na sexta-fei-
ra, 21. Isso se refere a um man-
dado de prisão de imigração.

A agência acrescentou que 
o documento será validado 
por meio de um “número de 

identificação de estrangeiro” 
sendo verificado em vários 
bancos de dados da Alfândega 
e Proteção de Fronteiras (CBP).

“Todos os passageiros cuja 

identidade é verificada por 
meio de procedimentos alter-
nativos recebem triagem adi-
cional antes de serem autori-
zados a entrar na área segura 

A TSA também pode aceitar certos formulários emitidos pelo DHS.

World Nation News.

do aeroporto”, disse o comu-
nicado.

Embora a política esteja 
em vigor desde antes do go-
verno Biden, os republicanos 
estão levantando novas preo-
cupações sobre ela em meio à 
crise em andamento na fron-
teira sul.

O uso de mandados de pri-
são como identificação, relata-
do pelo The Daily Caller, veio 
em resposta a uma consulta 
do Congresso pelo deputado 
Lance Gooden, R-Texas, que 
vem investigando o processo 
pelo qual os imigrantes são 
trazidos para o país.

“Um estrangeiro crimino-
so não deve ser autorizado a 
embarcar em um avião após 
apresentar um mandado de 
prisão”, disse Gooden em co-
municado. “Eles devem ser 
detidos e levados perante um 
juiz.”

Centro de detenção da FL 

apaga imagens de imigrantes

Um centro de detenção 
do sul da Flórida que abriga 
imigrantes sob custódia fe-
deral foi acusado de excluir 
imagens de vigilância de suas 
instalações, violando os regu-
lamentos federais de manu-
tenção de registros, de acor-
do com uma denúncia feita 
por duas organizações nacio-
nais a altos funcionários do 
governo Biden, apurada pelo 
Miami Herald.

A União Americana das Li-

berdades Civis da Flórida e os 
Cidadãos para Responsabili-
dade e Ética em Washington 
alegaram em uma carta de 24 
de janeiro enviada às autorida-
des federais que o Centro de 
Detenção do Condado de Gla-
des mantém registros de vídeo 
apenas por três meses, em vez 
dos três anos que é exigido. 

A prisão fica em Moore Ha-
ven e mantém imigrantes de-
tidos como parte de um con-
trato com o DHS.

O Centro de Detenção do Condado de Glades fica em Moore Haven.

ICE.
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Os aluguéis residenciais mensais médios aumentaram 21% em todo o país no ano passado e 7% em um único mês.

O alto custo do aluguel nos EUA em 2022 - Não seria 

o momento de considerar a casa própria?

V
ocê é um dos muitos 
inquilinos que pagam 
aluguel e começam a 

pensar onde vão morar na 
próxima vez que seu contra-
to terminar? Antes de decidir 
mudar-se para uma nova casa 
ou apartamento, é importante 
entender os verdadeiros cus-
tos do aluguel em 2022. 

A corretora nacional de 
imóveis Redfin relata que os 
aluguéis residenciais mensais 
médios aumentaram 21% em 
todo o país no ano passado e 
7% em um único mês. Essas 
são as maiores taxas de cresci-
mento anual e mensal em pe-
lo menos dois anos, de acordo 
com os dados. 

Em seu relatório de alu-
guel de 2021, Zumper – Zil-
low para apartamentos – disse 
que cinco dos 10 maiores au-
mentos de aluguel nas cidades 
mais populosas do país foram 
na Flórida. Zumper classificou 

Miami no primeiro lugar com 
um aumento de 38,2%, segui-
do por 38,1% de Tampa. Orlan-
do foi o terceiro com um sal-
to de 32,8%.

Como locatário, saiba que 
os aluguéis estão subindo des-
de 1988, mas o aumento em 
2021 foi muito maior do que 
o típico incremento de alu-
guel que vimos nos últimos 
anos.  Em outras palavras – os 
aluguéis estão subindo rapida-
mente. E a Previsão Nacional 
de Habitação de 2022 da em-
presa Realtor.com projeta que 
os preços para unidades vagas 
continuarão a aumentar este 
ano.  Isso significa que, se vo-
cê planeja se mudar para uma 
propriedade diferente, prova-
velmente pagará muito mais 
do que você pagaria em anos 
anteriores. 

Você paga aluguel e en-
frenta custos crescentes cada 
vez que renovam seu contrato 
e se pergunta qual seria a me-

lhor saída?  Em caso afirmati-
vo, considere a casa própria. 
Um dos muitos benefícios da 
compra da casa própria é que 
ela fornece um custo mensal 
estável que você pode manter 
durante o período do seu em-
préstimo.  

Como Lawrence Yun, eco-
nomista-chefe da Associação 
Nacional de Corretores de 
Imóveis (NAR), diz: “... alu-
guéis em rápido aumento e 
aumento dos preços ao consu-
midor, podem fazer com que 
alguns compradores em po-
tencial busquem a proteção 
de um pagamento de hipote-
ca fixo e consistente”. 

 Então, se você planeja se 
mudar de casa este ano, blo-
quear seus custos mensais de 
moradia por 15 a 30 anos pode 
ser um grande benefício, além 
de evitar dores de cabeça quan-
to ao ajuste do orçamento pa-
ra contabilizar os aumentos 
anuais com aluguel.  Os pro-

A Previsão Nacional de Habitação de 2022 da empresa Realtor.com é que os preços continuarão a aumentar.

www.yardibreeze.com.

prietários também desfrutam 
do benefício adicional do “ho-
me equity” ou valorização da 
propriedade, que cresceu subs-
tancialmente após o início da 
pandemia, além de estabilida-
de econômica e próspera.

Resumindo, se você está 
pensando em alugar este ano 
será importante ter em men-
te os custos reais que você en-
frentará. Lembre-se de sempre 
procurar empresas e agentes 
imobiliários qualificados pa-

ra auxiliar em sua busca, evi-
tando assim cair em fraudes. 
Estar bem informado sempre 
te ajudará a tomar a melhor 
decisão. Para mais informa-
ções, Neise Cordeiro: número 
(310)435-1660. 

Neise Cordeiro
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Estado de NY volta temporariamente com ordem de uso de máscara obrigatória
O mandato de máscara do 

estado de Nova York ainda es-
tá em vigor – por enquanto. 
Após dois dias de audiências 

no tribunal, um juiz decidiu 
que o mandato permanece-
rá pelo menos até o final da 
semana.

Na segunda-feira, 24, um 
juiz revogou o mandato, mas 
um juiz do tribunal de apela-
ção a suspendeu temporaria-

mente na terça-feira depois 
que o gabinete do procurador-
-geral do estado tentou impe-
dir que a nova decisão entras-

se em vigor, citando “danos 
irreparáveis”. A disputa mar-
ca mais um conflito entre au-
toridades estaduais e escolas 

sobre mandatos de máscaras 
– parte do debate nacional so-
bre obrigações e liberdades cí-
vicas na pandemia.

Celso de Moraes, diretor da Asselfis International, explica em que os 

brasileiros (recém-chegados ou não) devem prestar atenção na declaração.

Quem precisa declarar imposto de 

renda nos Estados Unidos?  

A 
temporada de decla-
ração de imposto de 
renda começou na se-

gunda-feira, 24, apresentan-
do sobrecarga do sistema. A 
demora se deve à escassez de 
funcionários do Internal Re-
venue Service (IRS), à enorme 
carga de trabalho na adminis-
tração de programas relacio-
nados à pandemia e a uma 
legislação paralisada no Con-
gresso que daria à agência 
bilhões de dólares para pro-
cessar devoluções com mais 
rapidez.

Três quartos de todos os 
americanos recebem uma res-

tituição anual de impostos do 
IRS, que geralmente é o maior 
cheque do ano para uma fa-
mília. 

A maioria dos americanos 
deve receber seus reembol-
sos dentro de 21 dias após o 
depósito. 

Celso de Moraes, diretor 
da Asselfis International, em-
presa brasileira especializada 
em planejamento tributário 
e serviços de contabilidade 
em Orlando e Miami, expli-
ca em que os brasileiros (re-
cém-chegados ou não) devem 
prestar atenção ao fazer a de-
claração de imposto de renda 

deste ano.
“Para quem ainda não é 

um residente fiscal, não tem 
muito com o que se preocu-
par além das informações de 
ganho aqui nos EUA e o devi-
do pagamento do imposto. Já 
para quem é residente fiscal 
ou possui um ‘green card’, aí 
sim as obrigações aumentam. 
Como por exemplo informar 
o IRS também sobre os ganhos 
obtidos no Brasil, ou fazer o 
FBAR caso tenha tido em al-
gum momento de 2021 mais 
de $ 10,000.00 em alguma con-
ta bancária ou fundos de In-
vestimento e Ações da Bolsa”, 
detalha.

Segundo Moraes, muitos 
brasileiros ficam apavorados 
em saber que irão pagar im-
posto tanto no Brasil como 
nos EUA, mas muitas vezes is-
so não acontece, “pelo simples 
motivo de poder se compen-
sar dos valores pagos no país 
de origem”. O prazo para apresentar as declarações de 2021 é até  18 de abril, salvo exceções a alguns estados.

Pixabay.

“Quem é residente fiscal 
ou possui green card, 
deve informar ao IRS 

também sobre os ganhos 
obtidos no Brasil”, 

explica Celso de Moraes.
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População pode ter custos 

recordes com aquecedores
Além do aumento dos pre-

ços de uma ampla gama de 
produtos, a explosão do inver-
no deste mês significará  cus-
tos recordes de aquecimento.

Tempo frio, gelo e neve co-
briram grande parte dos Esta-
dos Unidos nos últimos dias e 
espera-se que mais em breve, 
inclusive em estados de clima 
normalmente quente, como 
Carolina do Norte e do Sul. Is-
so pode aumentar ainda mais 
as contas de aquecimento já 
muito altas, devido principal-
mente ao aumento dos preços 
dos combustíveis.

De acordo com as previ-
sões da Administração Nacio-

nal Oceânica e Atmosférica, 
as casas dos EUA usarão um 
pouco menos de calor do que 
no inverno passado, quando 
uma onda de frio em grande 
parte do país aumentou a de-
manda de aquecimento cerca 
de 3% em relação ao ano an-
terior. Mas o aumento signi-
ficativo nos custos de todos 
os tipos de combustível para 
aquecimento significa que as 
famílias americanas pagarão 
entre US$ 700 e US$ 1.700 a 
mais por aquecimento neste 
inverno, dependendo de onde 
moram e do tipo de combus-
tível que usam. Fonte: CNN 
Business.

O gás natural usado em aquecedores de casas está 32% mais caro.

Shutterstock / NinaMalyna

Arizona, Flórida, Utah, Wisconsin e Oregon recuperaram mais empregos, de 

acordo com dados de dezembro divulgados pelo Bureau of Labor Statistics.

12 estados já restauraram emprego 

aos níveis pré-Covid

O 
mercado de trabalho 
dos Estados Unidos ain-
da não se recuperou to-

talmente. Mas alguns estados 
já estão voltando ao normal 
e recuperando totalmente os 
empregos perdidos durante a 
pandemia. 

O emprego está de volta 
aos níveis pré-pandemia ou 
acima em uma dúzia de es-
tados. Em comparação com 
fevereiro de 2020, o Arizo-
na adicionou o maior núme-
ro de empregos não agrícolas 
em suas folhas de pagamen-
to, seguido por Flórida, Utah, 
Wisconsin e Oregon, de acor-
do com dados de dezembro di-
vulgados na terça-feira, 25, pe-
lo Bureau of Labor Statistics.

Em mais 20 estados, além 
do Distrito de Columbia, as 
folhas de pagamento estão a 
50.000 empregos de recupe-
ração.

Os estados restantes es-
tão perdendo coletivamente 
cerca de 3,5 milhões de em-
pregos, concentrados em três 
dos estados mais populosos - 
Califórnia, Nova York e Pen-
silvânia - além de Michigan. 
Somente a Califórnia está cer-
ca de 750.000 abaixo do nível 
pré-Covid.

Em novembro, Texas e Ari-
zona se juntaram a Utah e 
Idaho na recuperação de to-
das as perdas de empregos na 
pandemia, de acordo com um 
relatório da agência de classi-
ficação Fitch.

Isso destaca o quão desi-
gual a recuperação tem sido. 
Os estados que foram mais 
afetados pelas ondas da pande-
mia e tiveram restrições mais 
rígidas para combater o sur-
to estão atrasados na recu-
peração.

Após perdas recordes de 

Mais estados já registram queda no índice de desemprego em 2022.

Shutterstock.

empregos no início da pande-
mia, quase todos os estados 
recuperaram pelo menos me-
tade dos empregos perdidos, 
com exceção do Havaí e Wyo-
ming, segundo a Fitch.

Estados como o Havaí, que 
depende do turismo, ainda es-
tão paralisados pela pande-
mia. Enquanto isso, Nova York 
tem uma economia mais di-

versificada, mas foi um epi-
centro do surto logo no início 
da crise da saúde, que está dei-
xando marcas.

A Flórida já retornou com 
mais de 90% dos empregos 
perdidos, segundo o Depar-
tamento de Oportunidades 
Econômicas do estado. Leia a 
matéria completa no gazeta-
news.com. 

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

Horário de funcionamento 
Segunda á sextas dás 9:30am ás 5:30pm
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o aumento no número de internações já levou 12 estados ao alerta.

Marcelo Camargo/Agência Brasil

A ocupação de leitos pú-
blicos de unidade de 
terapia intensiva (UTI) 

para adultos com covid-19 está 
piorando com a rápida disse-
minação da variante Ômicron, 
avaliaram pesquisadores da 
Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz) no boletim do Observa-
tório Covid-19 divulgado na 
quarta-feira, 26.

“Não se pode ignorar que 
o quadro está piorando, ape-
sar de estar claro que o cená-
rio com a vacinação é muito 
diferente daquele observa-
do em momentos anterio-
res mais críticos da pande-

BR: Fiocruz aponta piora 

na ocupação de leitos de 

UTI por covid-19 no SUS
Internações em 

UTI chegaram 

à zona crítica 

de 80% em sete 

estados.

mia, nos quais se dispunha de 
muito mais leitos”, diz o bo-
letim, que pondera que pes-
soas totalmente imunizadas 
são pouco suscetíveis a essas 
internações, mas comorbida-
des graves ou idade avançada 
podem deixá-las vulneráveis.

Os pesquisadores expli-
cam que mesmo com uma 
proporção menor de casos ge-
rando internações em UTI, os 
números se tornam expressi-
vos por causa da grande trans-
missibilidade da variante Ômi-
cron, que é mais contagiosa.

O aumento no número de 
internações já levou 12 es-
tados à zona de alerta inter-
mediário, em que entre 60% 
e 80% dos leitos de UTI estão 
ocupados. Além disso, as in-
ternações chegaram à zona 
crítica, com ao menos 80% 
de leitos ocupados, em Per-
nambuco (81%), Espírito Santo 
(80%), Goiás (82%), Piauí (82%), 
Rio Grande do Norte (83%), 
Mato Grosso do Sul (80%) e Dis-
trito Federal (98%).

Entre as 25 capitais com 
taxas divulgadas, nove estão 
na zona de alerta crítico: Porto 
Velho (89%), Rio Branco (80%), 
Macapá (82%), Fortaleza (93%), 
Natal (percentual estimado de 
89%), Belo Horizonte (95%), Rio 
de Janeiro (98%), Cuiabá (89%) 
e Brasília (98%).

 “É fundamental empreen-
der esforços para avançar na 
vacinação e controlar a disse-
minação da Covid-19, com o 
endurecimento da obrigato-
riedade de uso de máscaras e 
de passaporte vacinal em lo-
cais públicos, e deflagrar cam-
panhas para orientar a popu-
lação sobre o autoisolamento 
ao aparecimento de sintomas, 
evitando, inclusive, a trans-
missão intradomiciliar”.

Argentina retira teste para 

brasileiros vacinados
O governo da Argentina 

publicou novas regras para a 
entrada de brasileiros no país. 
A partir de sábado (29), os bra-
sileiros que estiverem com es-
quema de vacinação completo 
contra a covid-19 não precisa-
rão mais apresentar teste PCR 
para ingressarem no país e 
também não precisarão pas-
sar por quarentena.

  De acordo com o Ministé-
rio da Saúde argentino, apesar 
de o teste não ser mais exigi-
do, continuam em vigor as re-
gras que obrigam que o esque-
ma de imunização com duas 
doses tenha sido completado 
14 dias antes da entrada no 
país e a compra de um segu-
ro de saúde que cubra despe-
sas médicas com internação.

Brasileiros possuem R$ 8 bi 

esquecidos em bancos
O Banco Central (BC) dis-

ponibilizou em seu site um 
serviço que permite aos cida-
dãos checarem se têm dinhei-
ro a receber de instituições 
financeiras. Isso serve para 
recursos de cobranças indevi-
das ou remanescentes de con-
tas que já foram encerradas e 
que muitos brasileiros nem 
se quer sabem que têm direi-
to a receber. 

O anúncio da ferramenta 
gerou tanto interesse que a ex-
cessiva demanda de acessos ti-

dinheiro pode ser devolvido.

Marcello Casal JrAgência Brasil

rou o site do BC do ar por volta 
das 21h da noite da última se-
gunda-feira (24). Até a quarta-
-feira, 26, a plataforma seguia 
fora do ar.
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Este plano te permite poupar 
de pouquinho em pouquinho 
de uma forma progressiva, até 

a gente chegar no fim do ano com 
uma boa graninha guardada.

A primeira versão deste plano, 
vamos dizer assim, era:

No Desafio das 52 semanas, tu-
do o que você precisa fazer é pou-
par dinheiro toda semana ou todo 
mês. Seguindo a ideia original, você 
guarda R$1,00 na primeira semana, 
R$2,00 na segunda semana, R$3,00 
na terceira semana… chegando até 
a guardar R$52,00 na semana 52! 
Assim, você consegue concluir o 
desafio e terá juntado em torno de 
R$1.378,00 no final das 52 semanas. 
Com esse dinheiro guardado, você 
pode fazer como quiser: desde uma 
viagem sonhada até ajudar nas com-
pras de natal, uma reserva de emer-
gência, quitar dívidas, enfim… Inú-
meras possibilidades.

Agora, e se você quer começar a 
poupar mais que $1,00 e no fim das 
52 semanas garantir ainda mais di-

nheiro guardado? É super possível! 
Para quem tem uma capacidade 
maior de poupança e quer economi-
zar ainda mais, é possível começar 
a reserva com $2,00, $4,00, $5,00, 
até $10,00, que é o valor máximo 
indicado para fazer essa poupança. 
Lembrando ainda que o desafio das 
52 semanas também pode ser fei-
to com um valor fixo, caso não se-
ja possível guardar dinheiro de for-
ma progressiva.

É bem importante lembrar que, 

você pode optar por guardar dinhei-
ro na poupança, ou em um envelo-
pe em casa. Mas o mais importante 
é fazer um compromisso consigo 
mesmo e não mexer nesse dinhei-
ro por nada deste mundo!!!

2022 pode ser o ano da sua in-
dependência financeira e o desa-
fio de  52 semanas está aqui pra is-
so! Se você quer poupar dinheiro 
em 2022 ou criar uma reserva de 
emergência nesse novo ano que se 
inicia, esta  é uma maneira fácil de 

juntar dinheiro para você. Você po-
de criar este compromisso mensal-
mente ou juntar dinheiro semanal-
mente, com metas financeiras que 
você mesmo estabelece de acordo 
com o seu momento e as suas con-
dições financeiras. Seguindo o de-
safio proposto, você poderá ter um 
valor considerável no fim do ano.

O Desafio das 52 semanas, é 
um plano de economia financeira 
pensado para ajudar as pessoas a 
economizar dinheiro em um ano. 
Uma ideia bem simples e ideal pa-
ra aqueles que têm dificuldade em 
ter um planejamento financeiro. Se 
esse é o seu caso, com o 52 Semanas 
você encontra uma ótima maneira 
de começar a guardar dinheiro na 
poupança e juntar um bom valor ao 
final de um ano.

 Você consegue organizar metas 
financeiras e juntar dinheiro;  Guar-
dar dinheiro na poupança de forma 
recorrente te auxilia a criar o hábi-
to de poupar;  Ao definir quanto de 
dinheiro você quer juntar, você se 

convence a cumprir o desafio;
 O início é fácil e quando se tor-

nar mais desafiador, você já esta-
rá terá o costume de poupar;  Para 
completar o desafio, você terá que 
rever seus gastos e poderá evitar 
despesas supérfluas  Você aprende 
na prática a dizer “Não” ao desper-
dício e às compras impulsivas.

 Eu também recomendo colocar 
notificações semanais no seu telefo-
ne como lembrete para os depósi-
tos. Como já disse, no início, como 
os valores são pequenos, fica bem 
fácil… este é o tempo que o hábi-
to de poupar e fazer melhores es-
colhas estará começando. E quan-
do você começar a ter que fazer 
depósitos maiores, o hábito já esta-
rá instalado.

Sigam a tabela em anexo, ou fa-
çam os seus próprios valores. Mas 
o importante é ter o comprometi-
mento necessário com este desafio; 
pois isso abrirá portas para futuros 
planos financeiros. Boa sorte e uma 
ótima semana para todos!

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

Circula pela internet há muitos anos o plano de 52 semanas

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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I
magine que sua amiga ou amigo, 

ou namorado/a lhe dê um chute na 

canela. Se você for um brutamonte 

vai espancá-lo e depois, talvez, per-

guntar o que foi, por que fez o que fez. 

Se for uma criança levada vai lhe dar ou-

tro mais ou menos da mesma intensida-

de e esperar para ver ou correr. Mas se 

você for uma pessoa civilizada e “boa” 

vai provavelmente fazer de conta que 

nada aconteceu. Vai engolir e olhar des-

confiado.

E aqui entra a autoestima. Há pes-

soas que vão fazer tão bem de conta que 

literalmente não vão sentir nada, mes-

mo a canela inchando; outras vão sentir, 

mas não dar importância (“não foi na-

da não”) e esquecer rapidamente porque 

não querem problemas. E há as que rele-

vam porque querem ser “boas”, “pensar 

positivo”. Este tipo de “bondade” equiva-

le a suprimir os próprios instintos de au-

todefesa que incluem o respeito próprio. 

Imaginem alguém levando chutes na ca-

nela desde pequeno e fazendo de conta 

de nada, ora porque é proibido falar que 

algo está acontecendo ora porque o ensi-

naram a ser “bom”. Humm...

Diante de um chute na canela, e an-

tes de chegar a conclusões apressadas, 

é importante refletir sobre quais são as 

questões em jogo:

1) A pessoa pode não ter percebido o 

que fez (tem um tique nervoso?).

2) Ela deu o chute intencionalmente 

porque está com raiva de você.

3) Chutou por engano (queria chutar 

a pedra ao lado?). 

Diante da sua dor (“Ai, a minha ca-

nela!”), as reações da outra pessoa deve-

riam ser:

1) Nenhuma (ela se mantém incons-

ciente, não sabe o que fez).

2)Não fiz nada de mal.” “Foi uma coi-

sa de nada, não exagere!” (ela se faz de 

sonsa, mente para si mesma e quer man-

ter uma fachada).

3) Você merece (ela está lhe punin-

do).

4) Desculpa!(ela assume o erro.)

A reação saudável de quem recebe 

um chute na canela deveria ser:

1) Se esquivar para evitar outro (se 

afastar da pessoa).

2) Reagir e manifestar a própria rai-

va, surpresa, desapontamento, pedir ex-

plicação.

3) Dar um chute de volta sem pensar 

duas vezes.

Sua reação vai depender do seu cará-

ter e de seus valores. Mas, independen-

temente disso, as circunstâncias podem 

fazer de cada uma dessas opções a certa. 

A tal pessoa poderia ter um &quot;tique 

nervoso&quot; que despacha ora e outra 

o pé contra a sua canela enquanto tem 

uma simpática conversa com você (quan-

tas pessoas não há assim!). Se você não 

mostrar qualquer reação, a pessoa nunca 

vai poder tomar conhecimento do que 

ela faz, ou nunca vai ter que encarar as 

próprias mentiras. Ou seja: os outros se 

corrigem se você colaborar para isso.

A metáfora vale para muitas mulhe-

res (e homens também!) que sofrem si-

tuações desagradáveis de namorados ou 

amigas, com os quais supostamente ha-

veria de ter amor. A situação não vai mu-

dar até aquela que sofre o prejuízo ficar 

calar. Quando o mal-feito não é assumi-

do (como erro ou como intenção), você 

está diante da sombra da outra pessoa.

Situações como essa ocorrem quoti-

dianamente.  Significa que o que a outra 

pessoa fala ou exprime abertamente não 

é toda a verdade. Não quer dizer que seja 

mentira (às vezes até é,

então a pessoa é falsa), quer dizer 

que nem tudo está sendo dito. Voltando 

ao meu exemplo: se o chute não for ade-

quadamente explicado, então há sujeira 

debaixo do tapete. Há sentimentos não 

assumidos que se manifestam nas entre-

linhas do comportamento.

Com pessoas assim, é importante 

usar a mesma “sutileza” que elas genero-

samente nos oferecem. Falar diretamen-

te não adianta, pois elas não assumem 

suas responsabilidades. Tentar torná-las 

conscientes também não funciona por-

que elas não querem se dar conta do que 

fazem. Resta fazê-las experimentar o gos-

to amargo do tratamento que dão aos 

outros.

Portanto, reservamos-lhes chutes 

“sem querer e sem saber”. Isso não quer 

dizer se tornar como elas. Significa sau-

dável auto-proteção. A diferença entre 

você e a pessoa sonsa ou má consiste no 

fato que você está no controle de seu 

comportamento. Este é o mundo no qual 

vivemos. Essa é a psicologia humana. 

Bancar a Poliana ou a Maria sofredora 

não faz sentido, só aumenta a carga nos 

ombros. E ainda por cima, inutilmente.

Agora com aqueles que fazem sem 

verdadeiramente o perceber, é importan-

te mostrar as consequências de seus atos, 

com tolerância e paciência. Novelas me-

xicanas (ou da Globo) não são necessárias 

e muitas vezes nem mesmo efetivas por-

que os berros acabam por obscurecer as 

coisas importantes que se queria trans-

mitir. E com os que têm “tiques nervo-

sos” e continuam machucando “sem 

querer” e não tem como mudar, é profi-

lático simplesmente sair de perto. Tem-

-se o direito a canelas sem hematomas.

Sintetizando: ser bons não é ser to-

los, nem passivos e muito menos medro-

sos. Vamos valorizar a bondade e preser-

vá-la usando-a bem, na hora certa e com 

a pessoa certa. Ser bons com quem é 

mau, equivale a alimentar o mal.

VIVER BEM

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

É PERMITIDO SER “MÁ”

adriana@gazetanews.comPor ADRIANA TANESE NOGUEIRA

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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N
o dia 19 de janeiro, a 
comunidade musical 
e o público amante 
da boa música, relem-

bra o aniversário de 40 anos da 
morte de Elis Regina, conside-
rada por muitos a maior can-
tora brasileira de todos os tem-
pos. Elis morreu aos 37 anos, 
no auge de uma carreira bri-
lhante, em decorrência de pro-
blemas ligados ao consumo ex-
cessivo de álcool e drogas.

Elis nasceu em Porto Ale-
gre, capital gaúcha, no dia 17 
de março de 1945. Começou a 
cantar aos onze anos de idade, 
no programa “No Clube do Gu-
ri”, na Rádio Farroupilha.

Em 1961, com 16 anos, via-
jou para o Rio de Janeiro, on-
de lançou seu primeiro disco, 
“Viva a Brotolândia”. Passou a 
se apresentar no circuito Rio-
-São Paulo e logo foi convida-
da a estrear como apresentado-
ra de TV, no programa “Noite 
de Gala” (TV Rio), que tinha en-
tre os diretores o produtor Ro-
naldo Bôscoli, com quem ela 
se casaria e teria o primeiro fi-
lho, o músico e produtor João 
Marcello Bôscoli (nascido em 
1970). Também com Bôscoli co-
mo diretor, ela faria muito su-
cesso no comando do lendário 
programa “O Fino da Bossa”, 
ao lado de Jair Rodrigues. Com 

o fim do relacionamento com 
Ronaldo Bôscoli, ela casou-se 
com o pianista e arranjador 
Cesar Camargo Mariano, com 
quem teve outros dois filhos: 
Pedro Camargo Mariano (em

1975) e Maria Rita (em 
1977).

Por sua baixa estatura e 
seu comportamento explosivo, 
ganhou de Vinícius de Moraes 
o carinhoso apelido de Pimen-
tinha. Ao todo, Elis gravou 31 
álbuns em 20 anos de carreira. 
Entre os de maior destaque es-
tão “Ela” (1971), “Elis e Tom” 
(1974), “Falso Brilhante” (1976), 
“Essa Mulher” (1979), “Sau-
dade do Brasil” (1980) e “Elis” 

(1980).
Suas canções mais popu-

lares e mais marcantes são 
“Águas de Março” (gravada 
de forma solo e também com 
Tom Jobim), “Como Nossos 
Pais”, “O Bêbado e a Equilibris-
ta”, “Fascinação”, “Madalena”, 
“Casa no Campo”, “Romaria”, 
“Upa Neguinho”

e “Se Eu Quiser Falar 
Com Deus”.

F
enômeno entre crian-
ças de 1 a 5 anos, com 
mais de 11 bilhões de 
visualizações no You-

Tube, o Mundo Bita foi criado 
em 2010 pelo músico e desig-
ner Chaps Melo.

Nesses 10 anos de história, 
a empresa de entretenimen-
to vem criando conteúdos au-
torais que trazem leveza, cor e 
muita música, através de temá-
ticas atuais e assuntos que con-
tribuem para a formação sau-
dável e solidária das crianças. 
São álbuns musicais, shows, 
desenhos animados, séries de 
TV e centenas de produtos, en-
tre outros. E penetração em vá-
rios países.

É com esse intuito que es-
tá sendo lançada a tempora-

da 2022, abordando a impor-
tância de saber reconhecer os 
sentimentos e lidar com eles. 
A música de estreia fala sobre 
uma emoção potente e trans-
formadora que está presente 
nas pequenas ações e nos ges-
tos mais singelos, o amor. Dan-
do início ao ano e à série “Bita 
e os Sentimentos” com o pé di-
reito, a turminha convidou o 
rapper Emicida, para uma par-
ticipação no projeto e, juntos, 
criaram a música do clipe “O 
Amor é Tudo de Bom”, cujo cli-
pe chegou ao YouTube no últi-
mo final de semana.

Emicida conta que entrar 
para esse time será motivo de 
festa na família. “A gente as-
siste muito ‘Mundo Bita’ lá em 
casa. Até brincávamos nos per-

guntando quando chegaria a 
minha vez de fazer uma parti-
cipação para, finalmente, mi-
nha filha reconhecer que fiz 
uma música legal”, sorri Emi-
cida. “Eu gosto muito de ani-
mação e acho que essa expe-
riência, assim como os livros 
infantis que escrevi, são uma 
maneira de chegar mais cedo 
na vida das crianças. Quando a 
gente une animação e música 
com uma mensagem bacana, é 
uma vitória, porque esse som 
vira trilha da rotina das crian-
ças. É como se essas músicas 
se tornassem o melhor amigo 
dessas crianças. E,

mesmo após terem cresci-
do, elas vão se lembrar da letra 
e da mensagem com carinho”.

No vídeo, Emicida e os per-

sonagens Bita, Tina, Lila, Dan e 
Tito brincam e se divertem na 
casa da Vovó Ivone, avó da Ti-
na e do Dan, enquanto apren-
dem que o amor se multiplica 
no coletivo, beijinhos podem 
ser curativos e, mesmo quan-
do errar, siga em frente. O cli-
pe está postado no canal do 
Mundo Bita no YouTube (on-
de há o expressivo número de 
quase 9,5 milhões de inscritos).

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.

40 anos sem Elis Regina, a maior cantora do Brasil

Emicida lança música com a turma do Mundo Bita

planetamusica@gazetanews.comPor GENE DE SOUZA
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The Ice Age 

Adventures of 

Buck Wild

Disney+

Estreia na 
plataforma 
digital Dis-
ney+ (Disney 
Plus) no dia 

28 de janeiro, a animação “The 
Ice Age Adventures of Buck 
Wild”. O longa é a sequência 
do Ice Age: Collision Course de 
2016. Dessa vez, Crash e Eddie 
querem espaço da sua irmã mais 
velha, acabam ficando presos no 
gelo em uma caverna no mun-
do perdido. Os irmãos acabam 
sendo resgatados por Buck 
Wild, onde se unem para lutar 
e sobreviver aos perigos e salvar 
o mundo perdido da dominação 
dos dinossauros. No elenco de 
vozes estão Simon Pegg, Justina 

Machado, Vincent Tong, Aaron 
Harris, entre outros. A direção 
é de John C. Donkin e o roteiro 
foi escrito por Jim Hecht, Ray 
DeLaurentis and Will Schifrin.

Sundown

Bleecker 
Street

Entrando em 
cartaz nas 
salas de cine-
ma na sexta-
-feira, dia 28 
de janeiro, 

o drama “Sundown”. O filme 
segue Alice e Neil Bennett, dois 
integrantes de uma rica família 
britânica que estão de férias em 
Acapulco com os membros mais 
jovens Colin e Alexa. Quan-
do surge uma emergência, a 
viagem acaba sendo encurtada. 
Tensões surpreendentes surgem 

à tona. No elenco estão Tim 
Roth, Charlotte Gainsbourg, 
Iazua Larios, Henry Goodman, 
entre outros. A direção foi 
realizada pelo diretor mexicano 
Michel Franco. Que também 
assinou o roteiro.

Home Team

Netflix

Entrando 
na Netflix a 
partir do dia 
28 de janeiro 
a nova comé-
dia “Home 
Team”, com 

o ator Kevin James. Baseado em 
uma história real, o longa segue 
o treinador Sean Payton que, 
dois anos depois de uma vitória 
no Super Bowl, foi inesperada-
mente suspenso do time após 
ser flagrado em um esquema 

de dinheiro. O escândalo ficou 
conhecido como o Escândalo 
do time Bountygate. Desolado e 
sem conseguir voltar para sua 
carreira, Payton volta para sua 
cidade natal e se reencontra 
com seu filho de 12 anos ao 
virar o treinador de seu time de 
futebol americano. Contratado 
por sua expertise em futebol 
americano, Payton vai ajudar 
o time a voltar ao seu ápice e, 
por fim, ajudá-los a competir 
nacionalmente. Também estão 
no elenco Taylor Lautner, Rob 
Schneider, Jacob Perez, entre 
outros. A direção é de Charles e 
Daniel Kinnane.

A Taste of Hunger

Magnolia Pictures

Estreias nos cinemas e nas 
plataformas de aluguel (VOD), 
o drama “A Taste of Hunger”. O 

longa acompanha Carsten, um 
chefe de cozinha renomado e 
casado com Maggie. Os dois tem 
tudo que um casal poderia ter: 
família, carreira e um restau-
rante de sucesso. Mas o que os 
dois mais querem no mundo é 
uma estrela Michelin. Mas com 
uma cobiça tão grande, o casal é 
posto em uma posição delicada, 
podendo arruinar a suas carrei-
ras e a vida conjugal. No elenco 
estão Nikolaj Coster-Waldau, 
Katrine Greis-Rosenthal, Ras-
mus Hammerich, entre outros. 

“A Taste of 
Hunger” foi 
escrito e 
dirigido por 
Christoffer 
Boe, que tam-
bém assinou 
o roteiro ao 
lado de Tobias 
Lindholm.

CINEMA

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

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

Lançamentos nos cinemas e no ‘streaming’

cinema@gazetanews.comPor JANA NASCIMENTO NAGASE

Disney+
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Thais Fersoza e Michel Telo

Fabio Jr USA TOUR

Adilson e Julião

Let’s Celebrate 2022 Miami

Trilogia no The Localle

Aniversário de 

Adilson Borges

Fabio Jr USA TOUR

E 
nesta quinta-feira, 27 de Janeiro, a IF You Foundation organização 
sem fins lucrativos irá realizar um super evento de fundraiser em 
Miami Beach. O evento será conduzido pela apresentadora Thais Fer-

soza e o empresário Carlos Arruda em uma linda noite de celebração. O 
Let’s Celebrate contará com um show exclusivo e privado de Michel Teló 
em prol dos programas da IF You Foundation. O evento também contará 
com a participação especial da cantora Luka, Jair Oliveira, Dj Lugz e mui-
tas surpresas.

A IF You atua em Orlando, Miami, Massachusstes e New Jersey, foi 
fundada pela apresentadora Fernanda Pontes, que lidera as equipes e os 
programas que beneficiam as comunidades brasileiras com diferentes pro-
jetos. Saiba mais no ifyoufoundation.org

O 
retorno do Trilogia ao The Local-

le foi sucesso total! Ao som de 

Johnny (Pop/Rock), Thiaguinho 

(Pagode) e Caio Costa (sertanejo).

O El After reuniu admiradores da 

música brasileira, no dia 22 em Boca Ra-

ton, e fez todos dançarem os 3 gêneros 

musicais! Fotos: Carolina Assunção

N
o dia 22 de janeiro, sába-
do, Adilson Borges come-
morou seu aniversário, 

rodeado por amigos e familia-
res, no restaurante Baja Café, 
em Deerfield Beach. A festa teve 
churrasco e muita animação!

E 
o show mais esperado no mês dos na-
morados nos EUA está chegando.

O cantor FABIO JR irá realizar 3 
shows em fevereiro na Florida e Massa-
chussetts.

12 Fevereiro – Boston – MA (John Han-
cock Hall) 14 fevereiro – em Orlando (Ro-
sen Plaza Hotel) 15 Fevereiro- Fort Lauder-
dale (The Parker Playhouse Theater)

Informações e ingressos
FABIORJRUSA.COM

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

Ivan Zimmerman: Na 

balança!

I
van Zimmerman tem agitado o estúdio do Ga-

zeta News, toda segunda-feira, a partir das 

3:00pm. Com seu jeito irreverente e diverti-

do, ele fala sobre os principais acontecimentos no 

mundo esportivo. Os programas da radio Gazeta 

News podem ser acessados pelo aplicativo RADIO 

GAZETA NEWS ou pelas redes sociais do GAZETA. 

Não perca!

Ivan Zimmerman

CAIO COSTA

JOHNNYTHIAGUINHO




