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grante na Flórida. 
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No mundo todo, há 
poucas mulheres nas 
áreas de Ciência, Tec-

nologia, Engenharia e Mate-
mática (STEM, das iniciais 
em inglês). Nas universida-
des, as mulheres represen-
tam apenas 35% dos alunos 
matriculados nesses campos 
– o percentual é ainda me-
nor nas engenharias (de pro-
dução, civil e industrial) e 
em tecnologia, não chegan-
do a 28% do total. “É um qua-

dro preocupante, sobretudo 
porque são essas áreas que 
vêm gerando mais oportuni-
dades de trabalho”, diz Adria-
na Carvalho, gerente da ONU 
Mulheres para os Princípios 
de Empoderamento Econô-
mico das Mulheres. “Não é 
possível avançar na igualda-
de de gênero sem atentar 
para o hiato em carreiras 
tão promissoras”, completou 
Carvalho.

Para discutir as causas 
que impedem as mulheres 
de se interessarem mais pe-
las carreiras STEM e também 
abordar possibilidades de 
mudança, a ONU Mulheres, 
Unesco, Pacto Global, com 
Firjan Sesi e White Martins, 
realizaram o debate Meninas 
na Ciência. O encontro acon-
teceu na Casa Firjan, no Rio 
de Janeiro, em 11 de feverei-
ro – Dia Mundial das Meninas 
e Mulheres na Ciência. Par-

ticiparam mais de 
150 pessoas, entre 
executivas de gran-
des empresas, pro-
fessoras, estudan-
tes e especialistas 
no tema. Os deba-
tes contaram com 
representantes de 
instituições como 
White Martins, Pe-

trobras, L’Oreal, Fundação 
Unibanco, Copa D’or, Fur-
nas, Instituto Brasileiro de 
Petróleo, além de novas em-
presas de tecnologia, como 
a Twist. Da academia, esta-
vam cientistas e pesquisado-
res da COPPE/UFRJ (Institu-
to Alberto Luiz Coimbra de 
Pós-Graduação e Pesquisa de 
Engenharia é a unidade da 
Universidade Federal do Rio 
de Janeiro), ITA-SP (Instituto 

Tecnológico de Aeronáutica 
de São Paulo), Universidade 
Federal da Bahia e Centro de 
Tecnologias Estratégicas do 
Nordeste. Fundo Elas, Inspi-
ring Girls e demais organi-
zações de apoio às mulheres 
também contribuíram com 
as discussões.

Não há na vasta literatura 
científica nada que sustente a 
ideia de que as mulheres têm 
menos aptidões que homens 
para se desenvolver nas áreas 
de STEM. Há muitos estudos 
sobre os fatores biológicos 
no aprendizado, consideran-
do por exemplo estrutura e 
funções cerebrais, genética 
e questões hormonais. Eles 
sugerem que pode até existir 
diferença de habilidades cog-
nitivas entre indivíduos, mas 
não entre gênero, não entre 
homens e mulheres. “O fato 
de as mulheres estarem me-
nos presentes em determi-
nadas áreas de conhecimen-
to tem muito mais relação 
com questões sociais e com 
expectativas que pais e co-
munidade propagam desde 
muito cedo”, diz Fabio Eon, 
coordenador de Ciências da 
Unesco no Brasil. Agência da 
ONU para Educação, Ciência 
e Cultura, a Unesco possui 
um amplo banco de dados, 

aberto ao público, com esta-
tísticas detalhadas sobre me-
ninas e ciências. Os dois estu-
dos recentes que embasaram 
a palestra de Eon são: Relató-
rio de Monitoramento Global 
de Educação e Decifrar o Có-
digo: educação de meninas e 
mulheres em STEM.

Nas escolas – As diferen-
ças de interesse por matérias 
STEM começam a se mostrar 
na virada do ensino funda-
mental para o ensino mé-
dio, quando mais meninos 
que meninas realizam cur-
sos avançados de matemá-
tica e física, por exemplo. 
Pesquisas do Instituto Uni-
banco com escolas no Brasil 
revelam que, durante o ensi-
no médio, o interesse de me-
ninos por carreiras de exatas 
já é quatro vezes maior que 
o de meninas, lembrou Ricar-
do Henriques, diretor-execu-
tivo do Instituto Unibanco e 
um dos grandes especialistas 
em educação e desigualdade 
social no Brasil.

O menor interesse das 
meninas por matérias de exa-
tas é algo que começa a ser 
forjado ainda muito cedo, 
durante a infância, quando 
as crianças passam a assimi-
lar estereótipos. Texto: ONU 
Mulher.
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Miami Beach terá novo centro de tratamento de câncer 
A cidade de Miami Beach está melhorando a qualidade de 

vida dos residentes, com mais investimento em segurança, la-
zer e saúde. O prefeito de Miami Beach, Dan Gelber, anunciou 
na segunda-feira, 7, durante o discurso do Estado da Cidade a 

construção de mais um centro de tratamento de câncer que se-
rá construído. O o Irma and Norman Braman Cancer Center se-
rá erguido no campus de Miami Beach do Mount Sinai Medical 
Center, com vista para a Biscayne Bay.

Polícia de Broward abre 

dezenas de vagas de trabalho
O Gabinete do Xerife do 

Condado de Broward está com 
dezenas de vagas abertas pa-
ra operador do 911 e outras 
posições.

O BSO lida com 911/des-
pacho de emergência e não 
emergencial em  quase todas 
as cidades do condado. Ta-
ra Thomas, diretora assisten-
te de comunicações regionais 
da Broward Sheriff Offi ce, dis-
se que os operadores estão lá 
para ajudar e realmente são os 

primeiros a responder duran-
te uma emergência.

O Gabinete de Broward 
oferece uma ampla gama de 
benefícios competitivos, in-
cluindo férias e feriados pa-
gos, seguro saúde e inscrição 
no Sistema de Aposentadoria 
da Flórida.

Além de operadores, há 
vagas também para outra posi-
ções. Visite o gazetanews.com 
para mais informações.

O BSO oferece vários benefícios, incluindo férias e seguro de saúde.

BSO.

Pelo Facebook, os três suspeitos “alugaram” a mesma casa para o maior 

número possível de pessoas e fugiram da cidade.

Golpe imobiliário: falsos corretores 

“alugam” a mesma casa na FL

O 
mercado imobiliário da 
Flórida é um dos mais 
rentáveis. Por isso, tam-

bém atrai muitos golpistas. A 
polícia de Miami-Dade está 
atrás de um trio de falsos cor-
retores que aplicaram golpes 
em pelo menos oito casos da 
mesma casa em Homestead.

Priscilla Marie Contreras, 
Yordani Carriles Diaz e Deino-
ser Bravo fi ngiram ser correto-
res de imóveis e proprietários 
e aplicaram golpes em pelo 
menos três famílias. Os três 
suspeitos “alugaram” uma ca-
sa para o maior número pos-

Eles fi ngiam ser corretores de imóveis e proprietários e aplicaram golpes.

CBS Miami.

sível de pessoas antes de dei-
xar a cidade.

Priscilla Marie Contreras, 

32, foi presa no domingo, 6. 
Ela enfrenta inúmeras acu-
sações, incluindo roubo, es-

quema organizado de frau-
de, atuação como corretora 
de imóveis sem licença e uso 
ilegal de um dispositivo de co-
municação.

De acordo com um comu-
nicado do Departamento de 
Polícia de Homestead, há vá-
rios casos em que Contreras 
fi ngiu ser corretora de imó-
veis e atraiu vítimas para casas 
vagas “via redes sociais onde 
Yordani Carriles Diaz (43 anos) 
e Deinoser Bravo (47 anos) se 
passavam por proprietários e 
realizavam transações de di-
nheiro com as vítimas”.

DENTAL CARE
THAT IS OUT OF
THIS WORLD

info@bellasmilefl.com bellasmilefl.com(954) 990-6278
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Lançamento do livro “A 

cura”, de Emanuel Carvalho

Neste sábado, dia 12, se-
rá o lançamento do livro “A 
cura”, de Emanuel Carvalho, 
pastor da New Hope Brazilian 
Baptist Church, na Flórida.

“O livro nos lembra que, 
em um tempo de tanta dor, 
enfermidade e mortes, não 
apenas o físico foi afetado, 
mas também da nossa men-
te, emoções, famílias, rela-
cionamentos e estruturas nas 
quais estamos inseridos”, diz 
o autor. 

A abordagem contempla 
um caminho marcado por três 
elementos: crer, pensar e agir, 
que podemos chamar de tripé 
do processo de cura, este livro 
nos conduz a uma reflexão 
realista e saudável, capaz de 
nos curar e fazer de nós agen-
tes da cura, ressalta Carvalho. 

O coquetel de lançamen-
to será no dia 12 de março, às 
7:30pm, na New Hope Brazi-
lian Baptist Church, em Pom-
pano Beach. 

O livro será lançado na New Hope Brazilian Baptist Church, em Pompano.

Divulgação.

O evento esteve suspenso por dois anos por causa da pandemia. 

Divulgação.

A
pós o cancelamento da 
sua 4ª edição no ano 
passado por causa da 

pandemia de COVID na Flóri-
da, o Deerfield Beach Sports 
Festival retorna nos dias 12 e 
13 de março.

“O retorno vai ser uma 
grande celebração à saúde de 
todos envolvidos”, diz Gabrie-
la Lara, uma das organizado-
ras. Patrocinadores como Ed 
Morse Toyota, Mikasa volei-
bol, Bella Smile, New York Li-
fe, Brazjet, Beachway interna-
tional e muitos outros estarão 
nas areias da praia mais fre-
quentada entre os brasileiros 

Deerfield Beach Sports 

Festival retorna nos dias 

12 e 13 de março 
Jogadores 

amadores e 

profissionais 

estarão na 4ª 

edição do evento. 

no sul da Flórida. 
“Vai ser um dia bem bra-

sileiro, para comer coxinha 
e açaí na beira da praia e 
jogar bola”, ressalta Elia-
ne, que garante a presença 

dos proprietários das delí-
cias brasileiras da Cochic e 
Top Açaí. 

Grande incentivo para 
quem quer iniciar um espor-
te de forma mais regular, se-

gundo os organizadores, os 
jogadores iniciantes e inter-
mediário participam do tor-
neio no dia 12 de março. Já 
no domingo, dia 13, as ins-
crições são abertas a todos 
os níveis que disputam pe-
la medalha, com jogadores 
mais experientes presente 
na competição. 

Em uma semana, as inscri-
ções do torneio alcançaram o 
número máximo de inscritos.

Para os organizadores, o 
apoio à prática do esporte, 
de iniciantes até níveis mais 
avançados, une a comunida-
de amante do vôlei de praia 
na Flórida. E a comunidade 
ganhou um espaço especial. 
“Você pode seguir a página @
brazucasnaflorida para se ca-
dastrar em futuros torneios, 
participar de encontros, trei-
nos e obter informações”, des-
taca a organizadora Gabrie-
la Lara. 

O Deerfield Beach Sports 
Festival acontecerá nos dias 12 
e 13 de março, de 9am as 5pm, 
no lado norte do píer, nas qua-
dras de voleibol. A festa de en-
cerramento entre jogadores e 
apoiadores vai ser aberta ao 
público no dia 18 de março 
no The Locale, em Boca Raton. 
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O aumento no preço do combustível para aviões e outros meios de transporte vai aumentar os preços das viagens.

Como a guerra Rússia x Ucrânia pode afetar o 

turismo na Flórida?

A 
invasão da Rússia na 
Ucrânia já está tendo 
efeitos em cascata em 

todo o mundo, inclusive aqui 
na Flórida. De acordo com Ro-
bert Lloyd, reitor da Escola 
de Artes e Ciências da Palm 
Beach Atlantic University, um 
problema que a Flórida pode 
enfrentar é menos turistas.

“Temos muitos viajantes 
internacionais que vêm par-
ticularmente da Europa pa-
ra Orlando ou para o sul da 

Flórida, e isso também pode 
ser afetado negativamente”, 
disse Lloyd em entrevista à 
CBS12 News.

A maior razão pela qual o 
turismo pode ser atingido na 
Flórida? O preço do gás, que 
pode sofrer aumentos signifi-
cativos devido às sanções que 
a Rússia enfrentará dos Esta-
dos Unidos e de outros países. 

“A Rússia é um grande pro-
dutor e exportador de gás na-
tural e petróleo”, disse Lloyd. 

“Assim, com sanções prová-
veis no mercado de energia, 
além de incerteza geral devido 
à guerra lá, é esperado ver os 
preços do gás aumentarem.”

Isso incluiria gasolina na 
bomba além do preço do com-
bustível para aviões e outros 
meios de transporte, causan-
do um aumento nos preços 
das viagens.

Por outro lado, os EUA es-
tão mais bem equipados pa-
ra lidar com essa escassez de Sanções à Rússia vão elevar o preço do combustível e afetar viagens.

MIA.

oferta no mercado de energia. 
“Temos nossos próprios su-
primentos domésticos”, dis-
se Lloyd. 

“Temos muitos viajantes 

internacionais que vêm 

da Europa para Orlando 

ou para o sul da Flórida e 

isso será afetado”, disse 

Robert Lloyd.

Aprovada pela Câmara e Senado da FL, lei que restringe aborto vai para governador 

O Senado estadual da Fló-
rida aprovou na quinta-feira, 
3, um projeto de lei que proí-
be a maioria dos abortos após 
15 semanas de gravidez, per-
mitindo apenas exceções en-
volvendo “risco sério” para a 
gestante e anormalidade fetal 
fatal, mas sem exceções para 

estupro ou incesto.
O projeto de lei patroci-

nado pelo Partido Republica-
no foi aprovado pela Câmara 
estadual no mês passado e irá 
para o governador Ron DeSan-
tis, republicano que já havia 
sinalizado seu apoio aos legis-
ladores para restringir o aces-

so ao aborto.
Dessa forma, a Flórida se 

junta à Virgínia Ocidental e 
ao Arizona como estados lide-
rados por conservadores que 
avançam um projeto de proi-
bição do aborto por 15 sema-
nas neste ano legislativo. A 
Suprema Corte dos EUA pare-

ce pronta para defender uma 
lei semelhante do Mississippi 
que proíbe o aborto após 15 
semanas. 

O destino da lei Roe vs. 
Wade, a decisão histórica da 
Suprema Corte de 1973 que 
legalizou o aborto em todo o 
país, também está na balança.Número de grávidas internadas com covid aumentou em Broward.

Pixabay

IV nutrition
therapy
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896 N Federal Highway, Pompano Beach, FL 33062

(954) 300-8895 @adrianaetzlermedspa

- Aumenta a sua imunidade
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- Rejuvenesce a pele

- Um tratamento completo

- Beleza de dentro pra fora
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Em grupos de apoio e organizações, brasileiras se juntam e mostram empatia quando o assunto é ajudar quem precisa. 

Mulher, brasileira, imigrante: dos desafios da 

chegada à participação na comunidade da Flórida 

Com uma população 
composta 51% por mu-
lheres, 26% delas de his-

pânicas e latinas, de acordo 
com dados do censo relati-
vos a julho de 2021, a Flórida 
concentra grande parte das 
mulheres brasileiras nos Es-
tados Unidos. 

Atualmente, elas estão em 
centenas de grupos e se aju-
dam de uma forma única. Se-
ja com trabalhos voluntários, 
arrecadando alimentos e rou-
pas para as recém-chegadas 
ou para quem esteja preci-
sando, as brasileiras mostram 
empatia quando o assunto é 
ser mulher, brasileira e imi-
grante. 

No mês em que se come-
mora o Dia Internacional da 
Mulher, o Gazeta News entre-
vistou várias brasileiras que 
atuam diretamente na comu-
nidade com diferentes tipos 
de trabalhos e apoio sobre os 

desafios de ser uma mulher 
imigrante na Flórida. 

Vera Shäfer 
“Uma das muitas vanta-

gens de ser mulher brasilei-
ra imigrante na Flórida e que 
também se percebe em al-
guns outros estados america-
nos é a reação a um pedido 
de ajuda. É sempre algo com 
o que podemos contar, mui-
to positivo. Nossa união aqui 
é muito forte”. 

Andreia Di Bari 
“É extremamente im-

portante. De informação, de 
apoio mútuo! Principalmen-
te as que chegaram agora, 
por motivo de violência do-
méstica, medo de ficar sem 
marido, medo da imigração. 
Precisamos dar apoio, amor 
e carinhos umas às outras. E 
ajudar com recursos que o go-
verno oferece, independente 
do estado imigratório”. 

Jeannie Almeida
“Fui acolhida por todos, 

(Esq.à dir) Vera Shäfer, Andreia Di Bari, Jeannie Almeida, Paloma D’avila, 

Josie Cardoso, Naides Brum e Flaviane Carvalho (centro).

GN.

“A reação positiva a 

um pedido de ajuda é 

sempre algo com o que 

podemos contar. Nossa 

união aqui é muito 

forte”, diz Vera Shäfer.

porém tenho orgulho e um 
carinho especial pela nossa 

comunidade brasileira que 
sempre é muito generosa e 
solidária. Juntos realizamos 
inúmeros projetos sociais e 
ajudamos muitas famílias”.

Naides Brum
“Criar filhos, enfrentar 

desafios da língua e emocio-
nais como um imigrante são 
atos heróicos que demandam 
uma clareza emocional mui-
to grande. Muitas mulheres 
brasileiras foram auxiliadas 
em situação de violência do-

méstica e outros abusos emo-
cionais”.

Flaviane Carvalho 
“Às vezes parece que car-

regamos o mundo nas costas, 
a carga é sim, muito pesada 
para nós mulheres e ainda 
mais para aquelas que en-
caram o desafio de imigrar. 
Porém, temos coragem pa-
ra encarar os desafios e re-
sistência”.

Josie Cardoso 
“Ser uma mulher imi-

grante é enfrentar os desa-
fios de uma cultura diferente; 
estar disposta a viver o sonho 
idealizado de morar fora do 
seu país ainda que isso nem 
sempre seja fácil”.

Paloma D’avila
“Ser uma mulher brasilei-

ra imigrante é poder trazer 
para este país o cuidado com 
o próximo, a dedicação na 
profissão e fazer a diferença 
para nossa comunidade atra-
vés do nosso conhecimento.”

Arlaine Castro
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O Departamento de Saúde da Flórida diz que os riscos de administrar a 

vacinação COVID-19 entre crianças saudáveis podem superar os benefícios.

Governo emite orientações contra 

vacinas COVID-19 para crianças 

Crianças de 5 a 17 anos 
sem problemas pree-
xistentes de saúde po-

dem renunciar às vacinas CO-
VID-19, disse o Departamento 
de Saúde da Flórida em uma 
nova orientação divulgada na 
terça-feira, 8.

O anúncio oficial tinha si-
do prometido pelo Cirurgião 
Geral da Flórida Joseph Lada-
po em uma mesa redonda na 
segunda-feira em West Palm 
Beach com o governador Ron 
DeSantis.

“É essencial que os pro-
fissionais de saúde analisem 
os dados existentes sobre a 
vacina COVID-19 junto com 
os pais ao decidir vacinar as 
crianças. Com base nos dados 
atualmente disponíveis, os ris-
cos de administrar a vacinação 
COVID-19 entre crianças sau-
dáveis podem superar os be-
nefícios. É por isso que essas 

decisões devem ser tomadas 
individualmente e nunca obri-
gatórias”, disse Ladapo.

Para fazer a afirmação, o 
departamento citou o baixo 

risco de crianças saudáveis de-
senvolverem COVID-19 gra-
ve e o risco potencial de mio-
cardite como efeito colateral 
da vacina, entre outros argu-

Crianças com condições preexistentes podem tomar a  vacina COVid-19.

Cleveland Clinic.

mentos.
No entanto, a orientação 

do Departamento de Saúde 
contraria o amplo consenso de 
médicos e organizações pediá-
tricas em todo o país, inclusi-
ve dos Centros de Controle e 
Prevenção de Doenças (CDC) 
e da Academia Americana de 
Pediatria da Flórida.

O CDC afirma em seu site 
que os benefícios da vacina-
ção COVID-19 superam os ris-
cos potenciais, como a miocar-
dite. De dezembro de 2020 a 
agosto de 2021, houve 1.626 
casos suspeitos de miocardi-
te relatados em mais de 190 
milhões de pessoas com mais 
de 12 anos.

“A vacina COVID-19 é nos-
sa melhor esperança para aca-
bar com a pandemia”, disse a 
presidente da Academia Ame-
ricana de Pediatria da Flórida, 
Lisa Gwynn. 

Disney não retornará à 

capacidade pré-pandemia

Desde a diminuição da 
pandemia e a reabertura das 
fronteiras, os parques da Dis-
ney em Orlando voltaram 
a receber multidões de vi-
sitantes. Mas, embora este-
jam lotados, eles ainda estão 
operando com capacidade re-
duzida.

Na Conferência de Tecno-
logia, Mídia e Telecom do Mor-
gan Stanley 2022, a diretora fi-
nanceira da Disney, Christine 
McCarthy, disse que a Disney 

não tem intenção de aumen-
tar a capacidade dos parques 
de volta aos níveis pré-pande-
mia. Ela disse que a Disney es-
tá tentando gerenciar as coisas 
de maneira diferente com a 
ajuda do Sistema de Reservas 
de Parques. 

Mesmo assim, o Magic 
Kingdom, EPCOT, Disney’s 
Animal Kingdom e o Disney’s 
Hollywood Studios continuam 
a ver milhares de turistas dia-
riamente.

Parques seguem lotados, mas sem capacidade total de visitantes. 

Pixabay
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As mudanças são para crianças imigrantes vítimas de abuso, abandono ou maus-tratos nos EUA.

EUA facilitam legalização de menores 

O
s Serviços de Cidada-
nia e Imigração dos Es-
tados Unidos (USCIS) 

anunciaram novas políticas 
que fornecerão melhor prote-
ção às crianças imigrantes ví-
timas de abuso, negligência, 
abandono ou maus-tratos pa-
rentais semelhantes.

Jovens Imigrantes Es-
peciais

As novas políticas incluem 
a atualização de regulamentos 
para esclarecer os critérios de 
elegibilidade para Jovens Imi-
grantes Especiais (Special Im-
migrant Juvenile- SIJ), como a 

atualização de uma cláusula 
de limite de idade para prote-
ger os peticionários que com-
pletam 21 anos enquanto sua 
petição está pendente. 

A partir de 6 de maio, 
quando as novas medidas en-
trarem em vigor, os menores 
que se enquadrem nessa cate-
goria e tenham completado 21 
anos enquanto seu pedido es-
tiver sendo processado estarão 
protegidos e não poderão ser 
deportados.

O USCIS atualizou os regu-
lamentos para solicitação da 
residência permanente legal. A partir de 6 de maio, menores que tenham completado 21 anos durante o processo não poderão ser deportados. 

Pixabay.

USCIS agiliza tempo de processamento de green card por trabalho
As autoridades federais 

de imigração tomaram me-
didas nos últimos dias para 
melhorar os tempos de pro-
cessamento dos Employment 
Authorization Documents 
(Documentos de Autorização 
de Emprego) para candidatos 
ao green card por trabalho.

Funcionários dos U.S. Ci-

tizenship and Immigration 
Services estão agilizando os 
processos, em um esforço de-
liberado para tornar mais efi -
ciente a liberação da fi la de 
solicitações – uma promessa 
do atual governo do presiden-
te Joe Biden.

Os tempos atuais de pro-
cessamento aumentaram 

drasticamente durante a pan-
demia de COVID-19 e levam 
entre 11,5 e 13,5 meses. Ago-
ra, quando um indivíduo en-
via um pedido de ajuste de 
status para residência perma-
nente legal, ou “green card”, 
ele pode receber a carteira de 
trabalho antes da análise do 
documento de viagem. Milhares de requerentes de visto para os EUA estão no limbo. 

USCIS

Um juiz federal do Texas 
foi contra a decisão do gover-
no Biden de isentar crianças 
desacompanhadas na frontei-
ra da expulsão - medida co-
nhecida como Título 42, uma 
seção do código de saúde pú-
blica dos EUA, usada desde 
2020 por causa da pandemia 
e que retorna os imigrantes 
ao México. 

Atendendo a um pedido 
feito por autoridades republi-
canas no Texas, o juiz do Tri-
bunal Distrital Mark Pittman 
proibiu no dia 4 o governo Bi-
den de isentar crianças imi-
grantes que viajam sem seus 
pais da expulsão na fronteira.

EUA não podem 

isentar crianças 

imigrantes de 

deportação

Criança encontrada na fronteira. 

CBP.
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Imigrantes tentam atravessar partes mais remotas e traiçoeiras do deserto. 

CBP.

Mais imigrantes estão 
morrendo ao longo 
da fronteira Estados 

Unidos-México. Por vários fa-
tores, a travessia tem ficado 
mais arriscada e mortal. 

Pelo menos 650 imigran-
tes morreram atravessando 
a fronteira EUA-México em 
2021, de acordo com a Orga-
nização Internacional para as 
Migrações, uma agência das 
Nações Unidas que monitora 
a migração.

A Alfândega e Proteção 
de Fronteiras dos EUA, que 
estima as mortes de imigran-
tes de outubro de 2020 a 

Aumentam mortes de 

imigrantes na fronteira 

Estados Unidos-México
650 imigrantes 

morreram 

atravessando a 

fronteira EUA-

México em 2021.

setembro de 2021 (ano fis-
cal contado diferente das or-
ganizações), informou que 
557 imigrantes morreram ao 
longo da fronteira nesse pe-
ríodo. 

O número marca uma al-
ta anual de todos os tem-

pos desde que o governo dos 
EUA começou a relatar mor-
tes na fronteira sul em 1998. 
A maioria dos condados ao 
longo da fronteira com os 
EUA registrou pelo menos 
uma morte em 2021.

Em janeiro desse ano, 15 

corpos foram encontrados no 
deserto Sonoran, no Arizona. 
Em 2021, 226 corpos, princi-
palmente falecidos recente-
mente, foram recuperados, 
um recorde.

Para a Organização Inter-
nacional para as Migrações, 
“todos os números (mortes 
de imigrantes) permanecem 
subcontados”. A Alfândega e 
a Patrulha de Fronteira dos 
EUA relatam mortes na fron-
teira, mas apenas se os agen-
tes recuperarem os corpos.

A jornada pela América 
do Sul, Central e México – 
ou mais longe, em alguns 
casos – também está reple-
ta de potencial de violência, 
incluindo agressão sexual e 
sequestro. À medida que a 
presença de agentes patru-
lhas de fronteira aumentou, 
os imigrantes adotaram no-
vas rotas de viagem, indo 
para partes mais remotas e 
traiçoeiras do deserto, onde 
têm muito mais probabili-
dade de morrer do que se se-
guirem rotas mais frequen-
tadas. A exposição ao calor 
extremo, frio, desidratação, 
aranhas ou cobras veneno-
sas, exaustão e lesões são ris-
cos comuns.

Grávida morre abandonada 

em caminhão na fronteira
Uma mulher grávida e seu 

bebê morreram e 14 pessoas 
foram hospitalizadas, a maio-
ria por desidratação grave, de-
pois que dezenas de imigran-
tes foram abandonados em 
um caminhão de carga supe-
raquecido no norte do México. 

Autoridades de imigração 
disseram que 64 imigrantes 
foram encontrados no contêi-

ner de carga, onde as tempe-
raturas chegaram a mais de 40 
graus Celsius.

Os migrantes eram da Ni-
carágua, Honduras, Guate-
mala e Cuba, e incluíam seis 
crianças. A mulher morta era 
uma cidadã nicaraguense. Po-
de ter havido mais imigran-
tes presos no veículo que fu-
giram.

ICE faz acordo e suspende 

deportação de ativista de NY
Ravi Ragbir, um ativista de 

Nova York que alegou no tri-
bunal que foi alvo de deporta-
ção pela U.S. Immigration and 
Customs Enforcement (ICE) 
por causa de seu discurso po-
lítico, resolveu sua ação con-
tra o governo, ganhando uma 
suspensão de três anos da de-
portação.

O acordo encerra uma lon-
ga batalha judicial sobre se o 
governo pode direcionar pes-
soas para deportação com ba-
se em seu discurso político e 

Ravi Ragbir processou o ICE.

DemocracyNow.

se os tribunais têm o poder de 
proteger os direitos da Primei-
ra Emenda de imigrantes in-
documentados. O ativista emi-
grou legalmente de Trinidad, 
na América Central, mas foi 
preso por fraude eletrônica.
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Compradores russos representam menos de 1% das compras estrangeiras e participam de tão poucas transações.

O conflito entre a Rússia e Ucrânia afetará o 

mercado imobiliário dos Estados Unidos? 

A 
invasão russa da Ucrânia 
gerou especulações so-
bre os impactos no mer-

cado imobiliário nos EUA, mas 
não é provável que tenha mui-
to efeito, de acordo com uma 
postagem feita pelos pesquisa-
dores da Associação Nacional 
dos REALTORS®, a NAR. 

“Qualquer declínio nas 
transações imobiliárias inter-
nacionais terá pouco impacto 
direto no mercado imobiliário 
dos EUA”, disse Gay Cororaton, 
economista e um dos pesquisa-
dores da NAR.

Segundo Cororaton, com-
pradores russos representam 
menos de 1% das compras es-
trangeiras nos Estados Unidos e 
participam de tão poucas tran-
sações imobiliárias nos EUA 
que é improvável que causem 
uma grande interrupção no 
mercado. As transações envol-
vendo compradores russos são 
mais comuns nos estados da 

Flórida, Geórgia e Nova York.  
Mesmo na Flórida, que te-

ve o maior número de compras 
russas, elas representam ape-
nas 0,2% do mercado total do 
estado durante julho de 2020 a 
junho de 2021, de acordo com o 
perfil da NAR e da Florida REAL-
TORS® de atividade imobiliá-
ria residencial internacional no 
Sunshine State. Os principais 
compradores estrangeiros da 
Flórida são canadenses, latino-
-americanos (Colômbia, Argen-
tina, Brasil, Venezuela, México, 
Peru e Chile) e europeus ociden-
tais (Reino Unido, França, Ale-
manha e Itália). 

Os compradores russos fo-
ram mais ativos em Bradenton-
-Sarasota, respondendo por 6% 
das compras de compradores 
estrangeiros nessa área durante 
julho de 2020-junho de 2021. No 
entanto, Bradenton-Sarasota re-
presenta apenas 4% dos compra-
dores estrangeiros da Flórida, 
portanto, o total de compras rus-

sas acabou sendo apenas 0,2% 
do mercado da Flórida. 

De abril de 2015 a março de 
2021, China, Reino Unido, Ale-
manha e França representaram 
quase 20% dos compradores es-
trangeiros dos EUA. O Canadá 
respondeu por 11% dos compra-
dores estrangeiros dos EUA, en-
quanto o México e o Brasil res-
ponderam por 11%. 

No geral, os compradores 
estrangeiros respondem por 
cerca de 2% das vendas totais 
de casas existentes, de acordo 
com o Relatório de Transações 
Internacionais de 2021 da NAR 
no Relatório Imobiliário Resi-
dencial dos Estados Unidos.

O preço médio de um 
imóvel entre os compradores 
russos foi de $325.000, pou-
co superior ao preço médio de 
compra entre todos os compra-
dores estrangeiros dos EUA de 
$ 303.200. No entanto, o pre-
ço médio de compra entre os 
compradores russos foi de $ 

Flórida, Geórgia e Nova York são os estados com mais transações envolvendo compradores russos.

NAR.

652.915, comparado a $480.695 
entre todos os compradores es-
trangeiros, sugerindo que os 
russos possuíam um poder de 
compra mais elevado. 

No entanto, Cororaton aler-
ta que taxas de petróleo mais 
altas, ajustes futuros maiores 
nas taxas de juros, moedas glo-
bais enfraquecidas e crescimen-

to global mais lento ainda po-
dem representar riscos para o 
mercado imobiliário dos EUA 
no futuro. Leia o artigo comple-
to no gazetanews.com.

Neise Cordeiro
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Após voto na 

ONU contra 

a Rússia, 

EUA elogiam 

Brasil 

Brian A. Nichols, secretá-
rio adjunto para Assuntos do 
Hemisfério Ocidental dos Es-
tados Unidos, usou as redes 
sociais para indicar um aceno 
da diplomacia norte-america-
na ao Brasil. 

Responsável pela relação 
diplomática entre EUA e Amé-

rica Latina e Caribe, no último 
sábado, dia 5, ele disse que “os 
EUA se orgulham de estar ao 
lado do Brasil para defender 
os direitos humanos de todos 
aqueles que estão na Ucrânia”, 
escreveu Nichols. “Todo voto 
importa no Conselho de Di-
reitos Humanos na ONU para 

responsabilizar o Kremlin pe-
las horríveis ações da Rússia 
na Ucrânia”, completa a pos-
tagem no Twitter. 

O post de Nichols foi com-
partilhado também por Dou-
glas Koneff, responsável pelos 
negócios dos EUA no Brasil.

O secretário fez uma refe-

rência direta à votação no co-
legiado das Nações Unidas. Na 
ocasião, o Brasil se uniu aos 
Estados Unidos em uma con-
denação à Rússia pela invasão 
da Ucrânia.

Diplomatas americanos 
viajaram para a Venezuela no 
sábado, 5, reabrindo as con-

versas diretas entre os dois 
países depois de quase seis 
anos, abre a possibilidade de 
uma mudança nas relações 
dos governos Biden e Bolso-
naro. A viagem tem a ambi-
ção de tirar o governo Madu-
ro do apoio explícito à Rússia 
na guerra da Ucrânia.

Os Estados Unidos importam cerca de 100.000 barris por dia da Rússia, apenas cerca de 5% das 

exportações de petróleo bruto, segundo a Rystad Energy. 

O que pode acontecer com a proibição do 

petróleo russo pelos EUA?

um quarto do petróleo da Eu-
ropa. Autoridades europeias 
estão procurando maneiras de 
reduzir sua dependência, mas 
isso levará tempo.

O que pode acontecer 
aos EUA? 

Se os EUA agirem sozinhos 
ao proibir as importações de 
petróleo russo e produtos re-
finados, o impacto em Moscou 
provavelmente seria mínimo. 
Os Estados Unidos importam 
uma pequena parte das expor-
tações de petróleo da Rússia e A proibição encarecerá o combustível interno.

REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

Em meio ao aumento dos 
preços da gasolina nos 
EUA - o preço médio ul-

trapassou US$ 4 o galão pe-
la primeira vez desde 2008 
- o governo Biden enfrenta 
uma pressão crescente e im-
pôs mais sanções à Rússia, in-
cluindo a proibição de impor-
tações de petróleo. 

Agora, o governo Biden e 
o Congresso “continuam foca-
dos em reduzir os custos mais 
altos de energia para famílias 
americanas e nossos parceiros 
decorrentes da invasão de Pu-
tin”, disse a presidente da Câ-
mara, Nancy Pelosi.

Para a Europa, a proibição 
do petróleo e do gás natural 
russos seria doloroso. A Rús-
sia fornece cerca de 40% do gás 
natural da Europa para aque-
cimento doméstico, eletricida-
de e usos industriais e cerca de 

não compram gás natural de 
Moscou.

Os Estados Unidos impor-
tam cerca de 100.000 barris 
por dia da Rússia, apenas cer-
ca de 5% das exportações de 
petróleo bruto, segundo a Rys-
tad Energy. No ano passado, 
cerca de 8% das importações 
americanas de petróleo e de-
rivados vieram da Rússia.

Os EUA podem substituir 
o petróleo russo por importa-
ções da Arábia Saudita e dos 
Emirados Árabes Unidos. Por 

sua vez, a Rússia pode en-
contrar compradores alterna-
tivos para esse combustível, 
talvez na China ou na Índia. 
Tal passo “traria uma inefi-
ciência massiva no mercado”, 
o que aumenta os preços, dis-
se Claudio Galimberti, vice-
-presidente sênior de análise 
da Rystad Energy.

No entanto, se a Rússia 
for isolada do mercado global, 
países desonestos como Irã e 
Venezuela podem voltar como 
fontes de petróleo. 
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Homem compra carta de 

Pokémon de US$ 57 mil
O Departamento de Justiça 

da Geórgia condenou Vinath 
Oudomsine a 3 anos de prisão 
após descobrir que ele usou di-
nheiro do apoio de emergên-
cia da COVID-19 para com-
prar uma valiosa e rara carta 
de Pokémon. 

A carta em si é um Chari-
zard que custou um valor total 
de 57.789 dólares. E esse valor 
veio do montante 85 mil dóla-
res que ele recebeu do apoio 
do estado.

Para conseguir o apoio de-
signado Economic Injury Di-
saster Loan (EIDL), que acaba 
por ser um empréstimo do es-
tado, Oudomsine teve que de-

clarar ser dono de uma peque-
na empresa que tinha a seu 
cargo 10 funcionários. Assim, 
recebeu um total de 85 mil 
dólares que serviria então pa-
ra pagar o suposto montante 
de renda da empresa e os sa-
lários dos funcionários.

Mas a compra da carta de 
Pokémon foi rastreada e en-
contrada no site de leilões 
PWC, onde se pode ver o Cha-
rizard que foi comprado por 
57 mil dólares.

A carta trata-se da 1ª edi-
ção do Pokémon, de 1999, nu-
ma versão holográfica e sem 
sombras. Com informações da 
Agência Reuters.

A carta é um Charizard que custou um valor total de $57.789. 

 Romuald Meigneux/Sipa/Rex/Shutterstock

O presidente Vladimir Putin se reunirá com seu governo com o intuito de 

encontrar formas que minimizem o impacto das sanções. 

Kremlin diz que EUA declararam 

guerra econômica à Rússia

O 
Kremlin disse na quar-
ta-feira (9) que os Esta-
dos Unidos declararam 

guerra econômica à Rússia e 
que Moscou pensaria seria-
mente sobre o que fazer de-
pois que o presidente Joe Bi-
den, impôs uma proibição ao 
petróleo russo e outras impor-
tações de energia.

O porta-voz do Kremlin, 
Dmitry Peskov, disse que a 
Rússia foi, é e será um forne-
cedor de energia confiável e 
apontou que os fluxos de ener-
gia continuam.

“Mas você vê a ‘bacanal’, a 
‘bacanal’ hostil, que o Ociden-
te semeou – e isso, claro, torna 
a situação muito difícil e nos 
obriga a pensar seriamente”, 
disse Peskov.

“Os Estados Unidos defini-
tivamente declararam guerra 
econômica contra a Rússia e 
estão travando essa guerra”, 

disse ele. 
Peskov se recusou a dar de-

talhes de como essa resposta 
será dada, porém, de acordo 
com o Kremlin, haverá uma 
reunião entre o presidente, 
Vladimir Putin, e o governo 
na próxima quinta-feira com 
o intuito de encontrar formas 
que minimizem o impacto das 
sanções. 

A economia do país pas-
sa pela sua maior crise econô-
mica desde o fim da União So-
viética, em 1991, depois que o 
Ocidente vem aplicando uma 
série de sanções a quase todo 
o sistema financeiro e corpo-
rativo russo após a invasão à 
Ucrânia.  

De acordo com Putin, a 
“operação militar especial” na 
Ucrânia é essencial para ga-
rantir a segurança da Rússia 
na região depois que os Esta-
dos Unidos e a Otan amplia-

Presidente Biden suspendeu importação de petróleo da Rússia.

ram a expansão em direção ao 
leste europeu e apoiaram líde-
res pró-ocidentais em Kiev. A 
China, segunda maior econo-
mia mundial que tem se apro-
ximado economicamente da 
Rússia, pediu por moderação, 
ao mesmo tempo que o presi-
dente, Xi Jinping, alertou que 
as sanções irão desacelerar a 
economia global.  Em respos-

ta, o vice-conselheiro de segu-
rança nacional da Casa Bran-
ca, Daleep Singh, disse que a 
guerra é “uma grande e des-
necessária agressão e que os 
Estados Unidos avisaram des-
de o princípio que os custos 
aumentariam à medida que 
a agressão continuasse”. Com 
informações da CNN Business 
e Reuters.

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

Horário de funcionamento 
Segunda á sextas dás 9:30am ás 5:30pm
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42 brasileiros, 20 ucranianos, 5 argentinos e 1 colombiano, além de 14 crianças, foram resgatados.

Brasil envia avião da FAB e resgata na 

Polônia brasileiros que estavam na Ucrânia 

O 
avião KC-390  Millen-
nium  da Força Aérea 
Brasileira (FAB) deco-

lou de  Varsóvia, na Polônia, 
em direção ao Brasil na quar-
ta-feira, 9. 

A aeronave levou doações 
para a Ucrânia e repatriou bra-
sileiros e estrangeiros que fo-
gem do conflito.

  O voo contou com 42 bra-
sileiros, 20 ucranianos, 5 ar-
gentinos e 1 colombiano, além 
de 14 crianças. 

  O KC-390 saiu de Brasí-
lia na última segunda-feira (7) 
e fez 3 escalas técnicas: uma 
no  Recife, outra na Ilha do 
Sal (Cabo Verde) e a última 
em Lisboa (Portugal). Na ae-
ronave, foram transportadas 
11,6 toneladas de doação pa-
ra a Ucrânia, entre alimentos 
e medicamentos.

  O KC-390 é o maior avião 
militar desenvolvido e fabri-
cado no Hemisfério Sul e um 
dos projetos estratégicos da 

Defesa. A aeronave já foi em-
pregada em outras missões es-
peciais de ajuda humanitária, 
como no Líbano (2020) e no 
Haiti (2021).

  A Operação Repatriação 
é uma ação interministerial, 
entre as pastas da Justiça e Se-
gurança Pública (MJSP), da De-
fesa (MD), das Relações Exte-
riores (MRE) e da Saúde (MS).

Com informações da Agên-
cia Brasil.

Aeronave da FAB que resgatou brasileiros da Ucrânia na Polônia.

Conflito na Ucrânia leva Europa a reforçar orçamentos de defesa

Após a invasão russa na 
Ucrânia, que começou há 13 
dias, os líderes europeus pas-
saram a expressar grande 
preocupação com a defesa de 
seus territórios e com a depen-
dência energética em relação 
ao gás e petróleo da Rússia.

Esses assuntos serão dis-

cutidos na quinta e sexta-fei-
ra, dias 10 e 11, em reunião 
do Conselho Europeu, em 
Versalhes, e foram comenta-
dos pelo presidente francês, 
Emmanuel Macron e pelo pri-
meiro-ministro da Holanda, 
Mark Rutte.

Macron e Rutte fizeram 

declarações em frente ao Palá-
cio do Eliseu, residência oficial 
do presidente francês, em Pa-
ris. Macron disse que a Euro-
pa precisa construir uma inde-
pendência estratégica maior 
em matéria de defesa. “Esta-
mos juntos aqui para fazer da 
Europa uma potência geopolí-

tica. Essa guerra no solo euro-
peu nos impõe avaliar as con-
sequências agora e no médio 
prazo”, afirmou.

Mark Rutte, premiê holan-
dês, afirmou que lideranças 
europeias precisam discutir a 
dependência do petróleo e do 
gás da Rússia. Conflito preocupa Europa.

 BERNADETT SZABO

O diretor-geral da Or-
ganização Mundial da Saú-
de (OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, informou, nes-
ta quarta-feira (9), que foram 
registrados ataques contra o 
sistema de saúde na Ucrânia, 
em meio à guerra com a Rús-
sia, que resultaram na morte 
de dez pessoas e 16 feridos. 
Ao todo, a entidade reportou 
18 ataques.

 “A OMS verificou 18 ata-
ques contra trabalhadores da 
saúde, ambulâncias e centros 
de saúde, incluindo 10 mortes 
e 16 feridos”, informou o diri-
gente, durante coletiva de im-
prensa. Esses ataques atingem 
toda a comunidade global da 
saúde. Mais de 2 milhões de 
pessoas deixaram a Ucrânia e 
a OMS está dando suporte aos 
países vizinhos para garantir 
atendimento médico aos refu-
giados”, acrescentou. A OMS 
tem enviado suprimentos mé-
dicos para garantir assistência 
à saúde dos ucranianos, com 
a entrega de 81 toneladas de 
materiais. 

OMS registra 

ataques a hospitais 

na Ucrânia
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A
cabamos de passar pelo 
Dia Internacional da Mu-
lher, que é uma data co-

memorativa que foi oficializada 
pela Organização das Nações Uni-
das , na década de 1970. Essa da-
ta simboliza a luta histórica das 
mulheres para terem suas condi-
ções equiparadas às dos homens. 
Inicialmente, essa data remetia à 
reivindicação por igualdade sala-
rial, mas, atualmente, simboliza 
a luta das mulheres não apenas 
contra a desigualdade salarial, 
mas também contra o machismo 
e a violência.

O Dia Internacional da Mu-
lher existe, enquanto data come-
morativa, como resultado da luta 
das mulheres por meio de mani-
festações, greves, comitês etc. Es-
sa mobilização política, ao longo 
do século XX, deu importância 
para o 8 de março como um mo-
mento de reflexão e de luta. A 
construção dessa data está rela-
cionada a uma sucessão de acon-

tecimentos.
E no âmbito financeiro? Co-

mo estamos?
Eu, como consultora financei-

ra, me sento com muitos clientes 
diferentes todos os dias. E con-
versando e aprendendo com es-
ses encontros eu percebo que dei-
xar de investir mais, viver além 
de suas posses e acumular mui-
tas dívidas no cartão de crédito 
são apenas alguns dos arrependi-
mentos financeiros expressos pe-
las mulheres.

Agora vamos falar um pou-
co sobre a história, as mulheres 
americanas foram legalmente im-
pedidas de possuir sua própria 
propriedade. As leis do país que 
cercam esse tipo de propriedade 
não foram alteradas em favor das 
mulheres até 1862. Somente em 
1920 as mulheres conquistaram 
o direito de votar. Depois disso, 
foram necessários mais 54 anos 
para que as mulheres tivessem o 
direito de solicitar seus próprios 

cartões de crédito (em 1974)!!!
 Que as mulheres percorreram 

um longo caminho é um eufemis-
mo. Infelizmente, no que diz res-
peito a dinheiro, acumulação de 
riqueza, investimentos e finanças 
pessoais, ainda há uma quantidade 
significativa de terreno a percorrer.

 Merrill Lynch preparou um re-
latório chamado Women & Finan-
cial Wellness e nesse relatório fica 
claro que as mulheres ainda ga-
nham muito menos dinheiro do 
que os homens, acumulam menos 
riqueza ao longo da vida, e o tabu 
social em torno de falar sobre di-
nheiro tem contribuído para uma 
realidade em que 61% das mulhe-
res preferem discutir sua própria 
morte do que dinheiro. Além dis-
so, 45% das mulheres dizem que 
não têm um modelo financeiro.

 Para piorar as coisas, a mídia 
falhou com as mulheres. Isso in-
clui até a mídia feminina, que, co-
mo observa o relatório do Merrill 
Lynch, historicamente não con-

tribuiu para “diálogo inteligen-
te e aberto sobre dinheiro, pla-
nejamento financeiro vitalício e 
questões e necessidades de inves-
timento”. Os dados provam isso. 
Das 1.594 páginas de conteúdo 
editorial das edições de março de 
2018 das 17 principais revistas fe-
mininas, havia apenas cinco pági-
nas sobre finanças pessoais, o que 
equivale a menos de 1%.

Agora ouça isso: hoje, as mu-
lheres controlam mais de US $10 
trilhões (cerca de 33%) do total 
de ativos financeiros domésticos 
dos EUA.

Estamos prontos para isso? 
Não.

Agora qual é a solução? Só 
existe uma: educação financei-
ra. Abrir canais onde as mulhe-
res possam se sentir conectadas 
e confortáveis o suficiente para 
que possamos nos educar para o 
que está por vir.

E o que está por vir, está mui-
to, mas muito próximo: Em me-

nos de 10 anos vamos estar com 
mais de 20 Trilhões de dólares sob 
nosso controle. Ainda existe tem-
po, mas cada um de nós tem que 
fazer a sua parte.

Mesmo que você tenha um 
companheiro maravilhoso, a sua 
alma gêmea, e ele é quem contro-
la e decide a vida financeira de 
sua família, é muito importante 
que você entenda o que está acon-
tecendo. Por isso, eduque-se! Abra 
as portas do conhecimento finan-
ceiro em sua vida. Eu, com alegria 
e gosto, estou aqui pra te auxiliar 
se você precisar!

Tenham uma ótima semana!

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

Mulheres & Finanças

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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N
a escola aprendemos a ler 
e a escrever. Desenvolve-
mos conhecimentos so-
bre diferentes matérias, 

nos entediamos, adquirimos ami-
gos e inimigos; e, algumas vezes, al-
cançamos alguma orientação sobre 
como pensar, ou seja, sobre o pró-
prio processo do pensamento, em 
particular sobre o nosso, sobre co-
mo pensamos e “dispensamos”, nos 
perdemos em pensamentos sem 
direção e nos reencontramos.  As-
sim haveria de ser, pelo menos. 
Mas sobretudo, hoje nas escolas ad-
quirimos regras, comportamentos 
pré-determinados e modos-de-ser 
pré-confeccionados. Entretan-
to, não somos robôs.

Precisamos mais do que ma-
nuais sobre como Ser. Uma pessoa 
não pode encontrar a felicidade se-
guindo trilhas dadas, e não há fór-
mulas para interpretar um ser hu-
mano.

Quando é que uma pessoa 
aprende a respeito do que sente? 

Como pode ela descobrir como li-
dar com suas sensações interiores 
e sentimentos, como entender seus 
pensamentos para saber qual res-
posta dar ao mundo, aos outros, 
aos muitos e contínuos desafios de 
cada dia? E o que dizer dos sonhos? 
E daquele sentimento de que há al-
guma coisa espreitando por den-
tro e tentando se comunicar conos-

co e que tememos? De todo aquele 
mundo de coisas que não parecem 
fazer sentido e que, entretanto, 
sentimos e persistem a nos cutucar 
nos assombrando? O que fazer dis-
so tudo?

Para saber o que fazer disso pre-
cisa em primeiro lugar entender “o 
que é isso”.

Infelizmente, não existe um lu-

gar oficial e público para esse tipo 
de aprendizado. Quem quiser evitar 
fórmulas prontas, e realmente che-
gar a entender quem é, vai precisar 
sair do caminho coletivo e direcio-
nar-se para a educação psicológica. 
Sem ela não somos que meros re-
petidores do sistema, podemos apa-
rentar ser diferentes mas no fundo 
não somos. É só aparência.

A educação psicológica ensina a 
linguagem do mundo interior, aju-
da uma pessoa a entrar em contato 
com o universo da subjetividade e a 
educa a caminhar ao lado de si pró-
pria, superando a baixa autoestima, 
as vergonhas, as dúvidas. A educa-
ção psicológica permite, também, 
o aprendizado da coragem e da au-
toafirmação, desenvolve a inteli-
gência cognitiva e emocional junto 
à habilidade de entender os outros. 
Melhora a sensibilidade, dispara a 
sede pela vida e a força de vonta-
de, além de promover uma atitude 
amorosa para consigo, os outros e 
o mundo.

Não, não é uma religião. Não 
acredito em religiões como subs-
titutas de uma boa terapia. Se as-

sim forem abordadas (como mui-
tas vezes acontece) elas não são 
nada mais do que mais um cami-
nho pré-determinado, mais uma re-
ceita pronta, bonitinha e com fiti-
nhas para alcançar o que só se pode 
de fato reconhecer através do seu 
se encarar. É você com você. Sem 
mediações, sem a interpretação do 
pastor, do padre, do guru, do livro. 
Você pode aceitar orientações (des-
de que criticamente), ler e saber de 
outros pontos de vista, mas a res-
posta final e verdadeira, que vai ca-
ber em você como uma roupa feita 
sob medida é só sua. É no encontro 
entre você e você mesmo, naque-
la intimidade na qual não cabe nin-
guém além de você mesmo, é nesse 
lugar que você tem uma chance de 
encontrar Deus ou qualquer coisa 
que você relacione a este nome. Es-
queça dos outros. Esqueça do mun-
do.

E para chegar ao espiritual ver-
dadeiro, profundo e sincero, é pre-
ciso passar pela psicologia. So-
mente o trabalho psicológico nos 
permite sair das coisificações teóri-
ca de credos e crenças.

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

EDUCAÇÃO PSICOLÓGICA: O QUE É?

adriana@gazetanews.comPor ADRIANA TANESE NOGUEIRA
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Turning Red

Disney*Pixar

Estreia na plataforma digital Disney+ 

(Disney Plus), dia 11 de março, sem 

custo adicional para o assinante, a 

nova animação da Disney*Pixar, “Tur-

ning Red”. Em “Turning Red”, quando 

uma adolescente de 13 anos fi ca 

muito nervosa, ela se transforma em 

um grande panda vermelho. O longa aborda dessa forma, a 

jornada de amadurecimento da personagem, Mei Lee, suas 

inseguranças dessa fase em que, a personagem principal está 

dividida entre a fi lha que sempre foi e sua nova personali-

dade, intensifi cada por todos os sentimentos confl itantes 

que a adolescência provoca. Além do caos gerado por todas 

as mudanças em seus interesses, relacionamentos e corpo, 

sempre que a garota fi ca muito agitada ou estressada, ela 

vira um panda vermelho gigante, - o que com certeza, só 

gera mais problemas para a jovem - sendo uma metáfora 

para todas as vezes que, constrangidos pelos novos desafi os 

que se apresentam em nossas vidas, as inseguranças só se 

agigantam. No elenco de vozes estão Sandra Oh, Rosalie 

Chiang, Ava Morse, Jordan Fisher, Finneas O’Connell, entre 

outros. A direção fi cou a cargo de Domee Shi que também 

assina o roteiro ao lado de Julia Cho e Sarah Streicher.

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

Estreias da semana nas plataformas digitais

cinema@gazetanews.comPor JANA NASCIMENTO NAGASE
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Mesmo com as salas de cinema abertas e alguns fi lmes como “Spider-Man: No Way Home” arrecadando uma cifra bem grande nas bilheterias, as plataformas digitais 
também estão bombando e investindo em um conteúdo bacana para todas as idades. Essa semana, minha coluna tem quatro projetos para todos os gostos.

Upload – Season 2

Prime Video

Já o Amazon Studios 

disponibiliza no 

serviço de ‘streaming’ 

Prime Video na sexta-

-feira, dia 11 de março, 

a segunda temporada 

da série “Upload”. 

Dessa vez, Nathan está em uma encruzilha-

da em sua vida… sua ex-namorada Ingrid 

chegou inesperadamente a Lakeview na 

esperança de fortalecer seu relacionamento, 

mas seu coração ainda anseia secretamente 

por seu anjo do atendimento ao cliente 

Nora. Enquanto isso, Nora está fora da rede 

e envolvida com o grupo rebelde anti-tecno-

logia. A segunda temporada está repleta de 

novos conceitos de um futuro bem próximo, 

incluindo o mais novo aplicativo digital 

de bebês, de sonhos e outros vislumbres 

satíricos dos avanços tecnológicos que estão 

por vir. No elenco estão Robbie Amell, Andy 

Allo, Allegra Edwards, Kevin Bigley, Zainab 

Johnson, entre outros.

Fresh

Hulu

O novo suspense “Fre-

sh”, com o ator Sebas-

tian Stan, já está disponí-

vel na plataforma digital 

Hulu. Frustrada de usar 

aplicativos de namoro 

apenas para acabar em 

encontros chatos e tediosos, Noa se arrisca ao 

dar seu número para o charmoso Steve depois 

de um encontro no supermercado. Durante 

o encontro em um bar local, brincadeiras 

atrevidas dão lugar a uma conexão carregada 

de química, e uma apaixonada Noa se atreve a 

esperar que ela possa realmente ter encon-

trado uma conexão real com o estranho do 

mercado. Ela aceita o convite de Steve para 

uma escapadela de fi m de semana impro-

visada, apenas para descobrir que seu novo 

amante esconde alguns apetites incomuns. 

Também estão no elenco Daisy Edgar-Jones, 

Jojo T. Gibbs, Charlotte Le Bon, entre outros. A 

direção é de Mimi Cave, dirigindo seu primeiro 

longa. O roteiro foi escrito por Lauryn Kahn.

The Weekend Away

Netfl ix

Também disponível na 
Netfl ix desde o dia 3 
de março, o suspense 
“The Weekend Away”. 
Baseado no livro 
homônimo de Sarah 
Alderson, o longa segue 

Beth e Kate. Duas melhores amigas que 
sempre superaram contratempos pessoais, 
não importando o que acontecesse ao longo 
do ano, elas esperavam ansiosamente pelo 
seu fi m de semana especial, um quase 
evento anual. Tudo estava perfeito até Beth 
acordar e perceber que Kate se encontrava 
desaparecida. Com a memória confusa da 
noite anterior e a polícia não cooperando 
o sufi ciente, sua busca frenética revelará 
segredos devastadores e uma ameaça que já 
pairava mais perto do que ela poderia ima-
ginar. No elenco estão Leighton Meester, 
Christina Wolfe, Ziad Bakri, Luke Norris, 
entre outros. A direção fi cou por conta de 
Kim Farrant.



PUBLICIDADEGazeta Brazilian News · Semana de 10 a 16 de Março de 2022 21



SOCIAL Gazeta Brazilian News · Semana de 10 a 16 de Março de 202222

UM ANO DA PRO TILE SUPPLY

No dia 6 de março a loja Pro Tile Supply, localizada 
em Pompano Beach, comemorou 1 ano com uma super-
festa nas dependências da loja, especializada em mate-
rias e isntalações de pisos. O encontro reuniu distribuido-
res, clientes, parceiros e familiares dos proprietários Joel 
e Hannah, que agradeceram a todos e a Deus pelos frutos 
colhidos em um período difícil para o mundo.

 Churrasquinho do Gil e a cantora Gabi Lacombe com 
a banda foram as atrações do evento.

 A Pro Title Supply tem parceria com as principais 
marcas de materiais para pisos do mundo, como as mar-
cas Sika, Schluter, Merkrete, Quikrete, Laticrete e outras 
renomadas. Confira os destaques!!

Joel e John

Joel, Hannah, e Jose Ken Johnson (Sika) e Black Miguel, Joel, Gabi, JeimesSandro (churrasquinho do Gil)

Ronaldo, Milk, Joel e Marcos Renato, Luciano Pro Tile Aupply

Tiago, Joel, Jose, e Gil

Rodigro e JoaoGanhadores do sorteiro com dIstribuidores

David (Merkrete), Andre, Carlos, Batista

Hannah e Joel Lemes Hannah, Guto, Joel

Fernando
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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

Evento Gratuito sobre como conseguir o Green Card

Marisa Monte

Marisa Monte em 

Fort Lauderdale

Evento Gratuito de Imigração para os Estados 

UnidosU
ma das vozes mais doce 
do Brasil, Marisa Mon-
te, abriu a turnê “Por-

tas Abertas” no Broward Cen-
ter for the Performing Arts, 
em Fort Lauderdale no dia 4 de 
março.

O show foi “sold out” com 
2631 pessoas, que cantaram e 
dançaram os hits de sucesso da 
cantora.

N
o dia 26 de março, acontecerá, simultaneamente, em todos os escritórios da 
D4U USA Group, um evento para esclarecer a questão: “Como eu consigo o 
Green Card?” Quem quiser participar deverá enviar seu curriculum vitae para 

atendimento@d4uusa.com, mencionando os códigos SAOPAULO2603, GOIANIA2603, 
JPESSOA2603, BOCA2603 ou ORLANDO2603 no assunto da mensagem, que indicam o 
escritório de preferência para o atendimento. Não perca!

Ivanete e Marco Dombrowsky

Aniversário de Ivanete 

Dombrowsky

N
a sexta-feira, dia 4 de março, a empresá-
ria Ivanete Dombrowsky recebeu amigos 
e familiares no restaurante Picanha Brasil, 

em Boca Raton, para comemorar seu aniversário. 
Registramos aqui nossos parabéns para Ivanete, 
que é uma personalidade marcante e querida na 
comunidade brasileira do sul da Florida!

Nossa Editora do Gazeta News, Fernanda Cirino com Ligia e Tico 

da PodCast Studios

PodCast Studios 

in Deerfield 

Beach

Carna VIP Sunset 

Party

N
o dia 3 de março, Tico 
e Ligia, empresários 
que já fazem sucesso 

com a famosa barbearia IN-
VICTUS,

inauguraram oficialmen-
te o studio de PodCast de sua 
propriedade. Para registrar a 
data e a entrada no ramo de 
“produções”, ofereceram um 
cocktail para clientes e par-
ceiros, com a presença de ce-
lebridades do mundo “Pod-
Cast”. Confira!

N
o dia 6 de março, o Carna 
VIP Sunset Party, animou o 
domingo e resgatou a ale-

gria de quem estava com sauda-
des do carnaval. O palco para a 
festa foi o Skye Rooftop Bar, em 
Aventura. Com um ambiente out-
door e o cenário de pôr do sol, to-
dos dançaram e se divertiram nes-
ta tarde mágica que se estendeu 
até a noite. A banda AUE garantiu 
que todos dançassem e cantassem 
os ritmos que mais encantam os 
brasileiros. Produção e Promoção 
NExperience e GazetaNews

Connie com o esposo Emi

Connie’s B-day

C
onnie Rocha, querida colunista 
do Jornal Gazeta News, que sem-
pre assinou a coluna Bastido-

res, comemorou seu aniversário no do-
mingo, dia 6 de março, aproveitando o 
evento Carna VIP Sunset Party.

A festa não poderia ter ocasião 
mais adequada, já que Connie é baiana 
e seu aniversário coincidiu com o Car-
naval . Happy Birthday, Connie!




