
O maior jornal brasileiro na Flórida

A escassez de médicos em todo os EUA está difi cultando a obtenção de 
consultas e provavelmente se tornará mais aguda, segundo médicos 

atuantes na Flórida. O estado tem cerca de 55 mil médicos, mas deveria 
ter 59.000, analisam especialistas.

Flórida deve ganhar mais de 7 
milhões de habitantes até 2040 

Flórida enfrenta escassez de médicos 

pela covid-19 e poucas vagas nos cursos

C
om população de habitantes somada atual-
mente de 21,877,257, o estado da Flórida terá 
28,886,983 moradores em 20 anos. A estimativa 

de crescimento é de 32%. Se a previsão se mantiver, 

o estado continuará sendo o terceiro mais populoso 
dos EUA, atrás da Califórnia e do Texas, indica o es-
tudo realizado pelo Weldon Cooper Center for Public 
Service da Universidade da Virgínia. Flórida | Pág. 10

Flórida  |  Pág. 11

Entre 2010 e 2020, a Flórida registrou ganho de 16,4%, ou 3.075.947 novos habitantes, segundo o U.S. Census Bureau.

Há menos médicos na atenção primária.   

Visit Orlando.

Unsplash.

Semana de 24 a 30 de Março de 2022 · Edição 1264 · Ano 28 · Exemplar Gratuito · www.gazetanews.com

HOLLYWOOD 
BRAZILIAN 
CARNAVAL 

Pág. 20

SHOW

Entretenimento | Pág. 19

SEJA O CONDUTOR DO 
CARRO DA SUA VIDA
Por  Lair Ribeiro

Planeta Música | Pág. 20

MARCELO D2 FAZ SHOW 
AO VIVO NA FLÓRIDA 
Por  Gene de Souza

Cinema | Pág. 21

AS ESTREIAS NO CINEMA 
E CANAIS DE STREAMING 
Por  Jana Nagase

IMIGRANTES CRIMINOSOS

JUIZ FEDERAL BLOQUEIA 
MUDANÇAS EM 
DEPORTAÇÃO 
Imigração | Pág. 12

OPERAÇÃO FAKE FAMILY

IMIGRAÇÃO ILEGAL EUA: 
PF PRENDE ‘COIOTES’ EM 
MINAS DE GERAIS 
Imigração | Pág. 13

MÉDIA SALARIAL

QUASE UM TERÇO DOS 
TRABALHADORES GANHA 
MENOS DE US$ 15-H
EUA | Pág. 15

IMÓVEIS

ONDE ENCONTRAR 
ALUGUEL BARATO NO 
CONDADO DE MIAMI-
DADE? 
Flórida | Pág. 8



OPINIÃO Gazeta Brazilian News · Semana de 24 a 30 de Março de 20222

A pandemia intensificou 
as tendências existen-
tes de queda na re-

ceita de publicidade, perda 
de empregos e fechamento 
de redações. O relatório da 
UNESCO cita dados do Cen-
tro Internacional para Jor-
nalistas, que mostram que 
dois terços dos jornalistas se 
sentem menos seguros em 
seus empregos como resul-
tado das pressões econômi-
cas da pandemia.

Em uma pandemia, o jor-
nalismo, particularmente o 
jornalismo investigativo, é 
um serviço de linha de fren-
te que salva vidas. À medida 
que o conteúdo falso relacio-
nado à COVID-19 se espalha 
rapidamente nas mídias so-
ciais, o fechamento de reda-
ções e os cortes de empregos 
criaram um vácuo significa-
tivo no cenário da informa-
ção, principalmente no sul 

global. Em setembro de 2020, 
mais de 1 milhão de posta-
gens circularam no Twitter 
com informações imprecisas, 
não confiáveis ou engano-
sas relacionadas à pandemia, 
segundo o Observatório de 
Infodemias COVID-19, uma 
iniciativa da Fondazione Bru-
no Kessler.

Jornalistas sob ataque de 
todos os lados

Essa crise econômica 
também ocorre em um mo-

mento de crescen-
tes ameaças à segu-
rança de jornalistas 
vindas não apenas 
de governos e gru-
pos criminosos, mas 
também de lobbies 
privados e de alguns 
membros do públi-
co que se sentem ca-
da vez mais enco-

rajados a lançar insultos e 
ataques online.

Impunidade para assassi-
natos: De 2016 até o final de 
2021, a UNESCO registrou o 
assassinato de 455 jornalis-
tas, que morreram por seu 
trabalho ou enquanto traba-
lhavam. Quase nove em cada 
dez assassinatos continuam 
sem solução. A taxa global 
de impunidade por matar 
jornalistas alimenta um ciclo 

de violência e tem um efei-
to assustador sobre todos os 
jornalistas.

A violência online massi-
va contra jornalistas é outra 
nova tendência e em evolu-
ção, e que afeta despropor-
cionalmente mulheres jor-
nalistas em todo o mundo. 
Um documento da UNESCO 
de 2021 descobriu que mais 
de sete em cada dez mulhe-
res jornalistas pesquisadas 
sofreram violência online. 
Um quinto relatou ter sofri-
do violência off-line em co-
nexão com ameaças on-line.

Ataques contra jornalis-
tas que cobrem protestos, 
manifestações e tumultos 
também são preocupante-
mente comuns: de janeiro a 
agosto de 2021, a UNESCO re-
gistrou esses ataques em pe-
lo menos 60 países em todas 
as regiões do mundo. Desde 
2015, pelo menos 13 jorna-
listas foram mortos enquan-
to cobriam protestos.

Em muitos países, as leis 
não protegem suficiente-
mente os jornalistas dessas 
ameaças. E, em alguns casos, 
a estrutura legal realmente 
aumenta o risco para eles. 
Desde 2016, 44 países ado-
taram ou alteraram novas 
leis que contêm linguagem 

vaga ou ameaçam punições 
desproporcionais para ações 
como espalhar ‘fake news’, 
‘rumores’ ou ‘cyber-libelo’, 
levando à autocensura.

Em 160 países, a difama-
ção ainda é um crime. Quan-
do a lei de difamação é cri-
minal, em vez de civil, pode 
ser usada como base para pri-
são ou detenção, efetivamen-
te amordaçando os jornalis-
tas. Dados do Comitê para a 
Proteção dos Jornalistas mos-
tram que 293 jornalistas fo-
ram presos em 2021, o maior 
total anual em três décadas.

A UNESCO insta os go-
vernos a tomar medidas po-
líticas em três área chave 
para proteger a mídia inde-
pendente e a segurança dos 
jornalistas:

Apoiar a viabilidade eco-
nômica dos meios de co-
municação independentes, 
respeitando a autonomia 
profissional dos jornalis-
tas. Os governos podem, por 
exemplo, oferecer benefícios 
fiscais aos meios de comuni-
cação independentes, de for-
ma justa, transparente e sem 
comprometer a independên-
cia editorial.

Texto: “UNESCO: o mode-
lo de negócios da mídia noti-
ciosa está quebrado”.

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
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À medida que o conteúdo 
falso relacionado à COVID-19 
se espalha rapidamente nas 
mídias sociais, o fechamento 
de redações e os cortes de 
empregos criaram um vácuo.

A COVID exacerbou a crise das notícias

reporter@gazetanews.com

As opiniões expressas em artigos são de 
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New Smyrna Beach sob toque 

de recolher para crianças
Como as cidades e praias 

da Flórida fi cam lotadas nes-
se período do ano, para evi-
tar problemas, inclusive com 
menores de idade, uma cidade 
da Flórida decidiu que era ho-
ra de mandar as crianças para 
casa mais cedo.

New Smyrna Beach, no 
condado de Volusia, aprovou 
um toque de recolher para 
crianças menores de 18 anos 
em certas partes da cidade pe-
los próximos 60 dias. Há tam-
bém um toque de recolher 
para grupos com mais de 30 
pessoas.

De acordo as autoridades, 
a preocupação começou com 

as grandes multidões se for-
mando nas praias e em outros 
locais, e os pais que deixam 
seus fi lhos livremente vagan-
do pela cidade sem vigilância.

Os comissários de New 
Smyrna Beach estão preocu-
pados que a polícia não consi-
ga lidar com o grande núme-
ro de jovens e crianças nesse 
período.

O toque de recolher vai de 
23h às 5h de domingo a quin-
ta-feira. Estende-se uma hora 
até às 6 da manhã na sexta-fei-
ra e no sábado. As penalida-
des variam de uma advertên-
cia por escrito, até uma multa 
de US$ 100.

New Smyrna Beach aprovou toque de recolher para menores de 18 anos.

Leonard David Buzby

Medida foi imposta por causa do Spring Break e vai da meia-noite às 6h da 

manhã, de quinta-feira, 24, até segunda-feira, 28, podendo ser estendida. 

Após tiroteios e confusão, Miami 

Beach impõe toque de recolher

D
iante de tiroteios du-
rante o recesso de 
spring break, as auto-

ridades de Miami Beach decla-
raram estado de emergência e 
anunciaram na segunda-feira, 
21, um toque de recolher para 
a área de South Beach.

Dois tiroteios no fi m de se-
mana passado deixaram cinco 
pessoas feridas. Além disso, 
desde a metade de fevereiro, 
quando começou o recesso, 
nove policiais fi caram feridos 
em diversas ocorrências, afi r-
mou o chefe da polícia, Ri-
chard Clements, que acres-
centou ainda que cem armas 
foram confi scadas no mesmo 
período.

No ano passado, já duran-
te a pandemia, a polícia de 
Miami Beach prendeu mais de 
mil pessoas durante essas fes-
tas. Na ocasião, a cidade tam-
bém adotou estado de emer-

gência e o toque de recolher.
O prefeito Dan Gelber dis-

se que os tiroteios ocorreram 
durante um período em que 
“dezenas de milhares de pes-
soas” vêm para a cidade, crian-
do uma indesejada “multidão 
festeira”. South Beach é famo-
sa como ponto de encontro de 
turistas e concentra vários ba-
res e clubes. 

“Não podemos mais supor-
tar isso, simplesmente não po-
demos”, disse Gelber, acres-
centando que 371 policiais 
foram mobilizados no fi m de 
semana. “Este não é o Spring 
Break do seu pai, da sua mãe. 
Isso é algo totalmente diferen-
te. Não pedimos pelo recesso, 
não promovemos, não encora-
jamos, apenas suportamos e, 
francamente, é algo que não 
queremos suportar.”

O toque de recolher vai da 
meia-noite às 6h da manhã, 

A área concentra bares e restaurantes em South Beach.

Cristobal Herrera-UlashkevichEPA

desta quinta-feira, 24, até se-
gunda-feira, 28. O toque de re-
colher se aplica a uma área es-
pecífi ca de South Beach com 
muitos bares e restaurantes, 
disse Veronica Paysse, porta-
-voz da cidade.

As autoridades da cidade 
também considerarão um to-
que de recolher nos fi nais de 
semana seguintes.

Duas mulheres foram ba-
leadas na Ocean Drive. Antes, 
por volta da meia-noite, três 
pessoas foram hospitalizadas 
com ferimentos sem risco de 
vida após um tiroteio também 
na Ocean Drive. Os tiroteios 
continuam sob investigação, 
disse o chefe de polícia, Ri-
chard M. Clements. Com in-
formações da NBC Miami.

DENTAL CARE
THAT IS OUT OF
THIS WORLD

info@bellasmilefl.com bellasmilefl.com(954) 990-6278
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Medida faz parte do orçamento recorde aprovado de US$ 112,1 bilhões do estado da Flórida.

Fraldas e roupas infantis serão isentas de 

impostos na Flórida a partir de julho

H
averá uma pequena 
ajuda nos orçamentos 
dos pais neste verão: as 

fraldas e roupas infantis serão 
isentas de impostos na Flórida 
por um ano.

A deputada estadual Anna 
Eskamani, D-Orlando, patroci-
nou o projeto de lei para que 
as fraldas e roupas de crianças 
até cinco anos fossem isentas 
de impostos permanentemen-
te, mas a versão revisada que 
foi aprovada pelo Legislativo 

é de um ano. 
A medida começa em 1º de 

julho. Com ela, fraldas descar-
táveis e reutilizáveis, roupas e 
sapatos infantis estarão isen-
tos de impostos até 30 de ju-
nho de 2023.

Os livros infantis também 
estarão isentos de impostos 
por três meses a partir de 14 
de maio até 14 de agosto.

Parte do orçamento recor-
de de US$ 112,1 bilhões do es-
tado da Flórida aprovado na 

segunda-feira,14, pelos legis-
ladores estaduais inclui isen-
ções de impostos sobre vendas 
de fraldas, roupas infantis, sa-
patos e livros.

A Flórida abriga mais de 
um milhão de crianças meno-
res de cinco anos e recebe cer-
ca de 600 recém-nascidos por 
dia, segundo os legisladores.

O orçamento também in-
clui aumentos salariais para 
funcionários do estado, socor-
ristas, policiais e professores.  diversos artigos infantis serão vendidos sem impostos até junho de 2023.

Pixabay.

Famílias de vítimas do tiroteio de Parkland (FL) serão indenizadas

O governo dos Estados 
Unidos concordou em pagar 
milhões de dólares às famí-
lias afetadas pelo tiroteio em 
massa na escola de Parkland 
em 2018. 

Os advogados entraram 
com queixas contra o gover-
no alegando negligência de 

um agente do FBI antes do ti-
roteio, ocorrido em 14 de feve-
reiro de 2018, na Marjory Sto-
neman Douglas High School. 

Nikolas Cruz abriu fogo, 
matando 17 pessoas e ferindo 
pelo menos mais 17.

Os 40 casos civis, que in-
cluem 16 das 17 famílias dos 

mortos, receberão US$ 127,5 
milhões, de acordo com o De-
partamento de Justiça.

Em seu processo, as famí-
lias acusaram o FBI de negli-
gência. A agência recebeu di-
cas sobre Cruz, incluindo sua 
acumulação de armas e seu de-
sejo de atirar em uma escola. ao todo, morreram 17 pessoas, entre alunos e funcionários, no tiroteio.

Sun Sentinel.

Um homem tentou ata-
car sexualmente uma mulher 
dentro de uma loja Walmart 
em Miami na noite de domin-
go, 20 de março.

A mulher estava fazendo 
compras quando Brendan Jar-
mal Harvey, 28 anos, de Miami 
Gardens, se aproximou dela 
por trás, puxando seu vestido. 
Ele então a empurrou para o 
chão e arrancou sua calcinha. 
A vítima começou a gritar. Por 
sorte, outros compradores cor-
reram para ajudar a mulher, 
puxando o suspeito de cima 
dela. Local10.

Mulher sofre 

tentativa de 

estupro dentro de 

Walmart

Brendan Jarmal Harvey, 28 anos.

local 10.
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Há ofertas abaixo do preço médio mensal de US$ 1.600 para apartamentos em 

10 bairros do condado, de acordo com análise do Miami Herald. 

Onde encontrar aluguel barato no 

Condado de Miami-Dade? 

O 
aumento dos aluguéis 
de apartamentos no 
condado de Miami-Da-

de é uma realidade, assim co-
mo em outras partes da Fló-
rida. Mas há ofertas abaixo 
do preço médio mensal de 
US$ 1.600 para apartamentos 
em 10 bairros do condado, de 
acordo com análise do Mia-
mi Herald. 

Os bairros das cidades e 
vilas que têm os aluguéis me-
dianos mais baixos são deter-
minados de acordo com ‘zip 
codes’ com mais de 100 tran-
sações de aluguel no ano pas-
sado, de acordo com dados 
do Multiple Listing Service e 
de Ana Bozovic, fundadora da 
corretora e consultoria Analy-
tics Miami.

Segundo a análise, os mo-
radores geralmente podem en-
contrar aluguéis baratos em 
North Miami Beach, Miami 

Gardens, Cutler Bay, Miami 
Shores, Allapattah, Homes-
tead, Little Havana, Hialeah 
e Kendall. Os aluguéis pedi-
dos variam de US$ 1.250 a 

US$ 1.525 mensais, todos bem 
abaixo do preço médio do con-
dado.

Veja a lista:
 1. North Miami Beach, 

Bairros que têm os aluguéis mais baixos variam de acordo com ‘zip codes’.

Shutterstock.

aluguel médio: $ 1.250 (Zip 
Code 33162)

 2. Miami Gardens, alu-
guel médio: $ 1.300 (Zip Co-
de 33169)

3. North Miami, aluguel 
médio: $ 1.350 (Zip Code 
33161) 

4. Cutler Bay, aluguel mé-
dio: $ 1.387 (Zip Code 33157) 

5. Miami Shores - alu-
guel médio: $ 1.400 (Zip Co-
de 33150) 

6. Alapattah e Brownsvil-
le, aluguel médio: $ 1.400 (Zip 
Code 33142) 

7. Homestead, aluguel mé-
dio: $ 1.450 (Zip Code 33035)

8. Little Havana, aluguel 
médio: $ 1.500 (Zip Code 
33135) 

9. Kendall, aluguel médio: 
$ 1.512,50 (Zip Code 33176) 

10. Hialeah, aluguel mé-
dio: $ 1.525 (Zip Code 33014).

Processo Seletivo para o 

Vice-Consulado do Brasil

O Ministério das Relações 
Exteriores tornou pública a 
abertura de processo seleti-
vo para contratação de Auxi-
liares Administrativos para o 
Vice-Consulado do Brasil em 
Orlando.

As inscrições, abertas so-
mente aos que possuem au-
torização de residência 
nos Estados Unidos (green 
card), serão aceitas até o dia 
28/03/2022,  exclusivamente 
pela internet.

São seis vagas e a seleção 
será composta de três fases, 
sendo a primeira composta 
por prova objetiva e a segun-
da fase por prova discursiva, 
ambas de caráter eliminató-
rio e classificatório. 

A terceira fase será de en-
trevistas individuais, também 
de caráter eliminatório e clas-
sificatório. Confira os detalhes 
para fazer a inscrição e o edi-
tal na matéria completa no ga-
zetanews.com. 

as inscrições serão aceitas até o dia 28/03/2022,  somente pela internet.

GN.

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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Coral Springs 
Coral Springs Kia

9330 West Atlantic Boulevard

Coral Springs, FL 33071

(954) 603-7601 

www.coralspringskia.com

Lighthouse Point 
Phil Smith Kia

4250 North Federal Highway

Lighthouse Point, FL 33064

(954) 545-7200 

www.philsmithkia.com 

Fort Lauderdale 
Gunther Kia

1900 South State Road 7

Fort Lauderdale, FL 33317

(954) 228-9225 

www.guntherkia.com

Miami Lakes 
Miami Lakes Kia

16600 Northwest 57th Avenue

Miami Lakes, FL 33014

(305) 455-3540 

www.miamilakeskia.com

Doral
Doral Kia

10155 Northwest 12th Street

Doral, FL 33172

(305) 520-5592

www.doralkia.com

Miami 
South Dade Kia

17120 South Dixie Highway

Miami, FL 33157

(786) 673-8130 

www.southdadekia.com

Hollywood 
Hollywood Kia

6011 Pembroke Road

Hollywood, FL 33023

(954) 967-5665 

www.hollywoodkia.com

Sunrise 
Rick Case Kia

14500 West Sunrise Boulevard

Sunrise, FL 33323

(954) 715-7581 

www.rickcasekiasunrise.com

The all-electric Kia EV6. 
Charges as fast as it looks.

Visit your South Florida Kia Retailer to see the all-new EV6.

The EV6 offers both standard and, when time is short, DC fast charging. DC fast charging impacts battery durability. Vehicle can charge from a 10% state of charge up to 80% in 18 mins., using a 350kW DC fast charger. DC fast charger 
available at certain commercial charging locations. Charging time will vary. 2022 EV6 GT-Line AWD shown. Some features may vary.



Flórida Gazeta Brazilian News · Semana de 24 a 30 de Março de 202210

Com população de habitantes somada atualmente de 21,877,257, o estado terá 28,886,983 moradores em 20 anos.

Flórida deve crescer 32% e ganhar mais de 7 milhões 

de habitantes até 2040, aponta estudo 

A 
cada ano, milhões de 
pessoas fazem as ma-
las e se mudam para 

um novo estado - seja por tra-
balho, motivos familiares, mu-
dança de clima ou outro moti-
vo. A migração e as mudanças 
naturais da população resul-
tantes de nascimentos e mor-
tes podem causar mudanças 
demográficas significativas, 
que têm consequências pa-
ra as economias e governos 
locais.

De acordo com um estudo 
realizado pelo Weldon Coo-
per Center for Public Service 
da Universidade da Virgínia, 
publicado pelo The Center 
Square, a população da Fló-
rida deve crescer 32% entre 
2020 e 2040 - um aumento de 
7.009.726 pessoas. Com po-
pulação de habitantes soma-
da atualmente de 21,877,257, 
o estado terá 28,886,983 mo-
radores. 

Terceiro estado mais 
populoso dos EUA

Se as projeções se confir-
marem, a classificação da Fló-
rida como o terceiro estado 
mais populoso (só perde pa-
ra a Califórnia e o Texas) per-

manecerá inalterada, levando 
em conta também as mudan-
ças populacionais em outros 
estados. 

A mudança projetada es-
tá de acordo com a tendência 
da última década. Entre 2010 

e 2020, o número de pessoas 
que vivem na Flórida aumen-
tou 16,4%, ou 3.075.947 pes-
soas. O estado foi o destino 
número 1 para realocação de 
americanos em 2020, segun-
do o site move.org. De acordo 

Entre 2010 e 2020, a Flórida registrou ganho de 16,4%, ou 3.075.947 novos habitantes, segundo o censo.

Visit Orlando.

com o Escritório de Pesquisa 
Econômica e Demográfica do 
estado, estima-se que 329.717 
novos residentes se estabele-
ceram na Flórida entre abril 
de 2020 e abril de 2021.

Segundo a Associação Na-
cional de Corretores de Imó-
veis, um total de 8,9 milhões de 
pessoas mudaram de endereço 
desde o início da pandemia. A 
Associação relata que cerca de 
28% das pessoas que se muda-
ram para a Flórida vieram do 
Texas e outros 15% se muda-
ram de Nova York, com pouco 
mais de 6% vindo da Califórnia.

O crescimento populacio-
nal negativo ou lento pode le-

var a um crescimento econô-
mico mais fraco e a menos 
oportunidades econômicas - o 
que, por sua vez, pode empur-
rar mais pessoas para fora de 
um determinado estado. O de-
clínio populacional também 
pode significar receita reduzi-
da para os governos estaduais 
e financiamento limitado para 
obras e serviços públicos e ca-
pacidade reduzida de cumprir 
as obrigações orçamentárias.

A população dos EUA mal 
cresceu de 2010 a 2020. De 
acordo com o Census Bureau, 
a população total do país em 
1º de abril de 2020 era de 
331,4 milhões, um aumento 
de 22,7 milhões em relação a 
2010. Essa foi a taxa de cresci-
mento mais lenta em décadas. 
Alguns estados realmente per-
deram população. Desde que o 
censo foi concluído, o cresci-
mento da população desace-
lerou ainda mais, devido tam-
bém às mortes por COVID-19.

Se a previsão se 

mantiver, a Flórida 

continuará sendo o 

terceiro estado mais 

populoso, atrás da 

Califórnia e do Texas.

Arlaine Castro
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Broward 

abre nova 

unidade para 

combater 

crimes de ódio 

A Procuradoria do Conda-
do de Broward criou uma no-
va ferramenta para ajudar a 
combater crimes de ódio. A es-
tratégia é aproximar as autori-
dades competentes da comu-
nidade para acabar com um 
dos maiores problemas: mui-
tos crimes são subnotificados.

Ativistas comunitários, le-
gisladores e promotores discu-
tiram o crescente problema do 
ódio e a criação da nova Unida-
de de Crimes de Ódio do Con-
dado de Broward em Wilton 
Manors na quarta-feira, 23.

A discussão foi liderada pe-
la congressista do sul da Fló-

rida Shelia Cherfilus-McCor-
mick dentro do Pride Center. 
O responsável pela gestão da 
nova unidade, o procurador-
-adjunto Darryl Torres, tam-
bém esteve presente.

Ele disse que um dos maio-
res problemas que ele quer 
abordar primeiro são os mui-

tos crimes de ódio que são sub-
notificados. A unidade preten-
de mudar isso por meio de um 
diálogo direto com os mem-
bros das comunidades afeta-
das.

Apesar de mais de 8.000 
crimes de ódio relatados em 
todo o país em 2020, Torres 

diz que apenas 15 deles foram 
relatados aqui no condado de 
Broward.

De acordo com um comu-
nicado, a força-tarefa foi fi-
nanciada em parte por uma 
doação de US$ 300.000 do 
Departamento de Justiça dos 
EUA. Fonte: Local 10.

Uma grande preocupação é o crescimento geral da população e dos idosos com mais de 65 anos, 

que tem mais demandas médicas; há 55 mil médicos no estado, mas o ideal seria 59 mil.

Flórida enfrenta escassez de médicos pela 

covid-19 e poucos cursos de medicina  

se mudando para o estado e a 
população envelhecendo.

“Essa é uma grande preo-
cupação na Flórida por causa 
do crescimento geral da popu-
lação e do crescimento da po-
pulação com mais de 65 anos, 
que tem mais demandas médi-
cas”, disse Cendan. Em 2035, 
a população com mais de 65 
anos crescerá 32%, disse ele. 
Em 2021, 21% da população da 
Flórida tinha 65 anos ou mais, 
de acordo com estimativas do 
Census Bureau. População já encontra mais dificuldades para consultas primárias.   

Unsplash.

Se você está demorando 
mais para consultar um 
médico para um check-

-up ou problema de saúde, 
você não está sozinho. A es-
cassez de médicos nos EUA 
está dificultando a obtenção 
de consultas e a escassez pro-
vavelmente se tornará mais 
aguda. 

“O sul da Flórida já tem 
escassez de médicos”, disse o 
Dr. Juan Carlos Cendan, rei-
tor interino da Faculdade de 
Medicina Herbert Wertheim 
da Universidade Internacio-
nal da Flórida ao Miami He-
rald. “Hoje, temos cerca de 
55 mil médicos no estado. E 
devemos ter cerca de 59.000. 
“ Isso significa que conseguir 
uma consulta com um médi-
co ou encontrar um especia-
lista levará mais tempo, prin-
cipalmente com mais pessoas 

A população da Flórida 
também deve crescer, com 
mais de 259.000 se mudando 
para o Sushine State somente 
em 2021. “Você tem uma auto-
-migração massiva de cidadãos 
vindos de estados do Norte. ... 
Portanto, nosso crescimento 
aqui em termos de população 
aumentou significativamen-
te”, disse o Dr. Johannes Vie-
weg, reitor da Faculdade de 
Medicina Alopática Dr. Kiran 
C. Patel da Nova Southeastern 
University em Broward.

A pandemia global tam-
bém está contribuindo para 
a escassez de médicos. “A úl-
tima coisa que não devemos 
realmente subestimar é a CO-
VID”, disse Vieweg. “Então, 
após a COVID, como conse-
quência, vemos que mais e 
mais consultórios médicos 
estão fechando por causa da 
exaustão devido à mudança 
dos cuidados de saúde das es-
pecialidades e mais para os 
tratamentos com COVID”.
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A medida imposta em setembro pelo DHS restringia o foco dos agentes para imigrantes criminosos.

Juiz federal bloqueia mudanças em deportação

U
m juiz federal em Ohio 
bloqueou as mudanças 
nas regras de deporta-

ção emitidas pelo governo Bi-
den no ano passado que im-
pediram as autoridades de 
imigração dos EUA de remo-
ver certos imigrantes indocu-
mentados do país.

Na terça-feira, 22, o juiz 
do Tribunal Distrital dos EUA, 
Michael J. Newman, emitiu 
uma liminar revertendo os li-
mites de deportação que ins-
truiu os agentes do Serviço de 
Imigração e Alfândega (ICE) 
a restringir seu foco apenas 

aos imigrantes que represen-
tam “segurança pública” ou 
“ameaças à segurança nacio-
nal” ou que cruzaram ilegal-
mente a fronteira EUA-Méxi-
co após 1º de novembro de 
2020. A liminar se aplica em 
todo o país.

As regras implementadas 
em setembro foram  vistas 
como uma concessão aos de-
fensores das fronteiras aber-
tas porque isentavam a maio-
ria dos pelo menos 11 milhões 
de estrangeiros indocumenta-
dos da apreensão ou remoção. 
Fonte: The Washington Post. Uma liminar reverteu o foco apenas em imigrantes que representam “segurança pública” e outros.

ICE.

Inspetor-Geral do DHS recomenda realocação de detidos pelo ICE
Um órgão de fi scalização 

do governo federal recomen-
dou a realocação imediata de 
todos os imigrantes detidos 
de um centro de detenção 
com fi ns lucrativos do Servi-
ço de Imigração e Alfândega 
(ICE) no Novo México, citan-
do condições insalubres, fal-
ta de pessoal e falhas de segu-

rança detectadas durante uma 
inspeção.

O Escritório do Inspetor-
-Geral do Departamento de 
Segurança Interna dos EUA 
emitiu a rara recomendação 
na sexta-feira, 18, em um rela-
tório sobre o Centro de Deten-
ção do Condado de Torrance, 
que detém 176 imigrantes que 

enfrentam deportação em Es-
tancia, Novo México. O escri-
tório disse que realizou uma 
inspeção sem aviso prévio de 
três dias da instalação no iní-
cio de fevereiro.

Os investigadores encon-
traram problemas “graves” no 
centro de detenção, incluindo 
condições insalubres. Centro de Detenção do Condado de Torrance, Novo México.

ACLU.

O uso de um aplicativo pa-
ra monitorar imigrantes au-
mentou durante a pandemia e 
segue em alta. O objetivo é ga-
rantir que os imigrantes liber-
tados da detenção participem 
de audiências de deportação, 
um requisito que os defenso-
res dizem violar sua privaci-
dade e os faz sentir que não 
são livres.

Mais de 125.000 pessoas – 
muitas delas paradas na fron-
teira EUA-México – agora são 
obrigadas a instalar o aplicati-
vo conhecido como SmartLink 
em seus telefones. Por ele, os 
imigrantes mandam fotos e 
atendem a telefonemas.

Agentes usam 

aplicativo para 

monitorar 

imigrantes

Imigrantes devem usar o aplicativo.

Smartilink.

605 SE 10th Street | Deereld Beach, FL 33441 | www.ancorainsurance.com

 (954) 420.5998 | info@ancorainsurance.com

Toll Free: 1 (800) 675.5147
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Empresas | Moto/ Barco | Notary Public



ImIgraçãoGazeta Brazilian News · Semana de 24 a 30 de Março de 2022 13

Os suspeitos teriam criado falsos núcleos familiares falsificando documentos 

para tentar facilitar o ingresso com crianças pela fronteira dos EUA.

Imigração ilegal EUA: PF prende 

‘coiotes’ em Minas de Gerais

A 
Polícia Federal defla-
grou na terça-feira, 22, 
no leste de Minas de 

Gerais, a Operação FAKE FA-
MILY, para combater crimes 
de promoção de imigração ile-
gal de brasileiros para os Esta-
dos Unidos.

A operação se concentrou 
mais precisamente nas cida-
des mineiras de Sardoá e Gua-
nhães, próximas à Governador 
Valadares, na região do Vale 

do Rio Doce, informou a Po-
lícia Federal em Governador 
Valadares/MG. 

Foram cumpridos quatro 
mandados de busca e apreen-
são e um mandado de prisão 
preventiva, todos expedidos 
pela Justiça Federal de Gover-
nador Valadares, nas cidades 
Sardoá (três de busca e um 
de prisão) e Guanhães (um 
de busca). Houve também a 
determinação de bloqueio de 

mais de R$ 5 milhões e de 
apreensão e arresto de diver-
sos veículos, imóveis, valores 
em espécie.

A investigação teve origem 
em informações compartilha-
das pela Polícia de Imigração 
americana (U.S. Immigration 
and Customs Enforcement’s - 
ICE) à Polícia Federal brasilei-
ra e foi desenvolvida pela PF 
por meio da Força-Tarefa Espe-
cializada no Tráfico de Pessoas 

e o Contrabando de Migrantes.
Os suspeitos teriam cria-

do núcleos familiares inexis-
tentes, utilizando falsificação 
de documentos públicos, com 
alteração de dados como datas 
de nascimento, filiações etc., 
com o fim de tentar facilitar 
o ingresso nos EUA.

A criação de falsas famílias 
utilizava o golpe do “cai-cai”, 
famosa estratégia de passar 
com crianças. a operação FaKE FamILY investigou o famoso golpe do “cai-cai”. 

PF.

Governo Biden se prepara para imigração em massa
O governo Biden está se 

preparando para uma imi-
gração em massa na frontei-
ra EUA-México quando uma 
regra de emergência pan-
dêmica da era Trump ter-
minar, segundo três fontes 
à CNN.

As autoridades de fron-

teira contam com uma or-
dem de saúde pública, co-
nhecida como Título 42, 
para rejeitar imigrantes na 
fronteira desde março de 
2020, mas à medida que a 
pandemia diminui, as dis-
cussões sobre o término des-
sa ordem ganharam velo-

cidade.
Documentos internos 

mostraram estimativas de 
quantas pessoas estão a ho-
ras ou dias da fronteira EUA-
-México que podem plane-
jar migrar para os Estados 
Unidos, de acordo com uma 
das fontes. Essas estimativas, 

relatadas pela primeira vez 
pela Axios, incluem poten-
cialmente cerca de 170.000 
pessoas chegando à fronteira 
sul dos EUA e cerca de 25.000 
imigrantes já em abrigos no 
México, segundo a fonte.

A ordem permanece em 
vigor para famílias e adultos.milhares de famílias aguardam no méxico desde 2020. 

CBP
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Em todo o país, os locatários estão vendo um aumento de cerca de 14% nos aluguéis - mais do que a taxa de inflação.

Com alta dos imóveis, preços de aluguel sobem mais 

de 60% em alguns bairros de Orlando (FL)

Analistas econômicos 
chamam o frustrante 
aumento de aluguéis 

como a “tempestade perfeita” 
para locatários em Orlando e 
em todo o país.

O aumento dos impostos 
sobre a propriedade e dos prê-
mios de seguro, juntamente 
com a escassez de apartamen-
tos para atender à demanda e 
aumento da inflação, estão re-
sultando em custos de aluguel 
vertiginosos.

Residentes de um comple-
xo de apartamentos na área de 
Rosemont, em Orlando, dizem 
que receberam um aviso de re-
novação e que o aluguel estava 
aumentando de US$ 995 para 
$ 1,645 por mês, ou seja, um 
aumento de 65%.

Muitos locatários sentem 
impotência e temor de torna-
rem-se moradores de rua, já 
que sua renda não correspon-
de ao valor que podem pagar.

De acordo com o site Ren-
tHub, o condado de Orange 
viu um aumento de mais de 
40% nos aluguéis no ano passa-
do. Já outro site de aluguéis de 
casas e apartamentos, o Zum-
per, relata que o aluguel em 
todo o estado da Flórida au-
mentou cerca de 30%. Em to-
do o país, os locatários estão 
vendo um aumento de cerca 
de 14% - mais do que a taxa 
de inflação.

A deputada estadual Anna 
Eskamani, D-Orlando, disse 
que é inquilina e que precisa 
de duas colegas de quarto pa-
ra pagar o aluguel de sua casa 
em Thornton Park, em Orlan-
do. “O salário dos representan-
tes do estado da Flórida é de 
US$ 28.000. É definitivamente 
uma legislatura de meio perío-
do”, disse ela. “Eu tenho outro 
emprego. Esse é o meu traba-
lho principal, mas o custo do 
aluguel é difícil mesmo para 
funcionários eleitos.”

Procurando obter resulta-
dos, Eskamani e o senador 
estadual Victor Torres, do 
condado de D-Osceola, apre-
sentaram projetos idênticos 
na Câmara e no Senado da Fló-
rida para revogar a lei que im-
pede cidades e condados de es-
tabelecer medidas de controle 
de aluguéis.

“O que nosso revogador 
faz é – ele não concede auto-
maticamente a estabilização 
do aluguel em todo o estado, 
mas diz que um governo local 
terá a opção de explorar isso 
quando houver uma emergên-
cia habitacional, o que eu di-
ria agora que já estamos em 
um momento de emergência 
“, disse Eskamani.

Os comissários do Conda-
do de Orange discutiram a 
ideia de declarar essa emer-
gência e congelar o aluguel 
por um ano no auge da pande-
mia de coronavírus, mas os ad-
vogados os desaconselharam 

O condado de Orange viu um aumento de mais de 40% nos aluguéis no ano passado, segundo o RentHub.

Unsplash.

por causa da lei que Eskamani 
está tentando revogar.

Eskamani disse que se o 
projeto fosse aprovado, aju-
daria a muitos que vivem de 
aluguel em Orlando, pois po-
deriam declarar estado de 

emergência habitacional e co-
locariam programas de estabi-
lização de aluguel em vigor, 
impedindo aumentos acima de 
um determinado percentual.

A questão teria que ser 
colocada primeiro aos eleito-

res na forma de um referen-
do. Por enquanto, não se fala 
em controle de aluguéis com 
agências governamentais lo-
cais da Flórida Central, e nem 
os projetos de Eskamani e de 
Torres foram ouvidos.

Neise Cordeiro
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EUA alertam empresas sobre 

ciberataques russos
A Casa Branca está aler-

tando as empresas de que a 
Rússia pode estar planejan-
do lançar ataques cibernéticos 
contra a infraestrutura crítica 
dos EUA.

Os EUA já alertaram so-
bre a capacidade do governo 
russo de atacar digitalmente 
empresas norte-americanas, 
mas o governo Biden reiterou 
a mensagem na segunda-fei-
ra, 21, dizendo em comuni-
cado que “a inteligência em 
evolução” mostrou que a Rús-
sia está “explorando opções 
para possíveis ataques ciber-
néticos”.

Os possíveis ataques se-

riam uma resposta às sanções 
dos EUA contra a Rússia por 
sua invasão da Ucrânia, disse 
a Casa Branca.

Dessa forma, a vice-conse-
lheira de segurança nacional 
para tecnologia cibernética e 
emergente, Anne Neuberger, 
pediu que as empresas prote-
jam seus sistemas, incluindo 
a implementação de autenti-
cação multifator, correção de 
sistemas contra vulnerabilida-
des conhecidas, backup de da-
dos, execução de simulações 
e envolvimento com autori-
dades federais antes que um 
ataque cibernético aconteça. 
Leia mais no gazetanews.com.

Para os EUA, o governo russo pode atacar digitalmente.

Pixabay.

Cerca de 47% dos trabalhadores negros e 46% dos trabalhadores hispânicos 

ganham menos de US$ 15 por hora, em comparação com 26% dos brancos. 

Quase um terço dos trabalhadores 

dos EUA ganham menos de US$ 15-h

Quase 52 milhões de tra-
balhadores – ou quase 
um terço da força de 

trabalho do país – ganham 
menos de US$ 15 por hora, de 
acordo com um estudo divul-
gado na terça-feira, 22, pela 
Oxfam America, um grupo de 
defesa da pobreza.

Segundo o estudo, esses 
trabalhadores, cuja renda 
anual é inferior a US$ 31.200, 
são desproporcionalmente 
mulheres e pessoas de cor.

Cerca de 47% dos trabalha-
dores negros e 46% dos traba-
lhadores hispânicos ganham 
menos de US$ 15 por hora, 
em comparação com 26% dos 
trabalhadores brancos. Cer-
ca de 40% das trabalhadoras 
ganham menos do que esse 
limite, em comparação com 
25% dos trabalhadores do se-
xo masculino.

Metade das mulheres ne-

gras na força de trabalho ga-
nham menos de US$15h, as-
sim como quase 58% dos pais 
solteiros.

“É vergonhoso que, em 
um momento em que muitas 
empresas dos EUA ostentam 
lucros recordes, algumas das 
pessoas que mais trabalham 
neste país – especialmente as 
pessoas que mantêm nossa 
economia e sociedade funcio-
nando – estão lutando para so-
breviver e ficando para trás”, 
disse Kaitlyn Henderson, au-
tora do estudo e consultora 
sênior de pesquisa da Oxfam 
America.

O relatório é um dos es-
forços mais recentes para im-
pulsionar o aumento do salá-
rio mínimo federal acima dos 
atuais US$ 7,25 por hora, onde 
está desde 2009. Muitos defen-
sores dos trabalhadores gosta-
riam de ver o limite aumen-

40% das trabalhadoras ganham menos do que esse limite de US$15.

Flikcr..

tado para US$ 15h, o que eles 
dizem ser um primeiro pas-
so para criar um salário mais 
habitável.

O Sul tem uma porcenta-
gem desproporcional de tra-
balhadores que ganham me-
nos do que esse limite, assim 
como alguns estados do Cen-
tro-Oeste e da região das Mon-
tanhas Rochosas, segundo o 

estudo.
No Texas, por exemplo, 

mais de 60% das mulheres ne-
gras ganham menos de US$ 15 
por hora. No Mississippi, 45% 
da força de trabalho do estado 
ganha menos que esse valor. 
No outro extremo do espectro, 
Washington, DC, tem um salá-
rio mínimo de US$ 15,20 por 
hora. Fonte: CNN. 
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A menina estava em um respirador quando a casa da família foi derrubada pelo tornado.

Garota sobrevive a tornado que derrubou 

casa na rua de Nova Orleans

O 
tornado que atingiu um 
subúrbio de Nova Or-
leans levantou uma ca-

sa no ar e a jogou no meio de 
uma rua com uma família de 
três pessoas dentro.

Vizinhos disseram que os 
pais de uma menina saíram 
dos destroços gritando frene-
ticamente por ajuda. A filha 
deles estava em uma máqui-
na de respiração e ficou presa 
dentro da residência.

Todos os vizinhos corre-

ram para a casa para ajudar. 
Os bombeiros chegaram 

rapidamente e carregaram a 
menina em um cobertor. O 
presidente da paróquia de St. 
Bernard, Guy McInnis, descre-
veu o resgate, dizendo que ela 
está em um hospital e “pas-
sando bem”.

Um tornado atingiu par-
tes de Nova Orleans e seus su-
búrbios na noite de terça-feira, 
22, derrubando carros, arran-
cando telhados de casas e ma-

tando pelo menos uma pes-
soa em uma área da Louisiana 
atingida pelo furacão Katrina 
há 17 anos.

Outros tornados gera-
dos pelo mesmo sistema de 
tempestades atingiram par-
tes do Texas e Oklahoma na 
segunda-feira, matando uma 
mulher ao norte de Dallas e 
causando vários ferimentos 
e danos generalizados, antes 
de seguir para o leste.

Com informações da AP.O tornado atingiu partes de Nova Orleans na noite de terça-feira, 22.

TwitterGBN.

Governador da Califórnia assina lei que torna o aborto mais barato

O governador da Califór-
nia, Gavin Newsom, assinou 
uma nova lei na terça-feira, 
22, tornando o aborto mais 
barato para pessoas em pla-
nos de seguro privado.

A Califórnia já exige que as 
seguradoras de saúde cubram 
abortos. Mas as seguradoras 

geralmente cobram coisas co-
mo co-pagamentos e franquias 
que podem adicionar uma mé-
dia de US$ 543 ao custo de 
um aborto medicamentoso e 
US$ 887 ao custo de um abor-
to processual, de acordo com 
uma análise do Programa de 
Revisão de Benefícios de Saú-

de da Califórnia.
Agora, a lei elimina es-

sas taxas. Embora a lei torne 
os abortos mais baratos, tam-
bém aumentará ligeiramente 
os prêmios mensais para pa-
cientes e seus empregadores. 
Mas a economia com a elimi-
nação das taxas será maior do 

que o aumento dos prêmios, 
de acordo com uma análise do 
Programa de Revisão de Bene-
fícios de Saúde da Califórnia.

A lei torna a Califórnia o 
quarto estado a proibir as ta-
xas – juntando-se a Illinois, 
Nova York e Oregon. Fonte: 
Associated Press. O governador Gavin Newsom. 

 Gage_Skidmore.

O Brasil recebeu mais dois 
voos com cidadãos brasileiros 
expulsos dos Estados Unidos, 
após tentarem ingressar de 
maneira ilegal e serem pegos 
na fronteira com o México. 
Ambos os voos tiveram como 
destino o aeroporto interna-
cional de Confins, na Região 
Metropolitana de Belo Hori-
zonte, e chegaram na sexta-
-feira (18). 

A origem dos voos foram 
Yuma e Mesa, respectivamen-
te, as duas cidades localizadas 
no Arizona. Nos últimos me-
ses, os voos com deportados 
se intensificaram. Atualmen-
te, além de estarem mais fre-
quentes, o governo americano 
também tem contratado aero-
naves maiores, como é o caso 
do Boeing 767 da Omni Air.

Os voos são organizados e 
pagos pelo Departamento de 
Segurança Interna (DHS) dos 
EUA e levam brasileiros pe-
gos na fronteira com o Méxi-
co, que não podem aguardar o 
pedido de asilo dentro do ter-
ritório americano.

EUA enviam 

mais dois voos 

com brasileiros 

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

Horário de funcionamento 
Segunda á sextas dás 9:30am ás 5:30pm
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Dólar a R$ 4,84 é o menor valor desde março de 2020

RÁPIDAS

A disparada no preço das commodities (bens primários com 
cotação internacional) e os altos juros no Brasil continuam a 
empurrar para baixo o dólar. A moeda encerrou a quarta-feira 
(23) vendido a R$ 4,844, com recuo de R$ 0,071 (-1,84%). Esta 
foi a sexta queda seguida da moeda norte-americana, que está 
no valor mais baixo desde 13 de março de 2020, quando tinha 
sido vendida a R$ 4,81. Com o desempenho de hoje, a moeda 
norte-americana acumula queda de 6,04% em março e de 13,12% 
neste ano. Dois fatores contribuíram para manter a entrada de 
capitais externos no Brasil: os juros altos no Brasil e um efeito 
indireto da guerra entre Rússia e Ucrânia.

Petrópolis: bombeiros contabilizam sete vítimas

O Corpo de Bombeiros encontrou na quarta-feira, 23, mais 
um corpo de vítima do temporal ocorrido no domingo (20), em 
Petrópolis. Com isso, passa para sete o número de vítimas do 
evento climático de domingo. Desde o dia 15 de fevereiro, quan-
do a cidade também foi afetada por uma forte chuva, já são 241 
mortos. Ainda estão desaparecidas três pessoas, desde feverei-
ro. Cerca de 130 militares dos bombeiros seguem com os tra-
balhos buscas. Até o momento, são 7.264 ocorrências em fun-
ção das chuvas de fevereiro e março. A Secretaria Municipal de 
Defesa Civil realiza vistorias nas áreas afetadas.

China encontra uma de duas caixas-pretas do avião

Equipes de busca da China encontraram nesta quarta-feira 
(23) uma das duas caixas-pretas do avião da Eastern Airlines, 
que caiu nesta semana em montanhas cobertas de florestas com 
132 pessoas a bordo, informou o órgão regulador da aviação. O 
dispositivo foi severamente danificado, disse uma autoridade da 
Administração de Aviação Civil (CCAA) da China em entrevista.

O projeto foi criado pensando em reduzir os números alarmantes de 

violência contra as mulheres no país e criar políticas de Estado.

Brasil aprova inclusão da mulher 

na Política Nacional de Segurança

O 
Senado brasileiro apro-
vou na terça-feira, 23, 
o projeto de lei que in-

clui um plano específico de 
proteção às mulheres na Polí-
tica Nacional de Segurança Pú-
blica e Defesa Social (PNSPDS). 
O projeto estabelece ações es-
pecíficas em matéria de segu-
rança pública, dedicadas ao 
combate à violência contra a 
mulher. O projeto segue para 
sanção presidencial.

 
O texto inclui na Política 
Nacional de Segurança o 
Plano Nacional de Preven-

ção e Enfrentamento à Violên-
cia contra a Mulher. A PNSPDS 
foi criada em 2018 e discipli-
na a organização e o funcio-
namento dos órgãos respon-
sáveis pela segurança pública. 
O projeto foi criado pensando 
em reduzir os números alar-
mantes de violência contra as 
mulheres no país e criar polí-

ticas de Estado no combate a 
essa violência, sem depender 
da vontade política de gover-
nos específicos.

 
“A violência contra a mu-
lher é um drama gravíssi-
mo em nosso país. Quere-

mos parar esse relógio brutal, 
que registra que uma mulher 

é assassinada no Brasil a ca-
da duas horas”, disse a rela-
tora do projeto, deputada Ma-
ra Gabrilli (PSDB-SP), em seu 
parecer.

O projeto estabelece ações específicas de segurança pública, dedicadas ao combate à violência contra a mulher.

Pixabay.
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M
uitas pessoas sonham 
com o dia em que se tor-
narão felizes, bem-suce-
didas, sadias, prósperas 

e fi nanceiramente independentes, 
mas fi cam apenas sonhando acor-
dadas, esquecendo-se de agir! Ou-
tras, vivem apenas das lembran-
ças do passado, ignorando o fato 
de que suas vidas continuam e que 
é preciso continuar vivendo, pois 
a vida acontece a cada momento, 
aqui e agora!

Tanto umas quanto outras não 
passam de espectadoras de si mes-
mas, pois apenas assistem aos acon-
tecimentos, sem interferir neles. 
Vão para onde forem levadas, pois 
se consideram sem poder de esco-
lha. Um dia, porém, percebem que 
não viveram como gostariam, tor-
nam-se frustradas e passam a con-
siderar-se vítimas do mundo. Mais 
para a frente, acabam se dando 
conta de que estão numa situação 
que elas mesmas criaram. Só que, 
na maioria das vezes, descobrem 

que poderiam ter vivido de outro 
modo quando já lhes falta vigor fí-
sico para fazer o que gostariam ou 
quando a saúde já está debilitada a 
ponto de tirar-lhes a autonomia so-
bre sua própria vida.

Percebeu que se você não acor-
dar para a vida agora, amanhã pode 
ser tarde demais?

Você é o único responsável pe-
la sua vida! Isso quer dizer que tudo 
o que acontece com você, de bom 
ou de ruim, é de sua inteira respon-
sabilidade. E ao responsabilizar-se 
por si  mesmo, você elimina a pos-
sibilidade de que alguém venha 
chateá-lo, entristecê-lo ou machucá-
-lo, física ou psicologicamente — a 

não ser que você permita.
Com os seus pensamentos, 

ocorre a mesma coisa: ou você os 
controla ou eles serão controlados 
por outras pessoas e/ou instituições 
oportunistas. Só você tem poder so-
bre seus pensamentos, mas se você 
abrir mão...

O próximo passo para manter-
-se no controle da sua vida é saber 
escolher. Você se comunica com 
o Universo por meio de suas esco-
lhas. Das escolhas primordiais, que 
estão na base de todas as demais 
decisões e acontecimentos da sua 
vida, a primeira se resume a:

“Eu escolho ser a força criadora 
da minha vida.”. Fazendo essa esco-
lha, você a assume a responsabili-
dade pela sua vida, torna-se criador 
do seu destino e deixa de ser vítima 
de pessoas ou situações, a não ser 
que você queira!

A próxima escolha, que comple-
menta a anterior, é ser sincero con-
sigo mesmo.

Esqueça a idéia de agradar a to-

dos e seja verdadeiro com a pessoa 
mais importante da sua vida: você! 
O que os outros pensarão sobre vo-
cê é problema deles e não seu!

Por fi m, escolha ser saudável. 
Mas repare que “ser sadio” não é a 
mesma coisa de “não ser doente”. 
Uma pessoa sadia tem energia para 
fazer o que quiser da vida, já uma 
pessoa que não é portadora de ne-
nhuma doença é apenas uma pes-
soa que não está doente.

Assumindo essas escolhas, rea-
fi rmando-as diariamente e várias 
vezes ao dia, você reprograma sua 
mente e permite que ela aceite 
outras escolhas, tão importantes 
quanto estas. Mas lembre-se de que 
é preciso escolher! Abrir mão dessa 
dádiva é permitir que qualquer um 
manipule a sua vida.

Lembre-se de que fazer escolhas 
é o primeiro passo rumo ao futuro, 
ao lugar que você quer conquistar. 
Mas para chegar lá você tem de agir 
no presente, neste momento, ou tu-
do permanecerá do mesmo jeito. 
Escolher é decidir pelo que nos tra-
rá mais felicidade e realização pes-
soal. Então, mãos à obra!

LAIR RIBEIRO

Médico, com mestrado em cardiologia, e palestrante internacional, tendo se apresentado 
em mais de 20 países. É autor de vários livros que se tornaram best sellers.

Seja o condutor do carro da sua vida — Administre-a!

lair.ribeiro@gazetanews.com
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N
ightLife Legends 
apresenta Marcelo 
D2, a lenda do hip-
-hop, nessa sexta-fei-

ra 25 de março no
Revolution Live em Ft. 

Lauderdale.
Integrante original da 

lendária banda Planet Hemp, 
Marcelo D2 partiu para car-
reira solo e foi o grande pio-
neiro do hip-hip brasileiro, 
misturando samba e o gin-
gado brasileiro com o ritmo 
americano.

A trilha sonora de Suici-
de Squad e também do video-
game FIFA Soccer são seus úl-
timos projetos. Na sexta-feira 
25 de março Marcelo D2 vai 
trazer sua vibe positiva e to-
dos seus sucessos como “A 
Procura da Batida Perfeita” e 
“A Maldição do Samba”, pa-

ra Ft Lauderdale no palco do 
icônico Revolution Live.

Uma verdadeira enciclo-
pédia da música brasileira, o 

incomparável DJ Nuts dividi-
rá o palco com Marcelo D2, 
numa noite de muitas bati-
das e ritmos.

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.

MARCELO D2 FARÁ SHOW AO 
VIVO EM FORT LAUDERDALE (FL)

planetamusica@gazetanews.comPor GENE DE SOUZA

O 
Hollywood Arts-
Park em Downtown 
Hollywood convida 
toda a comunidade 

para uma grande celebração
brasileira para comemo-

rar o carnaval no sábado 2 de 
abril!

Este evento gratuito pa-
ra toda a família contará com 
Gafieira Rio Miami, uma “big 
band” brasileira de 11 inte-
grantes liderada pelo vence-
dor do Latin GRAMMY Dio-
go Brown, tocando sucessos 
com muita energia para todos 
dançarem; juntando-se a eles 
no palco estarão convidados 
muito especiais, os cantores 
Jair Oliveira e Mauricio Baia!

A abertura da festa será 
com a cantora Gabi Lacombe, 

que vai iluminar o palco com 
sua voz encantadora. A noi-
te terminará em grande estilo 
com os tambores estrondosos 
e as dançarinas sensacionais 
da Bateria Unidos de Mia-
mi, que transportará o públi-

co para as ruas do Rio de Ja-
neiro.

Chegue cedo às 18h e jun-
te-se ao conjunto de percus-
são Miamibloco para uma ofi-
cina de percussão de samba e 
workshop interativo.

HOLLYWOOD BRAZILIAN 
CARNAVAL COM GAFIEIRA 
RIO MIAMI
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The Lost City
Paramount 
Pictures

A comédia de 
ação “The Lost 
City”, com a 
atriz Sandra 
Bullock, entra 
em cartaz na 

sexta-feira, dia 25 de março. A 
brilhante, porém reclusa autora 
Loretta Sage escreve romances 
populares de aventura. As capas 
dos livros são estreladas pelo 
belo modelo Alan, que tem 
dedicado sua vida a personifi -
car o personagem herói, Dash. 
Durante a turnê de promoção de 
seu novo livro com Alan, Loretta 
é raptada por um bilionário 
excêntrico, para que ela o guie 
ao tesouro da cidade perdida 
descrita em seu novo livro. Para 
provar que é possível ser um 

herói na vida real, não somente 
nas páginas de seus romances, 
Alan parte para resgatá-la. 
Forçados a viver uma aventura 
épica na selva, o par improvável 
precisa trabalhar junto para 
sobreviver e encontrar o antigo 
tesouro, antes que seja perdido 
para sempre. Também estão no 
elenco Channing Tatum, Daniel 
Radcliffe, Brad Pitt, Da’Vine Joy 
Randolph, Oscar Nuñez, Patti 
Harrison entre outros. A direção 
fi cou a cargo de Adam Nee e 
Aaron Nee. Vale a pena assistir!

Everything 
Everywhere 
All at Once
A24

O filme 
“Everything 
Everywhere 
All at Once”, 

uma mistura de aventura, ação 
e ficção científica, estreia nas 
salas de cinema na sexta-fei-
ra, dia 25 de março. O longa 
acompanha uma imigrante chi-
nesa que é envolvida em uma 
aventura insana, na qual ela 
sozinha pode salvar o mundo 
explorando outros universos 
que se conectam com as vidas 
que ela poderia ter levado. No 
elenco estão Michelle Yeoh, 
Stephanie Hsu, Ke Huy Quan, 
Jenny Slate, Harry Shum Jr., 
James Hong e Jamie Lee Curtis. 
Dirigido por Daniel Kwan e Da-
niel Scheinert, e conta com os 
irmãos Russo, Joe e Anthony, 
na produção.

Mothering Sunday
Sony Pictures Classics

O drama histórico “Mothering 
Sunday” também entra em car-

taz no dia 25 de março. O longa 
acompanha a história de Jane 
Fairchild, uma empregada que 
vive na Inglaterra pós-Primeira 
Guerra Mundial que secreta-
mente se encontra com Paul 
Sheringham, o homem que 
ama antes de ele partir para 
se casar com outra mulher. No 
elenco estão Odessa Young, 
Josh O’Connor, Patsy Ferran, 
Emma D’Arcy, Colin Firth, 
Olivia Colman, Glenda Jackson, 
entre outros. A direção é de 
Eva Husson. O roteiro adaptado 

foi escrito 
por Alice 
Birch e foi 
baseado no 
livro homô-
nimo escrito 
por Graham 
Swift. A cine-
matografia é 
belíssima.

Bridgerton – 
Season 2
Netflix

E a segunda 
temporada, 
tão esperada, 
da famosa 
série “Bridger-
ton”, chega a 

Netfl ix na sexta-feira, dia 25 de 
março. A temporada dá sequên-
cia da trama centrada nos confl i-
tos da alta sociedade da cidade 
de Londres no século 19. A série 
é baseada nos livros de Julia 
Quinn. A segunda temporada 
acompanhamos a busca de uma 
noiva para Anthony Bridgerton. 
Volta para essa segunda tempo-
rada: Jonathan Bailey, Phoebe 
Dynevor, Nicola Coughlan, Julie 
Andrews, Claudia Jessie, entre 
outros. Simone Ashley e Chari-
thra Chandran se juntam a eles.

CINEMA

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

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

As estreias no cinema e canais de streaming

cinema@gazetanews.comPor JANA NASCIMENTO NAGASE

Paramount Pictures
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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

o embaixador Leonardo Gorgulho durante 

encontro com o prefeito de miami, Francis Suarez.

Conselheiros e Embaixadores

BITCOIN 2022

Encontro de Conselheiros e 

Embaixadores

Secretário de Comunicação e Cultura do Ministério das Relações Exteriores visita comunidade brasileira da Flórida

A 
BTC Media anuncia o maior evento presencial de Bitcoin do mundo e o primeiro do gênero com entretenimento e música, o Bit-

coin 2022!

Os 4 dias de evento acontecerão entre 6-9 de abril de 2022, em Miami, FL e vão pro-

porcionar 1 dia sobre a indústria do Bitcoin, 2 dias de conferência geral e por fim será apresenta-

do o festival de música “Sound Money Fest”.

Bitcoin experts e recém-chegados vão se reunir entre os painéis com discussões, networking, 

lives, entretenimento, sorteios e muito mais! A Bitcoin 2021 reuniu mais de 12,000 pessoas em 

Miami e este ano deve chegar a mais de 40,000 presentes.

Os tickets para o festival incluem os passes para entrar no evento, Bitcoin 2022, mas podem 

também ser comprados separadamente em: https://b.tc/conference/passes Não perca essa oportu-

nidade de participar do maior evento de Bitcoin do mundo, a Bitcoin 2022!

N
o dia 14 de março, foi realizado um almoço, para os Conselhei-

ros do Consulado Geral de Miami com a presença do Embai-

xador Leonardo Gorgulho, que é secretário de Comunicação e 

Cultura do Ministério das Relações Exteriores e do Embaixador Cônsul 

Geral em Miami, João Mendes Pe-

reira. O momento foi de interação 

e colaboração, proporcionando in-

formações sobre as comunidades 

brasileiras nos EUA para as autori-

dades que representam o governo 

brasileiro. Confira!

O 
Secretário de Comunicação e Cultura do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Leonardo Gorgulho, realizou visita oficial a Miami nos dias 14, 15 e 16 de março.

Durante sua passagem, o Secretário manteve ampla agenda de encontros e visitou a sede do Banco do Brasil em Miami; a escola Ada Merritt K-8 Center; as escolas Downtown Doral Charter Elementary e 

Upper, bem como se reuniu com o Prefeito de Miami, Francis Suarez, com a imprensa e com mais representantes da comunidade brasileira.

A visita possibilitou ao Secretário conhecer de perto o trabalho do Consulado-Geral do Brasil em Miami e compreender melhor as necessidades da comunidade brasilei-

ra na Flórida.

Em um almoço com representantes do Conselho de Cidadãos da Flórida, o secretário fez questão de enfatizar a importância do trabalho dos consulados no exterior e as 

mudanças para atender melhor a comunidade brasileira. “O Itamaraty passa no momento por uma reforma interna que abrange também a área consular. Está sendo cria-

da a Secretaria de Assuntos Consulares, que eleva os assuntos consulares dando-lhes mais prioridade. Nós temos trabalhado com a prioridade absoluta de atender bem os 

brasileiros no exterior e isso significa ter um bom relacionamento com as lideranças brasileiras nas comunidades, representantes dos brasileiros nas comunidades do exte-

rior. Temos trabalhado para que os consulados estejam cada vez mais próximos das comunidades. E isso se reflete nas iniciativas de fazer os consulados itinerantes, levando 

serviços consulares mais próximo possível da população”, afirmou Gorgulho.

Legenda:  O embaixador Leonardo Gorgulho durante encontro com o prefeito de Miami, Francis Suarez.
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Lançamento do livro “A Cura”

N
o dia 12 de março, sábado, a Igreja New Ho-
pe Baptist Church abriu as portas para con-
vidados e leitores que foram prestigiar o 

lançamento do livro “A Cura”. O evento começou 
com um cocktail, seguido de uma entrevista feita 
por Christiany Rabelo (editora VLM Press) com o 
autor do livro Emanuel Carvalho e que teve o de-
poimento de várias pessoas que apoiaram a publi-
cação. Após a entrevista, a noite ficou por conta 
dos autógrafos. O Pastor Emmanuel Carvalho auto-
grafou todos os livros vendidos durante a noite do 
evento. Confira!

Do telão, Pr. Irland Pereira deu seu depoimento 

sobre o livro

Do telao, Bruno deu seu depoimento

A Diretoria da igreja New Hope Andreia Heringer, Pastor 

Emanuel Carvalho, Sara Santos, Reginaldo Dias e Marlon Reis Anderson Santos e Karine Melo

Cristine Huebra, Jussara leite, Ticiana Andrade e Mariusa Garcia

Delano Baggio, Ima Amado, Osbeni Oliveira e 

Sandra Batallan

Ednaldo e Sara Santos Josue e Lia Maia garantiram seu livro Lia Maia e Selma Dias Luciana e Vanilson Pires

Maria da Penha Tavares Rui Freitas e Nancy AmaralReginaldo e Selma Dias Manuel Pedro e Fineza Goncalves




