
O maior jornal brasileiro na Flórida

Abuso Infantil: o que a Flórida tem 
feito para proteger as crianças?

EMISSÃO DE GREEN CARD 

VOLTA A NÍVEIS PRÉ-

PANDEMIA

Cerca de 282.000 pessoas rece-
beram green cards em julho-

-setembro de 2021, segundo o 
Escritório Federal de Estatísticas 
de Imigração.

Dados são de imigrantes já nos EUA.

A
bril é o mês Nacional de Prevenção ao Abuso 
Infantil. Com uma população de 1.662.185 de 
crianças de 5 a 11 anos, e 1.705.940, de 12 a 18 

anos, de acordo com dados do Departamento Esta-
dual de Saúde relativos a 2020 (último ano contabi-

lizado), o que a Flórida tem feito para proteger suas 
crianças? Veja as ações do governo e de ONGs que 
passam por prevenção, identifi cação de vítimas, in-
vestigação e acusação de infratores. 
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A
bril é o mês Nacional 
de Prevenção ao Abu-
so Infantil. Mas como 

falar em prevenção e com-
bate à violência infantil en-
quanto muitas sofrem den-
tro de um campo de guerra? 

Desde assassinatos ge-
neralizados, mutilações, se-
questros e violência sexual 
até recrutamento para gru-
pos armados e ataques a es-
colas e hospitais, bem como 
a instalações essenciais de 

água – crianças e adolescen-
tes que vivem em zonas de 
conflito em todo o mundo 
continuam sendo atacados 
em escala chocante.

Para melhor monitorar, 
prevenir e acabar com esses 
ataques, o Conselho de Se-
gurança da ONU identificou 
e condenou seis graves vio-
lações contra crianças e ado-
lescentes em tempos de guer-
ra: matança e mutilação de 

crianças e adolescentes; re-
crutamento ou uso de crian-
ças e adolescentes nas forças 
armadas e grupos armados; 
ataques a escolas ou hospi-
tais; estupro ou outra vio-
lência sexual grave; rapto de 
crianças e adolescentes; e re-
cusa de acesso humanitário 
para crianças e adolescentes.

Forças armadas e grupos 
armados são obrigados pelo 
Direito Internacional Huma-
nitário a tomar medidas pa-

ra proteger civis, in-
cluindo crianças e 
adolescentes, que 
são particularmen-
te vulneráveis em 
tempos de guerra.

1. Matança e 
mutilação de crian-
ças e adolescentes

Matanças e mu-
tilações de crianças 

e adolescentes pode ser re-
sultado de ações diretas ou 
indiretas, incluindo tortura. 
A matança e a mutilação po-
dem ocorrer por meio de fo-
go cruzado, minas terrestres, 
munições de fragmentação, 
artefatos explosivos impro-
visados ou outros indiscri-
minados ou mesmo no con-
texto de operações militares, 
demolições de casas, campa-
nhas de busca e prisão ou ata-

ques suicidas.
Por exemplo, o uso de ar-

mas explosivas – particular-
mente em áreas povoadas 
– continua a ter um impac-
to devastador nas crianças e 
nos adolescentes. Somente 
em 2020, armas explosivas e 
restos explosivos de guerra 
foram responsáveis por pelo 
menos 47% de todas as mor-
tes de crianças e adolescen-
tes. Entre 2005 e 2020, foram 
confirmados mais de 104.100 
casos de crianças mortas ou 
mutiladas em situações de 
conflito armado, mais de dois 
terços deles desde 2014.

2. Recrutamento ou uso 
de crianças e adolescentes 
nas forças armadas e grupos 
armados

Recrutamento ou uso de 
crianças e adolescentes nas 
forças armadas e grupos ar-
mados refere-se ao recruta-
mento compulsório, forçado 
ou voluntário ou alistamen-
to de crianças e adolescen-
tes em qualquer tipo de for-
ça armada ou grupo armado. 
As crianças e os adolescen-
tes continuam a ser recru-
tados e usados pelas partes 
em conflito a taxas alarman-
tes. O uso de meninos e me-
ninas por forças armadas ou 
grupos armados pode ser em 

qualquer capacidade, inclusi-
ve como combatentes, cozi-
nheiros, carregadores, men-
sageiros e espiões, ou quando 
são submetidos à exploração 
sexual.

Entre 2005 e 2020, mais 
de 93 mil casos de crianças 
e adolescentes recrutados e 
usados pelas partes em con-
flito foram confirmados, em-
bora se acredite que o núme-
ro real de casos seja muito 
maior. As Forças Tarefas Na-
cionais da ONU sobre Moni-
toramento e Relatórios, ou 
seu equivalente, verificaram 
o recrutamento e uso de pelo 
menos 1.000 crianças e ado-
lescentes em pelo menos 15 
países diferentes durante es-
se período.

3. Ataques a escolas e 
hospitais

Entre 2005 e 2020, as Na-
ções Unidas verificaram mais 
de 13.900 incidentes de ata-
ques, incluindo ataques dire-
tos ou ataques onde não hou-
ve distinção adequada entre 
objetivos civis e militares, 
em instalações educacionais 
e médicas e pessoas protegi-
das, incluindo estudantes e 
crianças e adolescentes hos-
pitalizados, e pessoal da saú-
de e da escola.

Texto: UNICEF BRASIL. 

CONSULADO-GERAL DO BRASIL EM MIAMI

Setor de assistências a brasileiros:  

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

AEROPORTO INTERNACIONAL

Miami: (305) 876 7000

Fort Lauderdale: (954) 359 1200

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

Palm Beach: (561) 471 7400

Orlando: (407) 825 2001

AMERICAN RED CROSS

Miami Dade: (305) 644 1200

Broward : (954 797 3800

Palm Beach: (561) 833 7711 (South) 

Palm Beach: (561) 746 1532 (North) 

Orlando e Região: (407) 644 9300

ANIMAL CARE AND REGULATION DIVISION

Miami Dade: (305) 6441200

Broward: (954) 359 1313

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

POR  | ARLAINE CASTRO
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A violência vem com 

assassinatos, mutilações, 
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para grupos armados, além 

de ataques a escolas e 

hospitais.

Violações contra crianças em tempos de guerra
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Peso de adolescente ajudou 

na queda no ICON Park

O manual de operações da 
Orlando FreeFall, a torre de 
queda livre no ICON Park, on-
de Tire Sampson, de 14 anos, 
morreu após cair, indica que 
ele excedia as restrições de pe-
so do passeio.

De acordo com o Departa-
mento de Agricultura e Servi-
ços ao Consumidor da Flóri-
da, a agência que inspeciona 
e supervisiona algumas atra-
ções na Flórida, com base em 
documentos relacionados à in-

vestigação inicial da tragédia, 
incluindo o manual de opera-
ções e inspeções anteriores, 
não há restrição de peso míni-
mo, mas há uma restrição de 
peso máximo para andar no 
brinquedo: 130 quilos, que é 
aproximadamente 287 libras. 

Segundo a família, que 
contratou um advogado para 
cuidar do caso, o adolescente 
tinha 1,80m de altura e pesa-
va 140kg, em torno de 309 li-
bras, de acordo com seu pai.

Tire Sampson, 14, morreu após cair do assento na Orlando Free Fall. 

MontagemGN.

Marcus Spanevelo, 34, é suspeito pela morte de Cassie Carli, 37.

Montagem daily Nation.

A
pós dias de buscas, a po-
lícia descobriu no dia 
2, em uma “cova rasa” 

no Alabama, o corpo de Cas-
sie Carli, 37 anos, moradora 
da Flórida que estava desapa-
recida há quase uma sema-
na. Segundo a família, Marcus 
Spanevelo, 34, é cidadão brasi-
leiro, ex-namorado da vítima 
e o principal suspeito. 

Entenda o caso

Carli, 37, morava em Na-
varre, no condado de Santa 
Rosa (FL), e foi vista pela últi-
ma vez em 27 de março, quan-
do encontrou com Spanevelo 
- pai de Saylor, filha de 4 anos 

Brasileiro é o principal 

suspeito pela morte de 

mulher desaparecida
Separados, o 

casal estava em 

disputa pela 

guarda da filha 

de 4 anos.

do casal – para pegar a meni-
na com ele. Eles estavam em 
disputa judicial pela guarda da 
menor. O encontro aconteceu 
no estacionamento de um res-
taurante da cidade de Navarre 

Beach, Florida, de acordo com 
o xerife do condado de Santa 
Rosa, Bob Johnson.

Ela foi dada como desapa-
recida pela família no dia se-
guinte. Desde então, as polí-

cias da Flórida, Tennessee e 
do Alabama iniciaram uma in-
vestigação conjunta em busca 
de evidências relacionadas ao 
desaparecimento de Carli. O 
ex-namorado, que estava mo-
rando e trabalhando em Bir-
mingham, no Alabama, che-
gou a ser interrogado no dia 
30 de março, quando a polí-
cia o encontrou com a filha, 
mas disse que não sabia on-
de ela estava. Ele chegou a se 
desfazer do celular da ex-mu-
lher para esconder qualquer 
possível ligação com o desa-
parecimento.

O corpo de Carli foi en-
contrado quase uma semana 
depois, na noite de sábado, 2, 
em um celeiro, em uma cova 
rasa, durante a execução de 
um mandado de busca no Ala-
bama, segundo a polícia. As 
autoridades não revelaram o 
que as levaram ao local, mas 
que a propriedade estava li-
gada a Spanevelo “de forma 
indireta”.

Spanevelo foi preso em Le-
banon, Tennessee, na mesma 
noite da descoberta do corpo. 
Ele é acusado de adulteração 
de provas, obstrução de inves-
tigação de pessoas desapare-
cidas e destruição de provas. 
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Doença respiratória contagiosa se espalha em cães na FL
O Miami-Dade Animal Services está pedindo aos donos de 

cães que observem com mais atenção seus animais de estima-
ção em público, pois uma nova doença altamente contagiosa 
se espalha pelo sul da Flórida. Chamada de Complexo de Doen-
ças Respiratórias Infecciosas Caninas, ou sua sigla em inglês, 
CIRDC, é “como uma gripe canina ou um resfriado canino. São 

vários vírus que afetam o trato respiratório e causam sintomas 
respiratórios. Espirrar e tossir é muito comum “, disse a Dra. 
Maria Serrano, veterinária do Animal Services. Além da tosse, 
os sintomas englobam secreção nasal e nos olhos, e dificulda-
de para respirar. O Animal Services disse que houve muitos ca-
sos de CIRDC relatados em todo o sul da Flórida. O vírus afeta a parte respiratória e provoca uma gripe ou resfriado.

Pixabay.

A fase de escolha dos jurados e a sentença de punição deve durar de quatro a 

seis meses; atirador pode ser condenado à pena de morte ou prisão perpétua.

Broward inicia seleção do júri 

para julgamento de Nikolas Cruz

A 
seleção do júri para 
o julgamento da fa-
se de penalidade de 

Nikolas Cruz, atirador con-
fesso da escola de Parkland, 
teve início na segunda-feira, 
4. O júri decidirá se o atira-
dor deverá ser condenado 
à pena de morte ou prisão 
perpétua.

Mais de 120 dos primei-
ros 160 jurados em potencial 
que entraram no tribunal da 
juíza Elizabeth Scherer na 
segunda-feira foram dispen-

sados, e muitos outros foram 
dispensados novamente na 

terça-feira, 5.
Na segunda-feira, uma 

mulher foi dispensada quan-
do começou a chorar ao ver 

Nikolas Cruz – não é uma 
ocorrência nova; isso tam-
bém aconteceu com três mu-
lheres em uma audiência em 
outubro. Outra jurada em 
potencial tinha uma cone-
xão pessoal com a juíza, ten-
do lhe ensinado a andar de 
patins quando criança.

Ainda outra conheceu 
Cruz em 2016 em um pas-
seio em grupo, enquanto 
uma outra mulher foi dis-
pensada depois de dizer que 
não poderia servir em um 

júri porque precisava se en-
contrar com seu “sugar dad-
dy” todos os dias.

Cruz, agora com 23 anos, 
falou apenas brevemente no 
início da audiência de segun-
da-feira, renunciando ao seu 
direito de participar direta-
mente do processo de tria-
gem. Ele se declarou culpado 
em outubro, o que significa 
que o júri só decidirá se ele 
recebe morte ou prisão per-
pétua sem liberdade condi-
cional.

Com a culpa já estabele-
cida, os jurados serão soli-
citados a serem justos e im-
parciais quando se trata da 
sentença. A fase de punição 
deve durar de quatro a seis 
meses. 

Leia mais sobre o julga-
mento e o tiroteio no gazeta-
news.com.

Nikolas Cruz poderá ser condenado à pena de morte ou prisão perpétua. 

Local 10.

Nikolas Cruz, hoje com 

23 anos, admitiu a culpa 
pela morte de 17 pessoas 

no dia 18 de fevereiro 
de 2018 na Marjory 

Stoneman Douglas High.
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A análise foi feita de diferentes ângulos, incluindo economia, políticas públicas, migração, política e meio ambiente.

Flórida é o estado culturalmente mais importante 

dos EUA, segundo análise do The Economist

No século passado, a Fló-
rida mudou de um es-
tado asfixiado por mos-

quitos, onde ninguém queria 
viver, para hoje ser o mais 
importante política e cultu-
ralmente do país, segundo 
Alexandra Suich Bass, corres-
pondente sênior do The Eco-
nomist, que analisou a Flórida 
de diferentes ângulos, incluin-
do economia, políticas públi-
cas, migração, política e meio 
ambiente.

O quadro geral: graças ao 
pesticida DDT e ao ar condi-
cionado, milhões se mudaram 
para cá desde a Segunda Guer-
ra Mundial, e a demografia da 
Flórida reflete melhor a Amé-
rica em geral do que a maio-
ria dos outros grandes esta-
dos, aponta a análise.

Segundo Suich Bass, o 
Sunshine State oferece duas 
lições: é uma janela para os 
desafios mais amplos que a 
América enfrenta. Há mui-

to tempo a Flórida tem uma 
grande quantidade de idosos 
e hispânicos, e as tendências 
mostram que os americanos 
estão ficando mais velhos e 
mais diversificados; e a Flórida 
é de longe o maior estado os-
cilante da América, começou 
a conduzir a conversa nacio-
nal econômica e politicamen-
te à medida que a população 
aumenta.

Enquanto os progressistas 
olham para o oeste para a Ca-
lifórnia em busca de ideias, 
a Flórida “desafiou a Califór-
nia a ser a pedra de toque cul-
tural e demográfica da Amé-
rica”, escreve o historiador 

Gary Mormino em seu próxi-
mo livro “Dreams in the New 
Century”.

Pontos cruciais 

O crescimento populacio-
nal desacelerou em todo o 
país, mas o da Flórida cresceu, 
ultrapassando Nova York co-
mo o terceiro estado mais po-
puloso dos Estados Unidos (de-
pois da Califórnia e do Texas), 
com 22 milhões de habitantes.

Além disso, o estado é vis-
to como um paraíso de im-
postos e regulamentações e 
de enriquecimento rápido a 
qualquer custo, diz a análise. a demografia da Flórida reflete melhor a américa em geral do que a maioria dos outros estados, diz o The Economist. 

NaSa.

Sem imposto de renda pessoal e turismo de milhões 
A maior parte da receita 

do estado vem do turismo. Du-
rante a pandemia, o governo 
estadual manteve escolas e lo-
cais abertos. 

Por que foi importante: co-
mo não há imposto de renda 

pessoal, 82% da receita do es-
tado vem de impostos sobre 
transações, como vendas e im-
postos especiais de consumo, 
então o estado precisa que as 
pessoas continuem se mudan-
do para cá e visitando.

Por fim, a análise é a de 
que a Flórida é um estado de 
expansão e queda, quando os 
furacões atacam e interrom-
pem seu crescimento. Mesmo 
assim, com a economia se di-
versificando, o escritor prevê 

o estado menos dependente 
de residentes sazonais (snow-
birds) e turistas à medida que 
mais empresas se mudam pa-
ra cá. Consequentemente, os 
salários mais baixos devem 
aumentar.

“A Flórida introduziu 

a conversa nacional 

econômica e 

politicamente aliada ao 

aumento da população”, 

diz Alexandra Suich.

A região de Tampa ficou no top 20 de mais de 200 áreas 

metropolitanas nos EUA em adulteração de hodômetro.

Aumentam veículos com 

hodômetros adulterados

É um crime que custa aos 
americanos US$ 1 bilhão por 
ano e está se espalhando pe-
la Flórida. O Sunshine State 
agora ocupa o quarto lugar 
no país em veículos na estra-
da com hodômetros (painel 
que marca os quilômetros ro-
dados) adulterados, relata a 
Carfax.

A investigadora da I-Team, 
Jackie Callaway, descobriu 
que o medo de perder um ne-
gócio coloca os compradores 
em risco. Ela estima que há 
mais de 75.000 veículos na 
estrada com um hodômetro 
adulterado no estado.

A busca de Lonnie Wil-
liams, residente em Tampa, 
por um caminhão terminou 
com um anúncio de revende-
dor on-line de um Ford F-150 
2007. O anúncio dizia que o 
caminhão tinha 171.000 mi-
lhas nele. E de acordo com a 
nota de venda da Williams da 
813 Wheels and Deals LLC em 
Tampa, a quilometragem era 
de pouco mais de 174K.

Porém, a investigadora da 
I-Team encontrou um proble-
ma com a leitura do hodô-
metro do Ford. O relatório da 
Carfax mostrou que um pro-
prietário anterior registrou a 
mesma picape em 2017, quan-
do tinha 242.000 milhas.

O aquecido mercado de 
carros usados impede os com-

75.000 veículos estão com hodômetros adulterados na Flórida. 

i-Team.

pradores de exigir um relató-
rio do histórico do veículo ou 
de ter o veículo inspecionado 
por um mecânico.

Tampa ficou no top 20 de 
mais de 200 áreas metropo-
litanas nos EUA pelo mesmo 
motivo. A área abriga cerca 
de 18.000 veículos com falsas 
leituras de hodômetro.
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DeSantis pede fim dos 

‘privilégios’ da Disney
O governador Ron DeSan-

tis expressou seu apoio ao fim 
dos “privilégios especiais” da 
Disney na Flórida, dizendo 
que a influência política da 
gigante do entretenimento es-
tá diminuindo.

DeSantis tem lutado con-
tra a Walt Disney Co. por sua 
oposição ao projeto de lei HB 
1557, oficialmente intitulado 
Parental Rights in Education, 
mas conhecido por muitos co-
mo o projeto de lei “don´t say 
gay”.

“Por uma questão de prin-
cípio, não apoio privilégios es-
peciais na lei, só porque uma 
empresa é poderosa e ela con-

seguiu exercer muito poder”, 
disse ele em um evento em 
West Palm Beach na quinta-
-feira, 31.

Os legisladores se reuni-
ram duas vezes para discutir a 
revogação de uma lei estadual 
de 1967 que permitiu ao Walt 
Disney World estabelecer seu 
próprio governo independen-
te através do Reedy Creek Im-
provement District.

A Disney exerce imensa 
influência sobre os legislado-
res há décadas e é uma gran-
de doadora dos republicanos 
da Flórida, que controlam o 
governo estadual. Com infor-
mações do Local 10. 

Para DeSantis, a empresa não faz jus aos privilégios políticos.

Pixabay.

Os tradicionais encontros presenciais também retornarão à Disney Cruise 

Line e ao Aulani Resort da empresa no Havaí no próximo mês.

Disney World retomará tradicionais 

encontros com personagens

A 
Walt Disney World em 
Orlando, Disneyland 
na Califórnia, resorts 

e a Disney Cruise Line, vão re-
tomar os tradicionais encon-
tros com personagens em 18 
de abril, de acordo com o Dis-
ney Parks Blog.

Durante a primavera e o 
início do verão, os encontros 
com os personagens retorna-
rão em fases. Portanto, inicial-
mente, nem todos os persona-
gens estarão disponíveis para 
interações próximas.

“Vocês vão poder abraçar 
de novo o Mickey Mouse, pe-
gar um autógrafo do Mulan 
e rir junto com Pateta. Nós 
sabemos que a maioria de 
vocês sentiu saudade desses 
momentos especiais e nossos 
personagens também senti-
ram muito a falta de vocês!”, 
disse Shawn Slater, diretor de 
comunicação da Disney.

A Disney suspendeu o en-
contro tradicional de perso-
nagens por causa da pande-
mia. Desde então, os visitantes 
podiam posar para selfies ou 
acenar para os personagens à 
distância. Mas abraços e autó-
grafos estavam proibidos. 

Os tradicionais encontros 
com personagens também re-
tornarão à Disney Cruise Line 
e ao Aulani Resort da empre-
sa no Havaí no próximo mês.

Nos últimos meses, a Dis-
ney está trazendo de volta as 
programações dos parques 
que foram suspensas ou mo-
dificadas por causa da pan-
demia.

Na Disney World, o des-
file do Festival of Fantasy re-
tornou ao Magic Kingdom es-
te mês, enquanto o Indiana 
Jones Epic Stunt Spectacular 
retomou as apresentações no 
Disney’s Hollywood Studios 

Aos poucos, a empresa está retomando sua programação normal. 

Disney Parks.

em dezembro.
Na Disneyland, espetácu-

los noturnos como “World of 
Color”, “Fantastic!” e a “Main 
Street Electrical Parade” esta-
rá de volta em breve.

“Durante os últimos dois 
anos, adotamos uma aborda-
gem muito gradual e intencio-
nal aos protocolos de saúde e 
segurança”, dizia o anúncio. 

“As tendências e orientações 
recentes nos deram oportuni-
dades para trazermos de vol-
ta algumas de nossas magias 
mais amadas, como saudações 
de personagens e experiências 
gastronômicas. Embora nem 
todos os locais estejam dispo-
níveis imediatamente, preve-
mos reabrir em fases”. Fon-
te: WPLG.
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O estado tem em torno de 1.662.185 crianças de 5 a 11 anos, e 1.705.940 de 12 a 18 anos, segundo dados de 2020 do governo. 

Mês Nacional de Prevenção ao Abuso Infantil: o que 

a Flórida tem feito para proteger as crianças?

A
bril é o mês Nacional de 
Prevenção ao Abuso In-
fantil. Com uma popu-

lação de 1.662.185 de crianças 
de 5 a 11 anos, e 1.705.940 de 
12 a 18 anos, de acordo com 
dados do Departamento Esta-
dual de Saúde relativos a 2020 
(último ano contabilizado), o 
que a Flórida tem feito para 
proteger suas crianças?

Crianças e adolescentes 
que sofreram maus-tratos, fo-
ram abusados sexualmente, 
negligenciados ou abandona-
dos são aqueles que precisam 
de aconselhamento, abrigo de 
emergência, tratamento resi-
dencial, assistência social ou 
serviços de adoção. 

Em 2018, os Children’s 
Advocacy Centers na Flóri-
da atenderam mais de 34.000 
crianças vítimas de abuso ou 
negligência infantil. 36% das 
vítimas tinham entre 0 e 6 
anos e 60% eram do sexo fe-

minino. 35% das vítimas sofre-
ram abuso sexual; 27% abuso 
físico; e 17% sofreram negli-
gência, segundo a organiza-
ção. As crianças receberam 
20.259 serviços de terapia; 
17.297 serviços de interven-

ção em crises; 11.120 avalia-
ções médicas; e 10.675 entre-
vistas forenses/especializadas.

O Relatório Anual “Explo-
ração Sexual Comercial de 
Crianças na Flórida”, de 2021, 
cita que, em 2020, 383 crian-

ças foram constatadas como 
vítimas de exploração sexual 
comercial na Flórida. Este nú-
mero aumentou em relação a 
2019, quando 378 vítimas fo-
ram verificadas.

As denúncias à Linha Dire-

denúncias para linha direta sobre exploração sexual comercial de menores aumentou em 3% em 2020.

StockPhoto.

ta de Abuso da Flórida alegan-
do exploração sexual comer-
cial de menores aumentou em 
3%  em 2020, de 3.088 relató-
rios em 2019 para 3.181. Cin-
co condados responderam por 
mais de um terço de todos os 
relatórios: Orange (272), Bro-
ward (237), Duval (236), Mia-
mi-Dade (228) e Hillsborough 
(203).

Pouco mais da metade das 
vítimas verificadas tinha his-
tórico de maus-tratos anterio-
res. Funcionários de hospitais 
da Flórida identificaram 16 
crianças como vítimas con-
firmadas ou suspeitas de ex-
ploração sexual de outubro 

de 2018 a dezembro de 2020.
Leis 

Os estados ainda estão tra-
balhando para a implemen-
tação completa da Lei Fede-
ral de Serviços de Prevenção 
à Família (FFPSA, na sigla em 
inglês). A Flórida está finali-
zando políticas para atender 
menores em risco de explora-
ção sexual comercial e outros 
abusos sob a lei.

Há dois anos, a legislatu-
ra estadual aprovou uma lei 
(CB HB 519) obrigando a for-
necer conteúdo nas escolas que 
se concentra na prevenção do 
abuso sexual infantil, explora-
ção e tráfico de seres humanos.

Em abril de 2021, havia no-
ve “casas seguras” (locais para 
as vítimas menores de idade) 
em todo o estado, com 54 lei-
tos licenciados (um aumento 
de uma casa e uma diminui-
ção de 10 leitos em relação a 
2019), informa o Departamen-
to de Crianças e Famílias.

“Em 2020, 383 crianças 
foram constatadas como 

vítimas de exploração 
sexual para fins 

comerciais na Flórida”, 
cita relatório anual.

Arlaine Castro
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Por meio do programa, empregadores podem trazer temporariamente trabalhadores estrangeiros.

Por falta de mão de obra, EUA liberam mais 

35 mil vistos de trabalho temporário (H-2B)

O 
governo dos Estados 
Unidos, por meio dos 
Departamentos de Se-

gurança Interna e de Traba-
lho, anunciou mais 35.000 
vistos para trabalhadores tem-
porários não agrícolas (H-2B) 
devido à escassez de mão de 
obra no país.

Os órgãos anunciaram na 
quinta-feira, 31, que preten-
dem liberar os vistos para o 
segundo semestre do ano fi s-
cal de 2022. Esses vistos serão 

reservados para empregado-
res dos EUA que pretendam 
empregar trabalhadores adi-
cionais a partir de 1º de abril 
de 2022 até 30 de setembro 
de 2022.

“Estes vistos “ajudarão a 
apoiar as empresas america-
nas e ampliarão os vistos le-
gais para os trabalhadores que 
buscam vir aos Estados Uni-
dos”, afi rmou o secretário Ale-
jandro Mayorkas no comuni-
cado, no qual precisa que a 

medida responde “à deman-
da atual do mercado de tra-
balho”.

Por meio do programa de 
vistos H-2B, os empregadores 
podem trazer temporariamen-
te trabalhadores estrangeiros 
para realizar trabalhos de bai-
xa remuneração, como paisa-
gismo, silvicultura, limpeza, 
construção, hotelaria, bem co-
mo na fabricação, embalagem 
de alimentos e varejo.

Mais 35.000 vistos do tipo H-2B serão liberados de abril a setembro. 

USCIS

Advogados do ICE são direcionados a encerrar certos  casos de imigração

O governo Biden está ten-
tando encerrar centenas de 
milhares de casos de depor-
tação e asilo pendentes nos 
tribunais de imigração, uma 
medida sem precedentes que 
pode reduzir significativa-
mente o atual acúmulo de 1,7 
milhão de casos.

Em um memorando data-
do de domingo, 3, o U.S. Immi-
gration and Customs Enforce-
ment -ICE (Departamento de 
Imigração e Alfândega) orien-
tou seus advogados a revisar e 
encerrar administrativamente 
os casos considerados de bai-
xa prioridade sob as diretrizes 

de fi scalização que o governo 
estabeleceu no ano passado. 
A Associação Americana de 
Advogados de Imigração es-
tima que existam pelo me-
nos 700.000 casos desse tipo 
– cerca de 40% do atraso do 
tribunal. A agência não forne-
ceu ainda uma estimativa de 

quantos casos ou quanto tem-
po levaria. As administrações 
anteriores retiraram os casos 
da pauta do tribunal, mas não 
em uma escala tão ampla. Du-
rante os oito anos do governo 
Obama, mais de 166.000 ca-
sos de imigração foram en-
cerrados. São 700.000 casos do tipo.

ICE.

A Câmara de Massachu-
setts está programada para 
debater um projeto de lei que 
permitiria que imigrantes in-
documentados obtenham car-
teiras de motorista. Se esse 
projeto se tornar lei, Massa-
chusetts se juntará a 16 ou-
tros estados e ao Distrito de 
Columbia, que promulgaram 
legislação semelhante.

De acordo com o projeto 
de lei de Massachusetts, co-
nhecido como Work and Fa-
mily Mobility Act, as carteiras 
de motorista estariam dispo-
níveis para imigrantes indo-
cumentados se eles puderem 
fornecer documentação como 
uma certidão de nascimen-
to estrangeira, passaporte es-
trangeiro ou evidência de resi-
dência atual no estado.

Os defensores argumenta-
ram que a medida melhoraria 
a segurança pública, aumen-
tando o número de motoristas 
segurados no estado e melho-
raria a saúde pública, tornan-
do o transporte público me-
nos lotado.

MA vota carteira 

de motorista a 

indocumentados
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Os estados acusam o governo federal de liberar “imigrantes ilegais culpados 

por tráfico de drogas, roubo e outros crimes graves ao invés de deportá-los”.

Flórida, Alabama e Geórgia 

processam governo Biden 

O
s estados da Flórida, 
Alabama e Geórgia en-
traram com uma ação 

federal na segunda-feira, 4, 
alegando que o governo Biden 
não está deportando adequa-
damente imigrantes indocu-
mentados que cometem cri-
mes.

A procuradora-geral da 
Flórida, Ashley Moody, o pro-
curador-geral do Alabama, Ste-
ve Marshall, e o procurador-

-geral da Geórgia, Christopher 
Carr, entraram com o proces-
so de 24 páginas no Distrito 
Federal do Alabama.

No processo, os estados 
alegam que o governo Biden 
violou uma lei conhecida co-
mo Lei de Procedimento Ad-
ministrativo ao não deportar 
adequadamente os crimino-
sos.

“Ele (o governo Biden) rei-
vindica o poder de decidir por 

si mesmo quais estrangeiros 
devem ser presos, detidos e 
removidos, mesmo que suas 
preferências políticas entrem 
em conflito direto com os co-
mandos claros do Congresso”, 
diz o processo.

“E usou essa alegada dis-
crição para permitir que imi-
grantes ilegais culpados de 
tráfico de drogas, roubo e ou-
tros crimes graves retornem 
às nossas comunidades após 

a libertação da custódia do 
estado, em vez de prendê-los 
e removê-los como exige a lei 
federal”.

Moody também entrou 
com outras ações judiciais so-
bre as políticas de imigração 
do governo Biden, incluindo 
um caso que está pendente no 
tribunal federal em Pensacola.

Com informações da NBC 
Miami.

os estados alegam que o governo violou a Lei de Procedimento administrativo.

ICE.

Emissão de green card volta a níveis pré-pandemia, diz PRC
O número de imigrantes 

que receberam green cards 
como novos residentes perma-
nentes legais dos Estados Uni-
dos voltou aos níveis pré-pan-
demia, de acordo com uma 
nova análise do Pew Research 
Center de dados governamen-
tais recentemente disponíveis. 

No caso, green cards emiti-
dos para imigrantes que já es-
tão nos EUA buscando ajustar 
seu status temporário se re-
cuperaram acima dos níveis 
pré-pandemia, enquanto o nú-
mero de green cards para re-
cém-chegados também cres-
ceu, mas não atingiu os totais 

anteriores.
Cerca de 282.000 pessoas 

receberam green cards em ju-
lho-setembro de 2021, o últi-
mo trimestre do ano fiscal, de 
acordo com dados trimestrais 
de admissões do Escritório Fe-
deral de Estatísticas de Imigra-
ção. Esse número foi maior 

do que em qualquer trimes-
tre desde abril-junho de 2017 
e ligeiramente superior à mé-
dia trimestral para o período 
de outubro de 2015 a março de 
2020. Durante a pandemia, as 
novas emissões de green card 
caíram para um mínimo tri-
mestral de 79.000 em 2020. 282.000 pessoas receberam green cards de julho-setembro de 2021.

USCIS.
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A taxa saltou mais de 1.4 nas duas últimas semanas de março, segundo pesquisa da Freddie Mac.

O que está acontecendo com as taxas de hipoteca e 

como elas estarão a partir de agora?

Com base na Pesquisa de 
Mercado de Hipoteca Pri-
mária da Freddie Mac, a 

média de hipotecas de taxa fixa 
de 30 anos aumentou 1,2% (3,22% 
para 4,42%) desde janeiro deste 
ano. A taxa saltou mais de um 
quarto de ponto nas duas últimas 
semanas de março. No gráfico, 
podemos ver como o movimento 
das taxas de hipoteca ao longo de 
2021 foi estável em comparação 
com o rápido aumento nas taxas 
de hipoteca este ano. 

Apenas alguns meses atrás, 
Freddie Mac projetou as taxas de 
hipoteca em média de 3,6% em 
2022. No início do mês de mar-
ço, Fannie Mae previu que as ta-
xas de hipoteca seriam em média 
de 3,8% em 2022. Como mostra o 
gráfico acima, as taxas já supera-
ram essas projeções.

Sam Khater, economista-che-
fe da Freddie Mac, explicou em 
um comunicado de imprensa que 
a hipoteca de taxa fixa de 30 anos 

aumentou mais de um quarto de 
por cento, pois as taxas de hipote-
ca em todos os tipos de emprésti-
mo continuaram a subir. “O au-
mento da inflação, a crescente 
incerteza geopolítica e as ações 
do Federal Reserve estão elevan-
do as taxas e enfraquecendo o 
poder de compra dos consumi-
dores”, complementou Khater.

Como estarão as taxas 

de hipoteca de agora em 

diante?

Em um artigo recente da em-
presa de serviços financeiros ao 
consumidor Bankrate, vários es-
pecialistas do setor avaliaram pa-
ra onde as taxas podem seguir no 
futuro. Aqui estão algumas de 
suas previsões:

Greg McBride, analista fi-
nanceiro chefe, Bankrate: “Com 
os números da inflação conti-
nuando a surpreender, as taxas 
de hipoteca permanecerão aci-
ma de 4,0% em empréstimos de 
30 anos.”

Nadia Evangelou, Economis-

ta Sênior e Diretora de Previsão, 
Associação Nacional de Correto-
res de Imóveis (NAR): “Embora 
as taxas de juros de curto prazo 
mais altas aumentem as taxas de 
hipoteca, espero que parte desse 
impacto seja mitigado eventual-
mente por meio da inflação mais 
baixa. Assim, espero que a taxa de 
hipoteca fixa de 30 anos continue 
subindo, embora provavelmente 
não vejamos os grandes saltos que 
ocorreram nas últimas semanas.”

Len Kiefer, vice-economista-
-chefe, Freddie Mac: “As taxas de 
hipoteca provavelmente conti-
nuarão a subir ao longo do sal-
do de 2022, embora o ritmo dos 
aumentos das taxas deva ser mo-
derado.”

Danielle Hale, economista-
-chefe, realtor.com: “À medida 
que os mercados digerem as pro-
jeções econômicas atualizadas do 
Fed, prevejo um aumento contí-
nuo nas taxas de hipoteca nos 
próximos meses...”

O que isso significa para vo-

A média de hipotecas de taxa fixa de 30 anos aumentou 1,2% (3,22% para 4,42%) desde janeiro deste ano.

Freddie Mac.

cê se você está procurando com-
prar uma casa?

Com a expectativa de que as 
taxas de hipoteca e os valores das 

casas aumentem ao longo do ano, 
seria melhor comprar o quanto 
antes, se você puder. Isso porque 
vai custar mais quanto mais vo-

cê esperar. Além disso, comprar 
uma casa agora tem suas vanta-
gens. Saiba quais no artigo com-
pleto no gazetanews.com.

Neise Cordeiro
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Mais de 187.490 veículos elétricos foram vendidos no quarto trimestre nos 

EUA - um aumento de 11%, segundo a Alliance for Automotive Innovation.

Mais americanos estão comprando 

veículos elétricos, aponta relatório

M
ais americanos estão 
substituindo seus car-
ros movidos a gasoli-

na para veículos elétricos. En-
tre outubro e dezembro de 
2021, os carros elétricos repre-
sentaram 6% de todas as ven-
das de veículos leves, o maior 
volume já registrado em qual-
quer trimestre.

Um novo relatório da Al-
liance for Automotive Inno-
vation descobriu que mais de 
187.490 veículos elétricos fo-
ram vendidos no quarto tri-
mestre nos EUA, marcando 
um aumento de 11% no volu-
me total de todas as vendas 
de veículos elétricos em com-
paração com o terceiro tri-
mestre. Durante o mesmo pe-
ríodo, os carros tradicionais 
movidos a gasolina, conheci-
dos como veículos com motor 
de combustão interna, dimi-
nuíram 1,3% em comparação 

com o terceiro trimestre.
Os veículos elétricos estão 

aumentando constantemente 
sua participação de mercado, 
representando cerca de 4% de 

todas as vendas de carros em 
2020 e crescendo para cerca 
de 6% em 2021.

Isso pode ser em parte de-
vido à crescente variedade de 

Houve aumento de 11% no volume total de todas as vendas.

General Motors.

estilos agora disponíveis em 
elétricos, já que a aliança ob-
servou que hoje os caminhões 
leves, como veículos utilitá-
rios crossover, SUVs, minivans 
e picapes, representam quase 
58% do mercado de veículos 
elétricos.

Inúmeras montadoras 
anunciaram seus planos de 
veículos elétricos – como a 
Maserati, que anunciou seu 
primeiro SUV totalmente elé-
trico na terça-feira, 5, chama-
do Grecale Folgore. Ele estará 
disponível para compra a par-
tir do próximo ano.

A montadora Stellantis 
também deve começar a ven-
der sua série de SUVs Jeep 
elétricos no início de 2023. 
A Ford também planeja fazer 
investimentos adicionais de 
até US$ 20 bilhões na próxi-
ma década. Com informações 
do The Hill.

Passaportes incluem nova 

opção de identidade de gênero

Os americanos e imigran-
tes que se tornaram cidadãos 
dos EUA que não se conside-
ram homem ou mulher em 
breve terão uma nova opção 
em seus passaportes para de-
finição de gênero. 

A Casa Branca anunciou 
no dia 31 de março novas me-
didas destinadas a tornar o go-
verno federal mais inclusivo 
para pessoas trans, incluindo 
um novo marcador de gênero 
“X” nos pedidos de passaporte 

dos EUA a partir de 11 de abril 
e novos scanners da Adminis-
tração de Segurança de Trans-
porte que são neutros em ter-
mos de gênero.

A designação oficial do 
marcador “X” é “não especi-
ficada ou outra identidade de 
gênero”. Os visitantes da Casa 
Branca em breve também po-
derão selecionar uma opção 
de marcador de gênero “X” no 
Sistema de Entrada de Visitan-
tes e Trabalhadores.

Modelos com novo marcador serão emitidos a partir de 11 de abril.

Flickr.
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Rodrigo Canella Borges e Kallynny Lima de Araújo não têm família nos EUA.

Arquivo pessoal.

O casal Rodrigo Canel-
la Borges e Kallynny 
Lima de Araújo mora 

em Indianápolis, Indiana, e 
estão passando por um mo-
mento delicado. Na sexta-
-feira, 1º, Rodrigo sofreu um 
grave acidente de trabalho 
e precisou ser colocado em 
coma. Grávida de 9 meses, a 
esposa está em contagem re-
gressiva para o parto.

Sem familiares nos EUA, 
eles pedem ajuda da comuni-
dade. “Não sei como vamos 
fazer. Ele só tem a mim aqui. 
Nossas famílias estão no Bra-
sil e estou prestes a ganhar o 

Campanha busca ajuda 

para brasileiro em coma e 

esposa grávida em Indiana 
Ele sofreu um 

acidente de 

trabalho e a 

esposa está perto 

da data do parto.

bebê”, disse Kallynny ao Ga-
zeta News, enquanto acom-
panha o marido no hospital.

De acordo com a esposa, 
Rodrigo é mecânico e ma-
nuseava um maçarico para 
um serviço de solda quanto 
aconteceu a explosão. 

Rodrigo sofreu queima-
duras em 37% do corpo: 
no rosto, nos dois braços, 
mãos e costas. Ele está sen-
do mantido sedado e com 
respirador e não há previ-
são de alta. 

“A cirurgia correu bem, 

o Rodrigo está sendo man-
tido sedado para não sofrer 
com a dor, e não atrapalhar 
na recuperação, os médicos 
falaram de mais algumas ci-
rurgias que vão ocorrer nas 
próximas semanas. Ele con-
tinua respirando com ajuda, 
mas estão confiantes que ele 
vai melhorar pois tem apre-
sentado progresso, precisou 
fazer uma transfusão de san-
gue na madrugada para con-
trolar a pressão sanguínea”, 
explica Kenzia Miguel, ami-
ga que está organizando 
uma campanha no Gofund-
Me para ajudar. 

Como está grávida, 
Kallynny parou de trabalhar 
e o sustento da casa estava 
por conta do marido. Além 
das contas do hospital, há as 
contas normais de casa, e o 
casal não tem seguro médico 
e nem condições financeiras 
para arcar com todas as ne-
cessidades que virão.

“Sabemos que será um 
uma conta milionária do 
hospital. E os médicos já 
disseram que ele vai ter que 
parar de seis meses a um  
ano se sair dessa. E que vai 
precisar de alguém que cui-
de dele”, detalha Kallynny. 

FDA aprova quarta dose da 

vacina Pfizer ou Moderna 
Os reguladores de saúde 

dos EUA autorizaram nesta 
terça-feira, 29, a quarta dose 
de reforço da vacina contra a 
COVID-19 para pessoas com 
50 anos ou mais. É uma medi-
da para oferecer proteção ex-
tra para os mais vulneráveis, 
segundo a Food and Drug Ad-
ministration (FDA). A quar-
ta dose deve ser tomada após 

quatro meses da terceira. 
Até agora, a FDA havia li-

berado as quartas doses ape-
nas para pessoas com 12 anos 
ou mais que têm o sistema 
imunológico severamente en-
fraquecido. A agência disse 
que esse grupo especialmen-
te frágil também pode rece-
ber um reforço adicional, uma 
quinta dose.

Casa Branca estende pausa 

de empréstimos estudantis 
O governo Biden planeja 

congelar os pagamentos de 
empréstimos estudantis fe-
derais até 31 de agosto, es-
tendendo uma moratória que 
permitiu que milhões de ame-
ricanos adiassem pagamentos 
durante a pandemia de coro-
navírus, de acordo com um 
funcionário do governo.

Os pagamentos de emprés-
timos estudantis estavam pro-
gramados para serem retoma-
dos em 1º de maio, após terem 
sido interrompidos desde o 

Empréstimos seguirão suspensos.

Pixabay. 

início da pandemia.
A ação se aplica a mais de 

43 milhões de estudantes que 
devem US$ 1,6 trilhão em dívi-
da estudantil mantida pelo go-
verno federal, de acordo com  
o Departamento de Educação.

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

Horário de funcionamento 
Segunda á sextas dás 9:30am ás 5:30pm
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Brasil reduz subnotificação de nascimentos e mortes

RÁPIDAS

Ao longo dos últimos anos, o Brasil reduziu as taxas de sub-
-registro e subnotificação de nascimentos e de mortes no país, 
de acordo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IB-
GE). Divulgado na quarta-feira, 6, o Estudo de Captura e Recap-
tura: Estimativas desagregadas dos totais de nascidos vivos e 
óbitos 2016-2019 tem caráter experimental. Os sub-registros e 
as subnotificações são os nascimentos e os óbitos que não são 
registrados no prazo legal previsto. Embora as certidões sejam 
gratuitas, as vulnerabilidades sociais e econômicas, os gastos 
com transporte, e as grandes distâncias entre as comunidades 
locais e os cartórios, são entraves.

Mãe do menino Henry Borel vai para prisão domiciliar 

Monique Medeiros, presa pelo assassinato de seu filho, o 
menino Henry Borel, junto com o ex-vereador Jairo Souza San-
tos Júnior, o Dr. Jairinho, foi posta em prisão domiciliar. Presa 
desde março de 2021, Monique deixou o Instituto Penal Santo 
Expedito, no Complexo de Gericinó, na zona oeste do Rio de 
Janeiro, por determinação do juízo do 2º Tribunal do Júri do 
Rio de Janeiro, que substituiu sua prisão preventiva por liber-
dade monitorada, por meio do uso de tornozeleira eletrônica. 
A Justiça considerou as ameaças e agressões sofridas pela mãe 
de Henry dentro do presídio, ao tomar a decisão.

Rússia pagará eurobônus em rublos durante bloqueio

A Rússia ficou ainda mais perto de um calote da sua dívi-
da internacional nesta quarta-feira (6), uma vez que pagou em 
rublos detentores de seus eurobônus denominados em dólar e 
disse que continuará a fazer isso enquanto suas reservas cam-
biais estiverem bloqueadas por sanções. Os Estados Unidos 
impediram a Rússia de pagar mais de 600 milhões de dólares.

A partir de 1º de julho, 500 jovens brasileiros entre 18 e 30 anos poderão 

permanecer na Austrália por até 12 meses, para trabalhar e estudar.

Brasil firma acordo com Austrália 

sobre concessão de visto de trabalho

A 
Austrália é um país 
bastante atrativo, seja 
pela cultura, pelos ce-

nários ou pela qualidade de 
vida; tudo isso faz com que 
o intercambio para o país da 
Oceania seja o sonho de mui-
tos brasileiros. 

O Ministério das Relações 
Exteriores (MRE) informou 
que foi assinado nesta quin-
ta-feira (31) um memoran-
do de entendimento entre o 
Brasil e o governo da Austrá-
lia sobre a emissão de vistos 
de trabalho e férias para es-
tudantes brasileiros que fa-
zem ou pretendem fazer in-
tercâmbio naquele país da 
Oceania. 

Segundo o Itamaraty, a 
partir do 1º de julho deste 
ano, quando entrará em vi-
gor, o documento permiti-
rá que, anualmente, 500 jo-
vens brasileiros entre 18 e 30 

anos permaneçam na Austrá-
lia por até 12 meses, com a 
possibilidade de trabalhar e 
estudar.

Atualmente, para que um 

brasileiro trabalhe ou estude 
naquele país, é necessário ter 
vínculo prévio com o empre-
gador ou com a instituição 
de ensino. Os brasileiros são 

o oitavo maior contingente 
de estudantes estrangeiros 
na Austrália, com cerca de 
nove mil alunos, de acordo 
com o MRE. 

Acordo entre governos brasileiro e australiano começa a vigorar a partir de 1º de julho de 2022.  

Pixabay.
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odo mundo tem objetivos fi-
nanceiros. Há alguns que a 
maioria das pessoas compar-

tilha – como se preparar para a 
aposentadoria por exemplo – mas 
há alguns objetivos que depen-
dem de onde você está na vida, 
como economizar para despesas 
com crianças ou um casamento. 

Aqueles com filhos ou outros 
dependentes geralmente “preci-
sam obter seguro de vida” em sua 
lista de tarefas, pois é uma manei-
ra importante de proteger finan-
ceiramente sua família se o ines-
perado acontecer. Mas e se você 
não tiver filhos ou for solteiro? 

Para a maioria das pessoas 
solteiras na faixa dos 20 ou 30 
anos, fazer um seguro de vida 
é provavelmente a última coisa 
em que pensam (especialmente 
se não tem filhos). 

Mas, como consultor  finan-
ceiro, eu preciso alertar da im-
portância para que todos façam 
um seguro de vida, incluindo 

pessoas solteiras. 
1. Você ainda tem custos pa-

ra cobrir
Mesmo que você não tenha 

dependentes para cuidar finan-
ceiramente se você morrer ines-
peradamente, você ainda tem 
custos de fim de vida. Assim um 
seguro vai dar  um benefício por 
morte à sua família para cobrir 
despesas com o seu funeral. 

Muitas pessoas  estão endivi-
dadas;especialmente dívidas de 
cartões de crédito que podem 
chegar facilmente a seis dígitos. 

Se você estiver nesta situação , 
sua dívida dificilmente será per-
doada se você falecer.

Além disso, se você tiver um 
fiador em seu empréstimo ou hi-
poteca, ele será responsável por 
esses custos. O seguro de vida é 
uma ótima maneira de ajudar a 
cobrir alguns desses custos e pro-
teger financeiramente seus en-
tes queridos de ter que pegar as 
suas  contas.

Se você tem seguro de vida 
permanente, pode até usar sua 
apólice para se proteger con-
tra custos futuros de saúde – ou 
quaisquer custos futuros, nes-
se caso. 

Essas apólices  nunca expi-
ram e vêm com um componen-
te de valor em dinheiro, permi-
tindo que você construa riqueza 
ao longo do tempo.

Sua apólice pode ser usada 
efetivamente como uma conta 
poupança, e você pode acessar 
o valor em dinheiro no futuro e 

usar esse dinheiro para basica-
mente qualquer coisa, desde cus-
tos médicos até cuidados de lon-
go prazo e reparos domésticos. 

2. O seguro de vida pode eco-
nomizar dinheiro a longo prazo

O custo do seguro de vida de-
pende de vários fatores, incluin-
do idade, sexo, valor do benefí-
cio, duração e saúde. Também é 
afetado por certas condições de 
saúde, que as seguradoras usam 
para determinar a probabilidade 
de você morrer durante o perío-
do de cobertura. Como a saúde 
da maioria das pessoas diminui 
com o tempo, os custos do segu-
ro de vida normalmente ficam 
mais caros à medida que você 
envelhece. 

Comprar quando você é mais 
jovem e geralmente mais saudá-
vel significa que você terá a mes-
ma cobertura por muito menos. 
Um não-fumante médio de 20 
ou 30 e poucos anos pode espe-
rar pagar entre US $ 20 e US $ 50 

por mês por uma apólice de vi-
da útil, dependendo do valor da 
cobertura. Isso é cerca de um dó-
lar por dia para a paz de espírito.

3. O seguro de vida pode aju-
dá-lo a construir riqueza ao lon-
go do tempo 

O valor em dinheiro das apó-
lices de seguro de vida perma-
nente crescerá lentamente ao 
longo do tempo, permitindo que 
você construa riqueza.

É uma maneira relativamen-
te segura de aumentar seu di-
nheiro por um longo período 
de tempo. 

4. Benefício em vida: seguros 
modernos não pagam somente 
quando você morre, mas no caso 
de doenças graves você pode ace-
lerar um percentual do seu segu-
ro de vida ainda em vida.

O fato é que seguro de vida 
faz parte da fundação financeira 
de qualquer ser humano. Procu-
re logo obter o seu! 

Boa 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

Base financeira: seguro de vida

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.

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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O 
Adrienne Arsht 
Center tem o orgu-
lho de apresentar a 
vocalista vencedo-

ra do GRAMMY Luciana Sou-
za e o arranjador e compo-
sitor, também vencedor do 
GRAMMY Vince Mendoza, co-
mo a emocionante culmina-
ção da série JAZZ ROOTS da 
temporada 2021-2022. Mis-
turando os mundos da MPB 
e do jazz americano, Souza 
traz sua musicalidade pro-
fundamente pessoal, colori-
da e iluminada aos arranjos 
de “big band” de Mendoza de 
músicas de seus compatrio-
tas como Antonio Carlos Jo-
bim, Edu Lobo, Chico Buar-
que, Guinga, Djavan, Ivan 
Lins e Gilberto Gil. Souza e 
Mendoza serão acompanha-
dos no palco pela Frost Con-
cert Jazz Band da Universida-

de de Miami,
conduzida por John Da-

versa.
Luciana Souza é uma das 

principais cantoras e intér-
pretes do jazz. Seu traba-
lho transcende as fronteiras 
musicais tradicionais, ofere-
cendo raízes sólidas no jazz, 
uma linhagem sofisticada na 
“world music” e uma abor-
dagem esclarecida aos sons 
mais recentes. Ela já se apre-
sentou e gravou com Herbie 
Hancock, Paul Simon, James 
Taylor, Bobby McFerrin, Ma-
ria Schneider, Danilo Perez, 
Guillermo Klein e John Pa-
titucci, entre outros. Souza 
vem lançando gravações cé-
lebres desde 2002, incluin-
do seus seis discos indicados 
ao GRAMMY como Brazilian 
Duos, North and South, Duos 
II, Tide, Duos III e The Book 

of Chet.
Ingressos para JAZZ 

ROOTS: Luciana Souza e Vin-
ce Mendoza: Storytellers cus-
tam $40, $50, $70 e $115 e 
podem ser adquiridos agora 
na bilheteria do Arsht Center 
pelo telefone (305) 949-6722, 
ou online pelo site arshtcen-
ter.org.

F
oi lançado nesse mês 

uma nova versão para o 

clássico “Masculino e Fe-

minino”, com Baby do 

Brasil e Pepeu Gomes. Lançada 

por Pepeu em 1983 e regravada 

por Baby em 2015, a canção foi 

composta pelos dois ao lado de 

Didi Gomes. A inspiração de Ba-

by para a letra foi perceber que 

o homem da época precisava en-

tender melhor o universo femi-

nino. Não se tratava de gênero 

ou sexo, mas do equilíbrio entre 

as forças do feminino e do mas-

culino, que estão presentes em 

todos. Baby também entendeu 

que a mensagem da canção seria 

mais forte se fosse ouvida na voz 

de um homem, e ninguém me-

lhor do que Pepeu, que com sua 

genialidade musical deu forma à 

obra que virou um dos grandes 

sucessos de sua carreira.

Produzida por Baby do Bra-

sil e Pepeu Gomes, a releitura do 

novo hit, chega na véspera do pri-

meiro show da turnê da dupla, 

marcado para o dia 9 no Morro 

da Urca (Rio de Janeiro), dentro 

do projeto “Noites Cariocas”. Na 

ocasião, o show, batizado de “140 

Graus”, será registrado em áudio 

e vídeo, para posterior lançamen-

to de álbum dupla pelo selo “Noi-

tes Cariocas Discos”, para marcar 

os 70 anos que os artistas com-

pletam em 2022. “Esse projeto 

vai representar muito para nos-

sos fãs e para nossa história fami-

liar. Ele começou no Rock in Rio 

2015, quando o Zé Ricardo, atra-

vés de meu filho Pedro, convidou 

a gente para fazer uma participa-

ção no show da Baby. A

partir daí, começou uma rela-

ção familiar mais intensa, pois es-

távamos há mais de 20 anos sem 

trabalhar juntos. E acho que vai 

ser um reencontro maravilhoso 

que os fãs vão ganhar de presen-

te, pois vamos fazer um show on-

de cantamos cada uma sua músi-

ca, faremos só com hits, abertura 

de novelas e temas de persona-

gens”, finaliza Pepeu.

Além da banda acima men-

cionada, o show contará com 

percussão e metais e apresen-

tará grandes sucessos das car-

reiras dos artistas, como “Mil e 

Uma Noites de Amor”, “ Brasilei-

rinho”, “Eu Também Quero Bei-

jar”, “Menino do Rio”, “ Deusa do 

amor”, “Sem Pecado e Sem Juí-

zo”, “Acabou Chorare”, “Um Raio 

Laser”,” A Menina Dança”, “Tudo 

Azul”, entre outros hits dessa par-

ceria de sucesso.

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.

Luciana Souza no Arsht Center dia 
8 de abril

Baby e Pepeu preparam tour e 
gravação nova

planetamusica@gazetanews.comPor GENE DE SOUZA
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Sonic: The 

Hedgehog 2

Paramount 

Pictures

Chega às 
telonas no 
dia 8 de abril, 
“Sonic: The 
Hedgehog 2”, 

uma aventura para toda a família. 
O longa é a sequência dos aconte-
cimentos do primeiro live-action, 
baseado no videogame de sucesso. 
Após conseguir se estabelecer em 
Green Hills, Sonic está pronto para 
mais liberdade e quer provar que 
tem o necessário para ser um herói 
de verdade. Seu teste virá quando 
Tom e Maddie concordam em 
deixá-lo em casa enquanto saem 
de férias para ir ao casamento 
de Rachel, no Havaí. Mas para a 
infelicidade do ouriço, a data acaba 
coincidindo com o retorno do Dr. 
Robotnik, dessa vez com um novo 
parceiro, Knuckles, depois que o 

doutor do mal vai embora para 
o planeta cogumelo. O terrível 
Robotnik está à procura de uma 
esmeralda com o poder de destruir 
civilizações. Sonic se une a um 
novo companheiro, Tails, e juntos 
eles embarcam em uma jornada 
para encontrar a esmeralda antes 
que ela caia nas mãos erradas. No 
elenco estão James Marsden, Jim 
Carrey, Tika Sumpter, Natasha 
Rothwell, Shemar Moore, entre 
outros. Ben Schwartz faz a voz de 
Sonic, Idris Elba empresta sua voz 
a Knuckles e Colleen O’Shaughnes-
sey é Tails. Jeff Fowler assina mais 
uma vez a direção.

Ambulance

Universal 

Pictures

Se você gosta 
de ação, então 
“Ambulance” 
é a pedida 
pro fi nal de 

semana. Dirigido por Michael Bay 
e estrelado por Jake Gyllenhaal, 
Eiza González e Yahya Abduk-Ma-
teen II, o longa entra em cartaz no 
dia 8 de abril. “Ambulance” conta 
a história de um marido desespera-
do que precisa de dinheiro rápido 
para a esposa. Will Sharp é um 
veterano do exército e como o país 
em que mora não lhe garante uma 
boa aposentadoria ou direitos para 
veteranos, ele precisa achar um 
emprego para arcar com os custos 
de uma família. Sua esposa é diag-
nosticada com uma doença que 
precisa de uma cirurgia o quanto 
antes possível, o único problema 
é que lhe custará mais de 200 mil 
dólares. Desesperado para salvar a 
esposa, Will pede ajuda para seu 
irmão, Danny, um ladrão de longa 
data. Seu irmão tem um plano 
ambicioso e precisará de táticas do 
exército para assaltar um banco 
e roubar mais de 30 milhões de 
dólares. Tudo ocorre bem no 
dia, até que eles acidentalmente 

atiram em um policial. No meio da 
correria, eles saem dirigindo uma 
ambulância e usam o policial e a 
paramédica como reféns.

All the Old 

Knives

Prime Video

Já o Amazon 
Studios disponi-
biliza no serviço 
de streaming 
Prime Video na 
sexta-feira, dia 8 

de abril, o drama de espionagem “All 
the Old Knives”. Seis anos atrás em 
Viena, terroristas fazem centenas de 
pessoas como reféns e na tentativa 
da CIA de realizar um resgate, tudo 
dá errado. Mas o que atormenta os 
dois agentes, Henry Pelham e Celia 
Harrison, amantes na época do 
ocorrido, é o questionamento sobre 
o que aconteceu com um agente 
que estava infi ltrado na operação e 
foi comprometido. No elenco estão 

Chris Pine, Thandiwe Newton, Luke 
Cook, Lawrence Fishburne, Jonathan 
Prince, entre outros. A direção fi cou a 
cargo de Janus Metz.

Woke – Season 2

Hulu

A partir do dia 
8 de abril, a 
segunda tempo-
rada de Woke 
fi ca disponível 
na plataforma 
digital Hulu. 

Nessa segunda temporada damos 
continuidade a história de Keef, 
o cartunista afro-americano, que 
alcançou o sucesso popular depois 
de um incidente inesperado que 
muda tudo. Ele agora deve navegar 
pelas novas vozes e ideias que o 
confrontam e desafi am, tudo sem 
incendiar o que ele já construiu. 
Voltam ao elenco Lamorne Morris, 
Blake Anderson, T. Murph, Sasheer 
Zamata, Aimee Garcia e Miguel 

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 nos cinemas e no “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 Presidente do Lide Miami, Wagner Pontes

Julia Alcantara, Influencer e palestrante 

da noite

Naza recebendo uma placa de 

homenagem Ana Luiza Abdala e Adriani Tavares

Naza Artist homenageada 

em Dubai

Lide Miami com 

Julia Alcantara

A 
artista brasileira e Americana, Naza, foi 
homenageada no evento “Invest in Du-
bai Trade Mission”, que aconteceu em 

Dubai entre os dias 24-26 de marco. Ela doou 
seu quadro “Save the Manatees” para ser

vendido em NFTs com a renda revertida 
em doações para a proteção dos peixes-boi. Ve-
ja as fotos!

N
o dia 31 de março, Julia Al-
cantara, encantou os empre-
sários do Lide Miami com sua 

palestra sobre “Personal Branding”. 
A influenciadora falou sobre sua tra-
jetória de influencer e empresária e 
passou exercícios práticos para quem 
estivesse interessado em construir 
sua marca pessoal. Um aprendizado 
valioso em tempos em que as redes 
sociais revelam nossa identidade!

Homens e mulheres reunidos para se empoderar

Confiável e Poderosa

N
o dia 1 de abril, homens e mulheres 
se reuniram para uma palestra em 
Boca Raton. O título “Confiável e Po-

derosa” não restringiu o evento ao público 
feminino. A palestrante foi Martha de Sousa, 
que é Mentora Estratégica Comportamental, 
com experiencia de mais de 30 anos no Bra-
sil. As anfitriãs e idealizadoras do projeto são 
Janeidy Cardoso e Lidya da Silva. Confira!

Naza, no evento, com outros 

participantes
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