
O maior jornal brasileiro na Flórida

Quem não sofre com as alergias comuns da primavera ou do outono? 
Elas acontecem durante todo o ano, mas mais fortes nessas estações, 

devido a níveis de pólen acima da média. A temporada de alergia ao 
pólen começa no início de fevereiro (primavera nos EUA) e continua até 
o início do verão. 

Aumento do aluguel impacta 
comunidade brasileira na FL 

Ácaros, poeira, pólen: saiba os 
sintomas e como evitar alergias 

B
rasileiros que moram na Flórida estão lidando 
com o aumento no aluguel. Com difi culdade, 
eles estão se mudando para imóvel menor, até 

mesmo para trailer. Dividir a moradia também está 

sendo alternativa para contornar a crise. Saiba quais 
os principais motivos citados por corretores de imó-
veis e outros profi ssionais do setor imobiliário da Fló-
rida para o aumento. Flórida | Pág. 8

EUA  |  Pág. 16

“Já vi casos de $700 de aumento. Não vamos esperar para ver”, diz Tânia Aquino. O casal decidiu ir morar em um trailer.

Alergia piora na primavera.

Tania Aquino.

CPCMG.
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Roberto Carlos 
vem a Miami. 
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A 
crise de moradias po-
pulares nos EUA já 
era grave o suficien-

te antes da Covid-19. Quase 
um terço das famílias vive 
de aluguel e quase metade 
delas gasta mais de 30% de 
sua renda em habitação. An-
tes de uma moratória federal 
ser implementada, no outo-
no passado, cerca de 40 mi-
lhões de pessoas corriam o 
risco de serem despejadas 
devido ao choque econômico 

da pandemia. Esse risco po-
de não desaparecer tão cedo.

Uma das razões para es-
ses números alarmantes é 
a escassez de moradias real-
mente acessíveis para quem 
tem baixa renda. O estoque 
de moradias públicas acessí-
veis e permanentes tem di-
minuído, restando apenas 
1,2 milhão de unidades cons-
truídas pelo governo fede-
ral. Outras moradias a preços 

acessíveis – muitas das quais 
são desenvolvidas pelo setor 
privado por meio de créditos 
fiscais e subsídios do governo 
– estão longe de fornecer as 
cerca de 7 milhões de casas 
necessárias para pessoas com 
rendas muito baixas. Dos 20 
milhões de lares sobrecar-
regados de custos nos EUA, 
apenas cerca de um quarto 
recebe alguma assistência do 
governo.

Cada vez mais cidades 
estão explorando 
novas maneiras de 
construir moradias 
populares e preser-
var o que já existe. 
A pandemia criou 
condições para que 
as cidades investis-
sem com mais ou-
sadia em moradias 
populares e assu-

missem mais controle sobre 
as forças de mercado que fi-
zeram os preços disparar.

Novas possibilidades es-
tão surgindo com a agen-
da do governo Biden, e es-
te pode ser o momento mais 
oportuno em décadas para as 
cidades começarem a preen-
cher seus déficits de mora-
dias populares. Existem vá-
rios modelos promissores 
– tanto antigos quanto mo-

dernos – que mostram como 
isso pode ser feito. Tudo co-
meça com as cidades assu-
mindo o problema, compran-
do mais moradias dentro de 
seu território.

“Vou ser radical: se real-
mente queremos resolver o 
problema da habitação nes-
te país, temos que tirar o 
máximo possível das habi-
tações privadas das mãos 
dos proprietários e entregá-
-lo a proprietários públicos e 
sem fins lucrativos”, diz Ja-
mes Stockard, ex-comissário 
de longa data da Cambrid-
ge Housing Authority, em 
Massachusetts, e professor 
de estudos habitacionais em 
Harvard.

Por mais radical que pa-
reça, na verdade é simples. 
Assim como qualquer outro 
ator no mercado, tudo o que 
uma cidade teria de fazer pa-
ra obter esse estoque habita-
cional seria comprá-lo.

Aconteceu em Dallas, on-
de, em maio passado, a au-
toridade habitacional da ci-
dade comprou um prédio de 
347 apartamentos ao lado 
de uma estação ferroviária. 
Também aconteceu em Mis-
soula, Montana, onde a auto-
ridade habitacional da cidade 
prevaleceu em uma guerra 

de licitações para comprar 
e manter um complexo de 
apartamentos de 96 unidades 
com preço acessível. Aconte-
ceu até mesmo em Gary, In-
diana, onde a autoridade da 
cidade comprou uma escola 
primária desativada e plane-
ja transformá-la em mora-
dias populares.

Apesar das barreiras de 
financiamento e dos desafios 
políticos, cidades de todo o 
país mostraram é possível. 
Mas nem de longe percebem 
que isso é uma opção. “Sim-
plesmente não está no radar 
deles. ‘Prestamos serviços de 
polícia, recolhemos o lixo, 
pavimentamos as ruas, mas 
não compramos casas’”, afir-
ma Stockard.

Em Cambridge, a auto-
ridade habitacional tem si-
do agressiva ao aumentar o 
estoque de moradias popu-
lares da cidade, comprando 
propriedades existentes e 
pagando uma grande quan-
tia adiantada aos proprie-
tários de edifícios para que 
eles estendam o período de 
acessibilidade das moradias 
construídas com subsídios fe-
derais, que às vezes duram 
apenas 15 ou 30 anos. 

Texto: NATE BERG, por-
tal Fast Company 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
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Ron DeSantis sanciona lei que restringe aborto na Flórida   
O governador da Flórida, Ron DeSantis, sancionou no dia 

14 a lei que proíbe aborto após 15 semanas de gestação. O es-
tado está agora entre os mais conservadores quando se trata 
de interrupção de gravidez.

A nova lei, que entra em vigor em 1º de julho, contém exce-
ções se o aborto for necessário para salvar a vida da mãe, evitar 

ferimentos graves ou se o feto tiver uma anormalidade fatal. No 
entanto, não permite isenções nos casos em que a gravidez te-
nha sido causada por estupro, incesto ou tráfico de seres huma-
nos. Sob a lei atual, a Flórida permite abortos até 24 semanas.

A Suprema Corte vai julgar a continuidade da lei Roe x Wa-
de, aprovada em 1973 e que assegurou o direito às mulheres. a nova lei, mais rigorosa, entra em vigor em 1º de julho deste ano. 

Facebook.

Fadiga dos médicos e aumento na procura depois dos bloqueios impostos 

pela pandemia estão entre os principais motivos apontados. 

Mortes por cirurgia do “bumbum 

brasileiro” aumentam na Flórida 

A
s mortes pela famosa 
“cirurgia do bumbum 
brasileiro” aumenta-

ram na Flórida. Fadiga dos 
médicos e aumento na pro-
cura depois dos bloqueios im-
postos pela pandemia estão 
entre os motivos apontados. 

O aumento de clínicas de 
estética transformou a Flórida 
em um destino nacional para 
a cirurgia plástica, mas o nú-
mero de mortes assusta. Essa 
operação é considerada pela 
Sociedade Americana de Ci-

rurgiões Plásticos a mais mor-
tal de todos os procedimentos 

estéticos.
Em junho do ano passado, 

uma mulher de 33 anos mor-
reu após passar pela famo-

sa cirurgia de levantamento 
do bumbum conhecida como 
Brazilian butt lifts, no Seduc-
tion Cosmetic Center em Co-
ral Gables. Depois dela, mais 
de uma dúzia de mortes en-
volvendo o procedimento po-
pular em diferentes clínicas 
no sul da Flórida foram rela-
tados, segundo levantamento 
do NBC 6. 

Naquele dia, a mulher foi 
a sétima paciente a fazer o 
procedimento do mesmo mé-
dico, de acordo com uma re-

clamação administrativa do 
Departamento de Saúde da 
Flórida.

De acordo com o processo 
administrativo aberto contra o 
médico, a queixa diz que o Dr. 
John Argyle Gilmore Sampson 
começou a operar pacientes 
às 6:32am da manhã de 16 de 
junho de 2021, no Seduction 
Cosmetic Center em Coral Ga-
bles, e iniciou o procedimento 
da vítima às 8:31pm do mes-
mo dia.

“Ele já havia feito seis ci-
rurgias antes”, disse ao canal 
NBC 6 o Dr. Dan Del Vecchio, 
cirurgião plástico de Boston 
que foi solicitado pela Socie-
dade Americana de Cirurgiões 
Plásticos a pesquisar as fatali-
dades nesses tipos de cirurgia 
estética. 

Leia mais sobre o assunto 
no gazetanews.com.

a Brazilian Butt lift é considerada a mais mortal de todos os procedimentos estéticos.

Pixabay.

Um processo 

administrativo foi aberto 

contra o Dr. John Argyle 

Gilmore Sampson, cuja 

paciente morreu após a 

cirurgia em Coral Gables.  
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Criado por legisladores estaduais em 1967, a Disney tem poder como um órgão administrativo.

Governador Ron DeSantis pede fim do 

poder de ‘autogoverno’ da Disney na Flórida

O 
governador Ron DeSan-
tis quer que os legisla-
dores revoguem a lei 

que permite que o Walt Dis-
ney World Resort opere co-
mo um órgão autônomo na 
Flórida.

“Estou anunciando hoje 
que estamos expandindo a 
chamada do que eles vão con-
siderar esta semana. Sim, eles 
considerarão o mapa do Con-
gresso, mas também conside-
rarão o término de todos os 

distritos especiais que foram 
promulgados na Flórida antes 
de 1968 – e isso inclui o Reedy 
Creek Improvement District”, 
disse DeSantis em entrevis-
ta coletiva no The Villages na 
terça-feira, 19.

Órgão administrativo 
O Reedy Creek Improve-

ment District é o distrito fis-
cal especial e o órgão adminis-
trativo do Walt Disney World 
Resort. Foi criado por legis-
ladores estaduais em 1967 e 

compreende 39 milhas qua-
dradas, duas cidades e terras 
nos condados de Orange e Os-
ceola. Ele permite que a em-
presa atue com a mesma au-
toridade e responsabilidade 
que um governo do condado.

Atualmente, a Disney po-
de controlar seu próprio zo-
neamento. Possui polícia e 
corpo de bombeiros próprios 
e atua independentemente de 
todas as demais regras impos-
tas aos municípios do estado. Para ron deSantis, a empresa não faz jus aos privilégios políticos.

Pixabay.

CDC alerta para surto de doença meningocócica na Flórida 

Os Centros de Controle e 
Prevenção de Doenças (CDC) 
emitiram um alerta de saúde 
sobre um surto de doença me-
ningocócica na Flórida. Segun-
do a agência, a doença afeta 
principalmente homens gays 
e bissexuais, incluindo aque-
les que vivem com o vírus HIV.

O comunicado acrescen-
tou que a vacinação é a me-
lhor maneira de se proteger 
contra a doença meningocóci-
ca. A doença meningocócica é 
causada por uma bactéria cha-
mada Neisseria meningitidis 
e é evitável e tratável, orien-
ta o CDC.

De acordo com o CDC, os 
dois tipos mais comuns de in-
fecções meningocócicas são a 
meningite, que é uma infec-
ção do revestimento do cére-
bro e da medula espinhal, e a 
infecção da corrente sanguí-
nea, que podem se tornar ra-
pidamente mortais. a doença é causada pela bactéria Neisseria meningitidis.

iStockphoto via Florida Health.

Em meio à constante cor-
rida dos parques temáticos 
pelos passeios mais rápidos, 
mais altos e mais íngremes, 
o SeaWorld Orlando anun-
ciou seu mais recente proje-
to de montanha-russa: a Surf 
Coaster. 

Em fase de construção, a 
atração tem previsão de ser 
inaugurada em 2023 e se jun-
tará à recém-inaugurada ICE 
Breaker. A nova montanha-
-russa vai simular o surf nas 
ondas, mas detalhes ainda não 
foram divulgados. Fonte: Click 
Orlando.

Surf Coaster: 

SeaWorld 

Orlando anuncia 

montanha-russa

a previsão de inauguração é 2023.

SeaWorld.
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Mudanças para imóvel menor, até mesmo para um trailer, e dividir a moradia estão sendo alternativas encontradas.

“Um abuso”: Brasileiros enfrentam dificuldades com 

aumento do valor do aluguel na Flórida 

B
rasileiros que moram 
na Flórida estão lidando 
com o aumento dos cus-

tos do aluguel. Com dificul-
dade para encontrar moradia 
acessível, eles enfrentam mu-
danças para imóvel menor, 
até mesmo para um trailer, ou 
estão decidindo dividir a mo-
radia com mais pessoas.

Na verdade, o mercado 
de aluguel da Flórida se tor-
nou problemático para mui-
tas famílias e trabalhadores 
que lutam para pagar os pre-
ços dos aluguéis nos últimos 
dois anos, de acordo com um 
relatório de março de 2022 do 
Florida TaxWatch. 

“O meu subiu quase 700 
dólares, um absurdo. O da mi-
nha vizinha foi 1.000 dólares, 
achei um abuso. Isto tudo aqui 
em Boca Raton”, desabafa Isa-
bel Bertolini. 

Sem negociação com o 
proprietário, que avisou so-

bre o aumento do aluguel de 
US$2.050 para US$3.050 daqui 
a 60 dias, uma outra brasilei-
ra que preferiu não revelar o 
nome, mora em Boca Raton e 
decidiu se mudar. “Eles não 
estão dando nenhum descon-

to. Dois anos de contrato e ne-
nhum atraso. Estou muito tris-
te de ter que sair”, lamenta. 

Vamos mudar para 
um trailer

Morando em um apar-
tamento no Rosemont Win-

dermere, em Orlando, Tânia 
Aquino e o marido já decidi-
ram se mudar para um trailer. 

“Hoje pagamos $1150 e 
um monte de taxas. Já sabe-
mos que nosso aluguel vai su-
bir e não tínhamos o interesse 

“Já vi casos de $700 de aumento. Não vamos esperar para ver”, diz Tânia aquino. O casal comprou um trailer.

Tania aquino.

de renová-lo. Então compra-
mos um trailer e, quando ven-
cer nosso contrato, vamos vi-
ver nele. Um cara que trabalha 
comigo teve o aluguel aumen-
tado em $550 e já vi casos de 
$700 de aumento. Não vamos 
esperar para ver”, conta. 

Novos dados do Realtor.
com sobre aluguel de casas na 
área metropolitana de Miami 
revelam que o aluguel aumen-
tou mais de 55% ano a ano a 
partir de fevereiro. Por exem-
plo, o custo médio do aluguel 
em Miami para uma unida-
de de um quarto em feverei-
ro de 2022 era de US$ 2.420 e 
US$ 3.220 para uma unidade 

de dois quartos. Esses núme-
ros representam um aumen-
to de cerca de 34% nos preços 
médios de aluguel ao longo 
do ano, segundo relatório do 
Florida TaxWatch, um institu-
to de pesquisa de contribuin-
tes apartidário e sem fins lu-
crativos.

No entanto, o aluguel tam-
bém aumentou em outras 
partes da Flórida no mesmo 
período. Em Orlando-Kissim-
mee-Sanford, o aluguel subiu 
35,4%. Em Tampa-St. Peters-
burg-Clearwater, o aluguel su-
biu 32,3%. Em Jacksonville, o 
aluguel subiu 24,9%.

Fim do período pior da 
pandemia, crescimento contí-
nuo da população, oferta limi-
tada de moradias e aumento 
do valor do seguro de proprie-
dade estão entre os principais 
motivos citados por correto-
res de imóveis e outros pro-
fissionais do setor imobiliário 
da Flórida.  

“Sabemos que nosso 

aluguel vai subir. 

Compramos um trailer 

e, quando vencer nosso 

contrato, vamos viver 

nele”, diz Tânia Aquino.

“O contracheque não acompanha o aumento 

dos aluguéis”, analisa corretora em Orlando
“O contracheque não 

acompanha o aumento dos 
aluguéis. Para alugar um imó-
vel, normalmente o inquili-
no deve comprovar que seus 
ingressos são equivalentes a 
três vezes o valor do aluguel. 
Por exemplo, se o aluguel é 
$1,500, os adultos que estão 
interessados em alugar o imó-
vel necessitam ganhar, no mí-
nimo, $4,500 por mês”, anali-
sa Neise Cordeiro, corretora 
na região de Orlando.

Para a comunidade brasi-
leira na Flórida, Cordeiro diz 
que o impacto pode ser ainda 
mais alto, assim como para ou-
tras comunidades de imigran-
tes. “Para poder arcar com o 
custo do aluguel, como alter-
nativa, muitos estão começan-
do a dividir a moradia com os 
chamados ‘roommates’”, sa-
lienta. 

“Vou morar em um 
quarto” 

Simone Mendes mora em 
Palm Coast, no condado de 
Flagler, e também vai se mu-
dar depois de ter o aluguel 
aumentado em $400,00. Mas 
ela e o marido estão tendo di-
ficuldade em encontrar ou-
tro local. 

“Resolvi me mudar e ago-

Simone Mendes e o marido decidiram se mudar após o aumento.

Simone Mendes.

ra não estou conseguindo en-
contrar nada, então vou preci-
sar colocar minhas coisas em 
algum lugar e ir morar em 
um quarto. Aumentou muito 
o valor de 1 dormitório, cus-
ta por volta de $1.600. Eu mo-
rava em casa com 3 dormitó-
rios e pagava $1.200. Não acho 
nem apartamento de 1 dormi-
tório no valor de $1.300, na-
da”, destaca.

Morando no Reino Unido e 
com duas casas de aluguel na 
Flórida, a brasileira Gladys Oli-
veira desistiu de aumentar os 
valores para seus inquilinos. 

“Eu não tive coragem de au-
mentar. Tanta gente ficou de-
sempregada”, analisa. 

Desde o ano passado, as 
principais áreas metropolita-
nas, como Miami, Tampa e 
Orlando registraram grandes 
aumentos.

Para aluguéis em todo o 
estado, os preços médios sal-
taram de “US$ 1.340 em feve-
reiro de 2020 (logo antes da 
pandemia) para pouco mais 
de US$ 1.760 em fevereiro de 
2022”, um aumento de 31,4% 
em dois anos, segundo o Flo-
rida TaxWatch.

Arlaine Castro
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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.
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Fort Myers, South Bradenton e Winter Park ocupam o 5º, 6º e o 10º lugar, 

respectivamente, entre 1.300 cidades com menos de 100.000 residentes.

Três pequenas cidades da FL entre 

as 10 melhores para abrir negócio

T
rês cidades da Flórida - 
Fort Myers, South Bra-
denton e Winter Park 

- estão entre as 10 melhores 
cidades pequenas para iniciar 
um negócio nos Estados Uni-
dos. Elas ocupam o 5º, 6º e o 
10º lugar, respectivamente, no 
ranking sobre as Melhores Ci-
dades Pequenas para Iniciar 
um Negócio de 2022 feito pe-
lo o site de finanças pessoais 
WalletHub. 

As 10 primeiras pequenas 
cidades classificadas no rela-
tório são, em ordem crescen-
te: Washington (UT); St. Geor-
ge (UT), Bozeman (MT), Cedar 
City (UT), Fort Myers (FL), 
South Bradenton (FL), Willis-
ton (ND), Logan (UT), Eagle 
Mountain (UT) e Winter Park 
(FL). 

De acordo com a pesquisa, 
cada pequena cidade oferece 
vantagens e desvantagens úni-

cas para novos empresários. 
Alguns benefícios incluem 
custos indiretos mais baixos, 
relacionamentos mais fortes 
com os clientes e o potencial 

de se tornar um ‘grande peixe 
em um pequeno lago’. 

Mas também há muitas 
desvantagens. Por um lado, 
aponta o relatório, os em-

Fort Meyers se destacou entre cidades pequenas boas para negócios.

City of Fort Meyers.

preendedores que desejam 
construir uma grande rede 
profissional provavelmente 
não farão tantas conexões em 
uma cidade com menos mo-
radores. Outras restrições po-
dem incluir opções limitadas 
do setor, uma base de clien-
tes menos diversificada e difi-
culdade em atrair e manter os 
melhores talentos. 

Para determinar os pe-
quenos mercados mais favo-
ráveis aos negócios nos EUA, 
o WalletHub comparou mais 
de 1.300 cidades com menos 
de 100.000 residentes em 18 
métricas principais. O con-
junto de dados varia de ta-
xas de crescimento de peque-
nas empresas e acessibilidade 
de financiamento a acesso de 
investidores e custos traba-
lhistas.

Leia a matéria completa 
no gazetanews.com.

Flórida lidera em número de 

casas vazias – 1,6 milhão

Um novo estudo descobriu 
que mais de 16 milhões de ca-
sas estão vazias nos Estados 
Unidos - e a Flórida tem 1,6 
milhão - mais do que qual-
quer outro estado, superando 
até Califórnia e Texas.

Para o estudo feito pela 
LendingTree, os pesquisadores 
usaram os dados mais recen-
tes do U.S. Census Bureau pa-
ra determinar os estados com 
o maior número de casas va-
gas. São eles: 

Flórida: 1.680.844
Califórnia: 1.248.161
Texas: 1.216.084
Nova York: 955.437
Michigan: 631.361.
A taxa média nacional de 

vacância é de 11,66%. “Altas 
taxas de desocupação e altos 
preços de imóveis podem su-
gerir que uma área tem ca-
racterísticas únicas, como ser 
um local de férias ou alvo de 
investidores”, escreveram os 
pesquisadores.

Flórida lidera todos os estados, à frente da Califórnia e Texas.

Pixabay.
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Os condados de Polk e Lee ganharam mais moradores, enquanto Broward e Miami-Dade perderam habitantes.

Dois condados da Flórida estão entre os que mais 

cresceram em 2021 nos Estados Unidos

Dois dos 10 condados 
que tiveram o maior 
crescimento popula-

cional no ano passado são da  
Flórida, de acordo com dados 
divulgados pelo U.S. Census 
Bureau.

Os condados de Polk e 
Lee ganharam mais morado-
res no ano passado. Polk Cou-
nty ganhou 24.287 pessoas, 
elevando sua população pa-
ra 753.520; e o condado de 
Lee ganhou 23.297 pessoas, 

elevando sua população pa-
ra 787.976 em 1º de julho de 
2021.

Já os condados de Miami-
-Dade e Broward relataram de-
clínios populacionais. Miami-
-Dade perdeu 38.990 pessoas 
no ano passado, colocando sua 
população em 2,66 milhões 
em 1º de julho de 2021. É o 
segundo ano consecutivo em 
que o condado registra um de-
clínio populacional.

O condado de Broward 

também relatou seu segundo 
ano consecutivo de declínio 
populacional. Perdeu mais de 
10.000 pessoas, elevando sua 
população para 1,93 milhão.

Quatro das 10 principais 
áreas metropolitanas que re-
lataram o maior crescimen-
to populacional em porcen-
tagem estavam na Flórida. 
Punta Gorda e The Villages, 
em 4º e 5º lugares. Já Tampa-
-St. Petersburg-Clearwater ga-
nhou 36.129 pessoas em 2021, Polk County ganhou 24.287 pessoas em 2021,  somando 753.520 habitantes.

Central Florida development Council.

elevando sua população para 
mais de 3,2 milhões. Fonte: 
The Center Square.

Quatro das 10 principais 
áreas metropolitanas 

com maior porcentagem 
de crescimento 

populacional são da 
Flórida.

Afogamento infantil: quase 100 crianças morreram afogadas na Flórida em 2021

Novos dados estaduais 
mostram que os afogamentos 
de crianças atingiram um re-
corde na Flórida no ano pas-
sado – foram 98 fatalidades.

Em 2020, foram 69; em 
2019, houve 65 mortes de me-
nores de 18 anos por afoga-
mento na Flórida; e 88 em 

2018, de acordo com dados do 
Departamento de Crianças e 
Famílias da Flórida.

O afogamento é a causa 
número um de mortes aci-
dentais para crianças entre 1 
e 4 anos, ressaltam especialis-
tas. Crianças podem se afogar 
em menos de cinco centíme-

tros de água, alertam. 
Desde o início de 2022, 

até o dia 12 de abril, já houve 
16 mortes por afogamento de 
crianças na Flórida. E no ve-
rão os números aumentam. 
“O aumento é algo incrivel-
mente alarmante”, disse Cas-
sie McGovern, membro do Co-

mitê de Revisão de Mortes por 
Abuso Infantil da Flórida, um 
comitê estadual que analisa 
cada morte.

A maioria das fatalidades 
se dá por criança que ganha 
acesso a um local com água 
sem ser percebida pelos adul-
tos, diz McGovern.Número de afogamentos tende a aumentar no verão, alertam autoridades.

Orange County.
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O governo cubano não aceita deportações de seus cidadãos há mais de seis 

meses; 46.000 cubanos chegaram à fronteira México-EUA nesse período.

EUA e Cuba discutem crise 

imigratória na Casa Branca 

A
utoridades do governo 
Biden se reúnem com 
uma delegação cubana 

em Washington para discutir 
o aumento dramático de imi-
grantes da ilha na fronteira e 
costa americana, especialmen-
te na Flórida.

A reunião está marcada 
para quinta-feira, 21, e é o en-
contro de mais alto nível en-
tre os dois países desde que o 
presidente Joe Biden assumiu 

o cargo. 
O governo cubano não 

aceita deportações de cida-
dãos cubanos dos EUA há mais 
de seis meses, no momento 
em que dezenas de milhares 
estão deixando a ilha para che-
gar aos EUA no maior êxo-
do desde o barco Mariel dos 
anos 1980. 

No ano fiscal de 2022, que 
começou em 1º de outubro, 20 
cubanos retornaram volunta-

riamente à ilha, mas o gover-
no cubano “não aceitou ne-
nhuma remoção do ICE por 
meio de voos comerciais ou 
fretados”, disse um porta-voz 
da Imigração e Alfândega dos 
EUA ao Miami Herald. 

No mesmo período, mais 
de 46.000 cubanos chegaram à 
fronteira dos EUA com o Méxi-
co, em um êxodo impulsiona-
do pela repressão à dissidência 
e ao caos econômico da ilha.

A crise acrescentou ten-
são às relações entre os EUA e 
Cuba e aos problemas do go-
verno para lidar com níveis 
sem precedentes de imigran-
tes na fronteira sul. O gover-
no Biden manteve a maioria 
das sanções a Havana impos-
tas por seu antecessor aos mi-
litares cubanos e acrescentou 
mais após a repressão do go-
verno cubano aos manifestan-
tes no ano passado. Será o primeiro encontro do governo Biden com autoridades cubanas.

Pixabay.

Illinois lança plano de saúde gratuito para indocumentados
O Departamento de Saú-

de e Serviços Familiares de 
Illinois lançou um programa 
que oferece plano de saúde 
gratuito a imigrantes indocu-
mentados acima dos 55 anos 
de idade. 

Por meio do programa Be-
nefícios de Saúde para Adultos 

Imigrantes, o estado irá for-
necer cobertura de assistên-
cia médica gratuita a adultos 
imigrantes indocumentados e 
certos residentes permanen-
tes legais com idades entre 55 
e 64 anos.

Os serviços cobertos in-
cluem consultas médicas e 

hospitalares, exames labo-
ratoriais, fisioterapia e tera-
pia ocupacional, saúde men-
tal, serviços de transtorno de 
abuso de substâncias, servi-
ços odontológicos e oftalmo-
lógicos e medicamentos pres-
critos.

“Implementar uma cober-

tura de saúde mais equitativa 
em todo o estado significa au-
mentar o acesso a opções de 
saúde de qualidade para to-
dos os residentes de Illinois, 
independente de seu status 
de imigração”, disse Theresa 
Eagleson, diretora do Depar-
tamento de Saúde. O programa chama Benefícios de Saúde para Adultos Imigrantes.

Pixabay.
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Os 1,7 milhão de imigrantes no ano passado devem chegar a 2,1 milhões em 2022, calcula órgão.

Apesar de recorde, imigração ilegal para os 

EUA pela fronteira deve aumentar 

T
endo já estabelecido 
um recorde de traves-
sias ilegais de fronteira 

em 2021, mais imigrantes são 
esperados ao longo do Texas, 
Arizona e Califórnia nos pró-
ximos meses.

Espera-se que os 1,7 mi-
lhão de encontros na frontei-
ra do ano passado cheguem a 
2,1 milhões, de acordo com 
a Princeton Policy Advisors, 
uma empresa de análise eco-
nômica que previu correta-

mente os recentes aumentos 
nas fronteiras.

O número extraordinaria-
mente alto, o maior desde o 
início dos registros de traves-
sias de fronteira em 1960, se-
gue recentes picos recordes, 
incluindo o total do mês pas-
sado de 221.303 “encontros” 
com imigrantes indocumen-
tados.

No total, houve 221.303 
encontros ao longo da frontei-
ra terrestre sudoeste em mar-

ço, um aumento de 33% em re-
lação a fevereiro. Desses, 28% 
envolveram indivíduos que ti-
veram pelo menos um encon-
tro anterior nos 12 meses an-
teriores, em comparação com 
uma taxa média de reencontro 
de um ano de 14% no ano fis-
cal de 2014-2019.

Os encontros de crianças 
desacompanhadas aumenta-
ram 18%, com 14.167 encon-
tros em março, em compara-
ção com 11.984 em fevereiro.Foram 221.303 encontros ao longo da fronteira terrestre sul em março.

CBP.

ICE pega dados da polícia sobre imigrantes alvos de deportação no Colorado

Na última década, um nú-
mero crescente de cidades e 
estados americanos restringiu 
as informações que os depar-
tamentos policiais locais po-
dem trocar com as autorida-
des de imigração.

Mas novos documentos re-
velam que o Serviço de Imi-

gração e Alfândega dos EUA 
(ICE, na sigla em inglês) apro-
veitou uma rede de empresas 
privadas de tecnologia para 
contornar essas políticas de 
santuário, facilitando o aces-
so a informações “em tempo 
real” sobre encarceramentos e 
reservas de prisões, o que lhes 

permite pegar imigrantes visa-
dos para deportação.

Os documentos, que fo-
ram obtidos por um grupo de 
grupos de defesa de imigran-
tes, incluindo Mijente, Colora-
do Immigrant Rights Coalition 
e American Friends Services 
Committee e revisados pelo 

Guardian, mostram que, em 
vez de cooperação policial em 
jurisdições com políticas de 
santuário, o ICE se voltou pa-
ra LexisNexis e Equifax, cor-
retores de dados que coletam, 
acessam e vendem informa-
ções pessoais e de justiça cri-
minal. Fonte: The Guardian. agentes do ICE em operação.

ICE.

Os portadores de visto 
H-1B estão entre os trabalha-
dores estrangeiros mais bem 
pagos nos Estados Unidos. De 
acordo com o Departamento 
de Segurança Interna (DHS), o 
salário médio para o trabalha-
dor H-1B em 2021 foi de cer-
ca de US$ 108.000, informou 
o Economic Times. 

Comparado com o salário 
médio para todos os trabalha-
dores dos EUA em 2021 de $ 
45.760, isso significa que os 
trabalhadores H-1B recebem 
cheques de pagamento que es-
tão entre os 10% mais bem pa-
gos dos EUA, descobriu o ins-
tituto de pesquisa americano 
Cato Institute em um estudo 
recente.

O visto H1B é um visto 
para profissionais graduados, 
com treinamento especializa-
do ou experiência reconheci-
da equivalente a bacharelado 
nos EUA, como médicos, den-
tistas, engenheiros, arquite-
tos, professores, engenheiros, 
profissionais de T.I., jornalis-
tas, economistas e advogados.

Estrangeiros com 

H-1B são mais 

bem pagos 
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A medida limitaria os aumentos de aluguel para proprietários que possuem mais de quatro unidades de imóveis.

Congelar o aluguel: comissária do Condado de 

Orange propõe medida de controle após aumento

O 
aumento dos aluguéis 
na Flórida nos últimos 
anos tem preocupado 

inquilinos em diferentes con-
dados, gerando discussão so-
bre uma possível medida pa-
ra controlar estes aumentos.

De acordo com dados da 
RentHub, o valor médio do 
aluguel na Flórida Central au-
mentou aproximadamente 
19% entre dezembro de 2020 a 
novembro de 2021, enquanto 
no condado de Orange, região 
de Orlando, as propriedades ti-
veram um aumento médio de 
30% no aluguel em 2021.

A comissária do condado 
de Orange, Emily Bonilla, pro-
pôs uma medida de estabili-
zação de aluguéis para a vo-
tação de novembro durante 
uma reunião no início deste 
mês de abril. A medida limita-
ria os aumentos de aluguel pa-
ra proprietários que possuem 
mais de quatro unidades, esti-

pulando um limite de 5% nos 
aumentos de aluguel ano a 
ano. Embora um aumento de 
5% já ser considerado alto, não 
é nada comparado aos movi-
mentos recentes no mercado 
de aluguel de Orange County.

O controle de aluguel é 
ilegal na Flórida, exceto em 
casos de “emergência grave”. 
A lei não é clara sobre o que 
constitui tal emergência. Bo-
nilla argumentou que o conda-
do chegou a esse ponto e por 
isso a necessidade da propos-
ta. “Não seria ótimo sermos os 
primeiros a fazer a coisa cer-
ta pelo povo de Orange Cou-
nty?”, disse Bonilla.

Inquilinos e proprietários 
expressaram suas opiniões so-
bre a crise habitacional. De 
um lado, moradores que ago-
ra vivem na rua e outros viram 
seus aluguéis aumentarem em 
valores astronômicos, enquan-
to outros proprietários dizem 
que sofreram o suficiente du-

rante a pandemia. 
Representantes do setor 

imobiliário já têm contra-ar-
gumentos de controle de alu-
guéis prontos para serem usa-
dos. A porta-voz da Associação 
de Apartamentos da Grande 
Orlando, Trinity Kutschinski, 
disse que o controle de alu-
guéis geraria a escassez de mo-
radias no Condado de Orange, 
já que impulsionaria novos in-
vestimentos na construção de 
moradias e negócios para ou-
tros lugares.

No entanto, aprovar uma 
ordem como essa não é tare-
fa fácil, já que Bonilla propôs 
congelar os aluguéis por um 
ano durante a primeira onda 
de infecções por COVID-19 há 
cerca de dois anos. A propos-
ta falhou por 5 votos a 2, com 
Bonilla e Maribel Gómez Cor-
dero votando a favor.

A comissão finalmente co-
locou a questão de uma inicia-
tiva de votação de controle de 

A comissária do condado de Orange, Emily Bonilla, propôs uma medida de estabilização de aluguéis.

Emily Bonilla.

aluguéis para o próximo 7 de 
junho. Enquanto isso, eles es-
peram contratar um consultor 
para avaliar os efeitos do con-
trole de aluguéis em potencial.

Em março, o governador 
Ron DeSantis culpou a admi-

nistração Biden, a inflação e a 
moratória de despejo do Cen-
tro de Controle e Prevenção 
de Doenças, CDC, que durou 
do verão de 2020 até agosto 
do ano passado, como fatores 
que contribuíram para o au-

mento dos aluguéis. DeSantis 
aconselhou a reversão das po-
líticas que causaram a inflação 
e defendeu o aumento da per-
furação doméstica de petró-
leo como opção para aliviar a 
economia. 

Neise Cordeiro
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A Administração de Segurança de Transportes retirou a obrigatoriedade.

Delta Airlines.

A
eroportos e compa-
nhias aéreas dos Esta-
dos Unidos retiraram 

a obrigatoriedade do uso de 
máscaras pela covid-19. A de-
cisão anunciada na segunda-
-feira, 18, veio depois que uma 
juíza da Flórida suspendeu a 
ordem federal que prorroga-
va a medida até maio. 

Dessa forma, a Adminis-
tração de Segurança de Trans-
portes afirmou que não apli-
cará o mandato de máscara 
no transporte público por to-
do o país. 

O mandato deveria expirar 
na segunda-feira, e tinha sido 

Aeroportos e companhias 

aéreas dos EUA retiram 

uso de máscaras
Juíza da Flórida 

suspendeu 

ordem federal 

que prorrogava a 

medida até maio. 

recentemente estendido pelo 
presidente Joe Biden até 3 de 
maio devido a um pequeno au-
mento nos casos de COVID-19 
nas últimas semanas, princi-
palmente por causa da sub-
variante omicron BA.2 mais 
contagiosa. Os EUA relataram 

uma média de sete dias de 
quase 35.000 novas infecções 
na sexta-feira, um aumento de 
36% nas últimas duas sema-
nas, segundo dados do CDC.

Na segunda-feira, 18, a juí-
za federal em Tampa, Kathryn 
Kimball Mizelle, disse que os 

Centros de Controle e Preven-
ção de Doenças (CDC) falhou 
em explicar adequadamente 
suas razões para o mandato e 
não permitiu comentários pú-
blicos em violação dos proce-
dimentos federais para a emis-
são de novas regras. 

Nos principais aeroportos 
da Flórida, o uso das másca-
ras não é mais obrigatório. 
O Aeroporto Internacional de 
Miami ou no Aeroporto Inter-
nacional de Fort Lauderdale-
-Hollywood já informaram da 
decisão.

A secretária de imprensa 
da Casa Branca, Jen Psaki, dis-
se que o governo está revisan-
do a decisão do tribunal e o 
Departamento de Justiça de-
terminará se recorrerá. 

Passageiros devem verifi-
car com as companhias aéreas 
se há atualizações sobre os re-
quisitos de viagem. 

A United Airlines disse em 
comunicado que, com efeito 
imediato, as máscaras não se-
rão mais necessárias em voos 
domésticos ou em certos voos 
internacionais. A Delta Air Li-
nes e a Alaska Airlines tam-
bém fizeram anúncios seme-
lhantes.

EUA retiram Brasil e outros 

países da lista de “não viaje”
O Departamento de Esta-

do dos Estados Unidos redu-
ziu os avisos de  “Não Viaje” 
para destinos internacionais, 
incluindo o Brasil, por causa 
da covid-19.

A mudança na classifica-
ção vem depois que autorida-
des de saúde pública anuncia-
ram uma mudança na forma 
como avaliarão as preocupa-

ções com a COVID-19. O Brasil 
agora está no nível 2 de alerta, 
com precaução relacionada ao 
controle de casos e à violência.

Cerca de 90 países e re-
giões estavam classificados pe-
lo CDC no Nível 4, incluindo 
a maior parte da Europa, Bra-
sil, Coreia do Sul, Cingapura, 
Hong Kong, Israel e Austrália. 

Píton é encontrada em 

prateleira do Walmart
Uma cobra píton foi en-

contrada relaxando dentro de 
uma loja do Walmart em Bloo-
mington, Indiana, de acordo 
com autoridades de controle 
de animais.

Um cliente da loja viu a 
cobra enquanto fazia com-
pras em 11 de abril, disse a 
Bloomington Animal Care and 
Control. O animal estava enro-
lado e parado em cima de uma 
prateleira.

O cliente chamou as auto-
ridades e a cobra, que recebeu 

A píton estava numa prateleira.

City of Bloomington Animal Care and Control.

o nome de “Wolverine”, foi re-
tirada do local. Ela foi levada 
pelo departamento e, por não 
ser um animal venenoso, foi 
colocada para adoção. A pí-
ton não é nativa dos EUA, mas 
é comum.
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FDA investiga intoxicação 

alimentar causada por cereal 

A Food and Drug Adminis-
tration (FDA) está investigan-
do o cereal Lucky Charms de-
pois que centenas de clientes 
reclamaram de passar mal de-
pois de comê-lo.

A agência disse no sába-
do, 16, que recebeu mais de 
100 reclamações relacionadas 
à marca do cereal até agora es-
te ano e investiga sintomas de 
intoxicação alimentar.

“A FDA leva a sério qual-
quer relato de possível adul-
teração de um alimento que 
também possa causar doenças 
ou ferimentos”, disse a agên-
cia em comunicado  à Associa-
ted Press.

Em torno de 3.000 pessoas 
também postaram reclama-
ções em um site de seguran-
ça alimentar, o iwaspoisoned.
com, reclamando de náusea, 
diarreia e vômito depois de 
comer Lucky Charms.

A General Mills Inc., em-
presa com sede em Minneapo-
lis que fabrica Lucky Charms, 
Cheerios e outros cereais, dis-
se que está ciente desses rela-
tórios e os leva a sério. Mas a 
empresa disse que sua própria 
investigação não encontrou 
nenhuma evidência de doen-
ça do consumidor ligada ao 
Lucky Charms. Fonte: CNBC.

Milhares de pessoas reclamaram de passar mal após ingerir o cereal.

Flickr.

Connecticut, Texas e Nova York lideram ranking de estados com mais 

cidades “desafiadoras” para a população que sofre com alergias sazonais.

Ácaros, poeira, pólen: saiba os 
sintomas e como evitar alergias

Ácaros, poeira e pólen. 
Quem não sofre com 
as alergias comuns 

da primavera ou do outono? 
Elas acontecem durante todo 
o ano, mas mais fortes nessas 
estações, devido a níveis de 
pólen acima da média.

A lista de capitais de aler-
gia de 2022 da Asthma and Al-
lergy Foundation of America 
mostra que os estados com o 
maior número de cidades sa-
zonais de alergia “desafiado-
ras” são Connecticut, Texas e 
Nova York – que têm três ci-
dades cada. Flórida, Pensilvâ-
nia e Carolina do Sul vêm em 
segundo lugar com duas cida-
des cada.

Breno Bacarense, Gerente 
médico da Generic Pharmacy, 
explica os sintomas mais co-
muns e como prevenir, prin-
cipalmente pelas crianças, que 
são mais vulneráveis. 

GN- Quais as alergias res-
piratórias mais comuns, o que 
as causam e maneiras de pre-
venir? 

BB - “Nessa época do ano, 
com a entrada da primavera, 
os números de casos aumen-
tam, pois, os fatores mais co-
muns, causadores das alergias 
respiratórias são, os ácaros, a 
poeira e o pólen. Com o tem-
po quente e úmido aumenta a 
proliferação dos ácaros. A pre-
venção é o melhor caminho, 
pois crises alérgicas afetam 
o sono e a qualidade de vida 
dos alérgicos. A melhor ma-
neira de prevenir as crises é a 
higiene do ambiente, ou seja, 
constante limpeza de quartos 
e banheiros, lembrando que o 
lugar preferido dos ácaros são 
travesseiros, colchões e almo-
fadas, sendo necessária a hi-
gienização rotineira dos mes-
mos. O aspirador de pó pode 

A temporada de alergia ao pólen piora na primavera e ameniza no verão.

CPCMG.

ser um grande aliado. Am-
bientes tem de ser arejados o 
máximo possível e se, mesmo 
assim os sintomas ainda per-
sistirem, o médico pode ava-
liar a necessidade de medição 
preventiva das crises”.

Com sinusite crônica e ri-
nite alérgica há mais de 10 
anos, a brasileira Jaqueline Sil-
va trabalha diariamente com 

limpeza de casas em Long 
Branch (NJ) e sofre mais nes-
sa época do ano. “Sempre tem 
o ar condicionado ligado ou o 
aquecedor e isso piora mui-
to. Raramente sinto cheiro ou 
gosto da comida, mas quando 
chega na primavera é a pior 
estação, com o pólen a alergia 
piora muito”, conta. Leia mais 
no gazetanews.com.

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

Horário de funcionamento 
Segunda á sextas dás 9:30am ás 5:30pm
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Ucrânia: Prazo para rendição em Mariupol expira
Internacional

O mais recente ultimato da Rússia aos combatentes ucra-
nianos em Mariupol expirou na quarta-feira, 20, sem nenhum 
sinal de rendição em massa, enquanto Moscou avança com sua 
ofensiva no Leste e governos ocidentais prometem à Ucrânia 

mais ajuda militar.
Milhares de tropas russas, apoiadas por artilharia e barra-

gens de foguetes tentam avançar no que as autoridades ucra-
nianas chamam de Batalha de Donbas - esforço final de Moscou.

Número de brasileiros que 

votam no exterior aumentou
O número de eleitores bra-

sileiros que vivem no exte-
rior em 2022 aumentou em 
100.582 desde 2018. Nas últi-
mas eleições para presidente 
da República havia 502.809 
pessoas aptas a votar vivendo 
em outros países. Neste ano, o 
número alcançou 603.391, um 
aumento de quase 17%, anali-
sou o portal R7.

Se comparado às eleições 
de 2014, o aumento é ain-
da mais expressivo. Naquela 

época havia 353.821 eleitores 
brasileiros pelo mundo – hoje 
são 249.570 pessoas. Os dados 
são do TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral).

De acordo com o Ministé-
rio das Relações Exteriores, 
mais de 4,2 milhões de brasi-
leiros viviam em outros países 
em 2020. A maioria deles está 
nos EUA, em Portugal e no Pa-
raguai. Para os brasileiros no 
exterior, só é possível votar 
para presidente da República. 

Há atualmente 603.391 brasileiros aptos a votar no exterior.

Marcello Casal JrAgência Brasil

Os Estados Unidos pretendem retirar-se das reuniões do G20 em que 

estiverem presentes diplomatas e outros membros do governo russo.

Brasil defende a permanência da 

Rússia no G20, diz Carlos França

O 
Brasil defenderá a per-
manência da Rússia no 
G20, grupo que reúne 

as 20 maiores economias do 
planeta, segundo o ministro 
das Relações Exteriores, Car-
los França. 

Essa postura está sendo 
adotada pelo ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, nas reu-
niões do G20, do Fundo Mone-
tário Internacional (FMI) e do 
Banco Mundial que ocorrem 
em Washington nesta semana.

 “Ao G20, já manifestamos 
claramente a posição para que 
a Rússia pudesse participar da 

Para o governo, a exclusão da Rússia não ataca o verdadeiro problema.

cúpula de líderes. A exclusão 
da Rússia não ataca o verdadei-
ro problema, que é o conflito”, 

disse o ministro, em entrevista 
coletiva ao lado da diretora-ge-
ral da Organização Mundial do 

Comércio (OMC), a nigeriana 
Ngozi Okonjo-Iweala.

Na segunda-feira, 18, os Es-
tados Unidos anunciaram que 
pretendem retirar-se das reu-
niões do G20 em que estiverem 
presentes diplomatas e demais 
membros do governo russo. O 
secretário de Relações Interna-
cionais do Ministério da Econo-
mia, Erivaldo Gomes, tinha di-
to que o Brasil pretende evitar 
“atitudes emocionais” e evitar 
destruir as “pontes diplomá-
ticas” com qualquer governo 
durante a guerra entre Rússia 
e Ucrânia.

REGULARIZE SEU

TÍTULO PARA

VOTAR

F A L E  C OM  L U C I AN A  MO L E I R O  3 0 5 - 8 7 8 - 0 2 7 4

 PRAZO FINAL PARA A REGULARIZAÇÃO

04/05/2022!

U M A  D E C I S Ã O  P O D E  M U D A R  O  F U T U R O

F A Ç A  A  D I F E R E N Ç A  P A R A  S E U  P A Í S .
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Você pode conseguir qua-
se tudo na vida... Desde 
que se concentre em con-

seguir uma coisa de cada vez. É 
uma estratégia testada pelo tem-
po que foi compartilhada por 
muitas pessoas de sucesso.

Nossos desejos estão em 
constante mudança. Buscamos 
coisas novas antes de terminar-
mos nossos antigos objetivos.

Estamos lidando com uma 
força invisível que está sempre 
tentando nos confundir. Em vez 
de focar em uma coisa de cada 
vez, definimos várias metas e 
pensamos que podemos realizar 
várias tarefas para alcançá-las.

Vamos definir a estratégia 
“One Thing”.

Uma coisa por área da sua vi-
da Muitas vezes as pessoas assu-
mem que você deve se concen-
trar apenas em uma coisa em sua 
vida, ponto final. Mas não é dis-
so que se trata essa estratégia. É 
sobre ser inteligente sobre o que 

você busca. Sim, você pode con-
seguir muitas coisas... Mas não 
ao mesmo tempo.

Você não pode construir uma 
carreira, entrar em forma, com-
petir em maratonas, escrever um 
livro, investir em um negócio, 
ter filhos e viajar pelo mundo. 
Mas você pode fazer todas essas 
coisas em uma vida.

Essas categorias não são ba-
seadas em nada além da sua  pró-
pria perspectiva de vida. Você 
pode categorizar sua vida da ma-
neira que quiser.

O que importa é que entenda-
mos como categorizamos nossas 
próprias vidas.

Caso contrário, não há es-
trutura.

E quando não há estrutura. 
Há caos. E quando há caos, não 
há nada: há tudo. Isso é ruim.

Gerencie seus desejos A coi-
sa natural a fazer para a maioria 
das pessoas é começar a definir 
metas ou escolher uma priorida-
de na qual elas querem se con-
centrar.

Você deve melhorar seu mús-
culo de foco primeiro. Caso con-
trário, você define uma meta, se 
concentra em uma coisa e volta 
ao seu antigo comportamento 
em uma semana.

Você quer mudar sua men-
talidade. Vá de “eu quero tudo” 
para “eu aprecio o que tenho”.

Essa é a única maneira de vi-
ver essa ideia de “uma coisa”. Em 
outras palavras, controle seus 
desejos.

Se você administra seu de-
sejo, você ataca o problema em 
sua essência.

Tudo isso não significa que 
não devemos desejar melhorar 
nossas vidas. Pelo contrário, todo 
o propósito da vida é seguir em 
frente. Portanto, não tenha medo 
de definir metas e apontar para 
grandes coisas. Basta conseguir 
uma coisa após a outra.

Pratique a Tarefa Única Ago-
ra, é hora de praticar. Na próxi-
ma semana, faça apenas UMA 
coisa de cada vez. Se você é um 
ser humano moderno que está 
acostumado com a tecnologia, 
isso será muito difícil. Mas acho 
que você gosta do desafio, caso 
contrário não estaria lendo isso. 
Então tente isso:

Faça uma caminhada (ou trei-
no) sem ouvir música

Coloque seu telefone no mo-
do não perturbe durante todo o 
dia Não pegue quando estiver 
conversando Quando estiver tra-

balhando, concentre-se em uma 
ÚNICA tarefa de cada vez Nas re-
uniões, não verifique seu e-mail 
Isso também é chamado de estar 
presente. Apenas seja menos dis-
traído. Isso é tudo. E você pode 
praticar com qualquer coisa fa-
zendo apenas uma coisa.

Hora de definir UMA meta 
por área de sua vida, e é claro 
que eu vou sugerir para a gente 
começar com a área financeira…

Qual seu objetivo?
Começar uma aposentado-

ria?
Ter o dinheiro de entrada pa-

ra a casa própria?
Pagar as dívidas de cartão de 

crédito?
Experimente colocar todo o 

seu foco na área escolhida, fa-
zendo progressos pequenos mas 
diários. Com o tempo, você terá 
conseguido chegar a sua meta, e 
vai descobrir que esta é uma ex-
celente maneira de prosperar!!! 

Boa semana a todos!

POR CLAUDIA FEHRIBACH

Carioca, 

formada em 

Artes pela Uni-

versidade do 

Rio de Janeiro. 

Conselheira 

financeira es-

pecialista em 

orçamento, 

crédito pes-

soal , proteção 

de família e 

acumulação 

de patrimônio.

Vice-Presiden-

te Executiva 

da Five Rings 

Financial.Envie 

sua dúvida 

por email para 

claudia@five-

ringsfinancial.

com

Você já ouviu falar no “Poder do 1”?

saudefinanceira@gazetanews.comSAÚDE FINANCEIRA

As informações fornecidas neste artigo são apenas para fins informativos. Não devem ser consideradas aconselhamento jurídico ou financeiro. Você deve consultar um profissional para determinar o que pode ser 

melhor para suas necessidades individuais.
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- 754 2351267- @beachtennisbrasilusa

POMPANO BEACH

2022

VEM AÍ…VEM AÍ…VEM AÍ…
MAIS DE 150 JOGADORES
MÚSICA
EXPOSITORES

DIVERSÃO GARANTIDA NAS AReIas DA

PRAIA DE POMPANO BEACH (LADO NORTE DO PIER)

21 E 22 DE MAIO21 E 22 DE MAIO21 E 22 DE MAIO

INFORMAÇÕES

Apoio:
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O Rei Roberto Carlos se 
apresentará em Miami, na 
FTX Arena, dia 22 de Abril.

Com 63 anos de carrei-
ra, sucessos não faltarão pa-
ra animar o público. Além 
dos

brasileiros, o show de-
ve atrair também a comu-
nidade hispânica, já que 
algumas músicas serão in-
terpretadas em espanhol.

Ingressos à venda pelo 
link: ticketmaster.com Hollywood ArtsPark em 

Downtown Hollywood con-
vida toda a comunidade para 
uma grande celebração bra-
sileira, em comemoração ao 
carnaval.  O evento gratuito 
para toda a família, aconte-
cerá no sábado, 30 de abril, 
e contará com Gafieira Rio 
Miami, uma “big band”

brasileira de 11 integran-
tes liderada pelo vencedor do 
Latin GRAMMY Diogo Bro-
wn, 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 Lacom-

be, que vai iluminar o palco 
com sua voz encantadora. A 
noite terminará em grande 
estilo com os tambores e as 
dançarinas da Bateria Unidos 
de Miami, que transporta-
rá o público para as ruas do 
Rio de Janeiro. Chegue cedo, 
às 19h, e junte-se ao conjun-
to de percussão Miamibloco 
para uma oficina de percus-
são de samba e workshop in-
terativo.

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.

Roberto Carlos em Miami Hollywood brazilian 

Carnaval com Gafieira 

Rio Miami, Jair Oliveira, 

Baia e muito mais!

planetamusica@gazetanews.comPor GENE DE SOUZA

O aclamado violonista 
brasileiro, Yamandu Costa, 
se apresentará hoje no Faena 
Theater e no dia 24, no Coral 
Gables Museum.

Yamandu Costa é consi-
derado um dos grandes violo-
nistas do mundo atual. Nas-
cido no Rio Grande do Sul, 
ganhou fama internacional 
por seu incrível talento. Seu 
repertório diversificado in-

clui estilos como chorinho, 
bossa nova, milonga, tango 
e samba. Vencedor do Latin 
GRAMMY 2021 de Melhor Ál-
bum Instrumental, Costa co-
laborou com Bobby McFer-
rin, Richard Galliano, Doug 
de Vries, Gilberto Gil, Toqui-
nho, João Bosco, Ney Mato-
grosso, Marisa Monte, Rena-
to Borghetti e muitos outros 
artistas.

Yamandu Costa se 

apresenta em Miami
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The Unbearable 
Weight of 
Massive Talent
Lionsgate

O novo fi lme 
com o ator Ni-
colas Cage entra 
em cartaz na 
sexta-feira, dia 

22 de abril. “The Unbearable Weight 
of Massive Talent”, sofrendo por não 
conseguir mais papéis importantes 
como antes, não ter mais a fama 
como antes, estando insatisfeito com 
a vida e prestes a pedir falência, Nico-
las Cage chega no fundo do poço e se 
mete em uma aventura que ultra-
passa os seus personagens perfeitos. 
Após correr atrás de Quentin Taran-
tino implorando um papel em seu 
novo fi lme e não obtendo sucesso 
com o diretor, Cage acaba aceitando 
US $1 milhão, como sua última fonte 
de renda. O dinheiro vem de Javi, 
um superfã e fanático pelo ator, mas 
extremamente perigoso. As coisas 

tomam um rumo inesperado quan-
do Cage é recrutado por um agente 
da CIA e forçado a viver de acordo 
com sua própria lenda, canalizando 
seus personagens mais icônicos 
e amados na tela para salvar a si 
mesmo e seus entes queridos. Com 
uma carreira construída para este 
momento, o experiente ator deve 
assumir o maior papel de sua vida - 
ele mesmo. No elenco também estão 
Pedro Pascal, Tiffany Haddish, Ike 
Barinholtz, Paco León, Neil Patrick 
Harris, Alessandra Mastronardi, 
entre outros. A direção é de Tom 
Gormican, que também co-escreveu 
o roteiro com Kevin Etten.

The Bad Guys
DreamWorks

A nova anima-
ção dos estúdios 
DreamWorks 
“The Bad Guys” 
também estreia 
na sexta-feira, 

dia 22 de abril. Baseado nos qua-
drinhos de Aaron Blabey, “The Bad 
Guys” acompanha um grupo de 
animais ladrões e suas travessuras. 
Wolf, Tarantula, Shark, Piranha e 
Snake sempre foram vistos como 
maus, desajustados e que assus-
tam todo mundo que os vê. Eles 
têm uma longa história criminal, 
roubando tudo o que eles querem e 
como eles querem. Em um de seus 
planos de assalto em um evento de 
gala, Wolf percebe que eles podem 
ser bons, ou melhor, que pessoas 
podem vê-los como bons animais. 
Sendo pegos pela polícia após um 
plano mal sucedido, o grupo de 
ladrões decide se passarem de bonzi-
nhos para que a polícia não fi que na 
cola deles e para não serem man-
dados para a prisão. Eles acabam 
aceitando a proposta do Professor 
Marmalade para ajudá-los a recupe-
rar porquinhos-da-índia que estão 
sendo usados para testes em uma 
empresa. Será que a farsa do grupo 
se manterá? Ou eles vão fi nalmente 

ser os bonzinhos da história? No 
elenco de vozes estão Sam Rockwell, 
Marc Maron, Awkwafi na, Craig 
Robinson, Anthony Ramos, entre 
outros. A direção é de Pierre Perifel. 
Roteiro de Etan Cohen.

The Northman
Focus Features

O longa de ação 
histórico “The 
Northman” 
estreia nas salas 
de cinema no 
dia 22 de abril. 
Depois de ver 

seu pai ser assassinado pelo seu tio, 
sua mãe sendo sequestrada e o seu 
reino sendo devastado, Amleth, 
um jovem príncipe foge e retorna 
vinte anos depois para cumprir sua 
vingança. No elenco estão Alexander 
Skarsgård, Nicole Kidman, Anya Tay-
lor-Joy, Willem Dafoe, Ethan Hawke, 
entre outros. Baseado na obra de 
Shakespeare, Hamelt e a lenda viking 

de Amelth, o roteiro foi escrito por 
Sjón e Robert Eggers, que também 
assinou a direção.

¿Y Cómo Es Él?
Pantelion

A comédia “¿Y 
Cómo Es Él?”, 
com os atores 
Omar Chapar-
ro e Mauricio 
Ochmann, 
também entra 

em cartaz no dia 22 de abril, sexta-
-feira. Um bem-educado, Tomás, vai 
a Puerto Vallarta para enfrentar o 
taxista que está tendo um caso com 
sua esposa, mas acaba voltando 
para a Cidade do México com ele. 
Ao longo de uma movimentada via-
gem estilo ‘road trip’, um estranho 
vínculo e amizade acaba aconte-
cendo. Zuria Vega, Miguel Rodarte 
e Mauricio Barrientos também 
estão no elenco. Na direção, Ariel 
Winograd.

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

Filme com Nicolas Cage entra em cartaz esse final de semana

cinema@gazetanews.comPor JANA NASCIMENTO NAGASE

Lionsgate
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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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Carmem, Fernanda e Sofia

Bertnardo Braga e Adrien Kunz

Viva a sua Vida

Alexandre Piquet, naza Artist, Embaixador 

Andre odenbreit, mary Arnaud e Camila

Fernanda’s B-day

Johnny, Gaby G e Von Archer em “Viva a 

sua Vida”

Guia de Negócios 

by Naza Artist

Bitcoin 2022

N
o dia 9 de abril, Fernanda Cirino, nossa Editora, comemorou seu aniversário durante 
a festa “Back to the 80s” no The Locale, em Boca Raton. A comemoração contou com a 
presença de amigos e colegas de trabalho que compartilharam o alto astral contagian-

te da aniversariante. Agradecimentos especiais para Mr. Eat e JJ Cakes. Parabéns! Fotos: Felipe 
Eloy e Carol Assunção.

O 
cantor brasileiro Johnny, radicado na Florida, acabou de participar 
de um novo álbum com o Rapper americano Von Archer, em Mia-
mi. A música, que também tem a participação da cantora Gaby G, 

chama-se “Viva a sua Vida” e está disponível no app da Spotify, Apple e 
Youtube.

Com uma pegada diferente o cantor aceitou o desafio e mergulhou no 
seu primeiro projeto americano, depois de lançar “Sweet Carolina” versão 
em português e “Fada do Dente”.

A 
artista Naza foi convida-
da para ilustrar o livro “O 
Pratico: Guia de Negócios” 

da Brazilian-American Chamber 
of Commerce of Florida. O novo 
Embaixador do Brasil em Miami, 
Andre Odenbreit estava presen-
te no lançamento, que aconteceu 
no dia 14 de abril, na Pizzaria 
Piola, em Miami. Confira!

A 
Bitcoin 2022 aconteceu entre 
os dias 6 e 9 de abril, em Mia-
mi. Durante a conferência foi 

possível assistir às palestras, conhe-
cer as celebridades do ramo e ainda 
visitar as empresas expositoras que 
investem e oferecem serviços rela-
cionados ao Bitcoin. Com entrada 
autorizada nos Estados Unidos

desde o final do ano passado, os 
brasileiros compareceram e se reu-
niram para prestigiar o evento!

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

Carlinhos(the Locale) e Fernanda Fernanda Cirino e neise Cordeiro

Boteco do Manolo inaugura em Deerfield Beach

A 
rede de restaurantes Boteco do Manolo, acaba de inaugurar mais um restaurante na 
Florida, e a cidade escolhida foi Deerfield Beach.

Com 11 restaurantes no Rio de Janeiro, um em Orlando, o Boteco do Manolo chega 
para agregar a culinária brasileira na região. E para marcar a abertura oficial, foi realizado no 
dia 14 uma recepção para um grupo seleto de convidados que desfrutaram das delícias que a 
casa oferece.

Pratos bem servidos e um cardapio variado e com dezenas de opções o restaurante prome-
te agradar os clientes que já aprovaram o Menu e a equipe nota 10.

O restaurante está localizado na Military com Hillsboro, em Deerfield Beach (antigo Padano).

Edson telles da Drink B, que também está no menu de 

drinks da casa com nelson Arcensio da n Experience.

Eliane Gallotti, Claudia Fehribach, Fernanda Cirino e 

GabiLacombi

Brasileiros reunidos na Bitcoin 

2022

o Pratico ilustrado pela artista naza

Von Archer, Johnny e Gaby G
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