
O maior jornal brasileiro na Flórida

Brasileiras analisam desafios

da maternidade nos EUA

A 
maternidade é um período importante na vida 
da mulher que vem carregado de várias mu-
danças. Mas pode se tornar difícil quando não 

há o básico: uma rede de apoio para a mãe, que vai 
de cuidados básicos da casa ao tempo para os outros 

fi lhos. Para a reportagem especial do Dia das Mães, 
brasileiras analisam  e compartilham os maiores de-
safi os e as difi culdades de ser mãe morando nos EUA 
e longe da família no Brasil. 
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“Aqui a solidão é maior e todas as difi culdades normais da maternidade têm grande proporção”, diz Luana Penteado.

Luana Penteado.
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Protestos pró e contra o 
direito ao aborto foram 
organizados nos Esta-

dos Unidos após documen-
tos vazados sugerirem que a 
Suprema Corte do país pode 
reverter uma decisão históri-
ca sobre o tema.

No rascunho de um do-
cumento publicado pelo site 
Politico, o juiz conservador 
Samuel Alito diz que a deci-
são de 1973, conhecida co-
mo Roe versus Wade, é “fla-

grantemente errada” e deve 
ser anulada.

A Suprema Corte confir-
mou a autenticidade do ma-
terial vazado - um documen-
to inicial sobre a discussão. A 
decisão já está sendo revisa-
da no mais alto tribunal dos 
Estados Unidos em outro ca-
so, que envolve o Estado do 
Mississippi.

Se a Suprema Corte der-
rubar a decisão de 1973, o 

aborto se tornaria instanta-
neamente ilegal em 22 es-
tados. A decisão está previs-
ta para sair no mês de julho.

O site Politico informou 
na segunda-feira (02/05) que 
o juiz Alito havia escrito um 
“repúdio veemente e deter-
minado” ao direito ao abor-
to para um parecer destina-
do a justificar a decisão do 
tribunal.

De acordo com o Politico, 
Alito escreveu que “Roe es-

tava flagrantemente 
errada desde o iní-
cio”. Jane Roe era o 
pseudônimo de Nor-
ma McCorvey, auto-
ra da ação que ques-
tionou no fim dos 
anos 1960 a cons-
titucionalidade de 
leis que proibiam 
o aborto no Estado 

do Texas.
“É hora de prestar aten-

ção à Constituição e devol-
ver a questão do aborto aos 
representantes eleitos do po-
vo”, diz Alito no documento.

O vazamento do texto, 
sem precedentes na história 
da Suprema Corte dos EUA, 
provocou uma onda de cho-
que no país com a possibili-
dade de que uma decisão de 
quase 50 anos poderia ser 

derrubada.
Quatro outros magistra-

dos conservadores votariam 
com Alito: Clarence Thomas, 
Neil Gorsuch, Brett Kava-
naugh e Amy Coney Barrett.

Todos foram indicados 
pelo Partido Republicano. 
Não está claro como o sexto 
juiz nomeado pelos republi-
canos, o juiz John Roberts, 
votaria.

Os três nomeados pelos 
democratas - Stephen Breyer, 
Sonia Sotomayor e Elena Ka-
gan - tentariam dissidências 
no grupo republicano para 
manter os direitos.

Quem é Samuel Alito?
Samuel Alito é um dos 

seis juízes da Suprema Cor-
te dos EUA indicados por pre-
sidentes republicanos. O tri-
bunal tem nove ministros 
no total.

Ex-advogado e juiz de No-
va Jersey, ele foi indicado 
pelo presidente George W. 
Bush em outubro de 2005 e 
atua na Suprema Corte des-
de janeiro de 2006.

O juiz Alito é considerado 
um dos juízes mais conserva-
dores da Suprema Corte dos 
Estados Unidos.

Durante um discurso em 
um evento conservador em 
novembro de 2020, ele cri-

ticou os casamentos entre 
pessoas do mesmo sexo, ata-
cou leis sobre direitos repro-
dutivos e disse que as medi-
das contra a covid eram uma 
ameaça à liberdade de ex-
pressão e religião.

Seus críticos questionam 
sua imparcialidade.

O ex-presidente Barack 
Obama, que foi senador e 
votou contra a indicação de 
Alito em 2006, disse que “ele 
sempre fica do lado dos pode-
rosos contra os que não têm 
poder”.

“Se houver um caso en-
volvendo um empregador e 
um empregado, e a Suprema 
Corte não tiver dado uma di-
reção clara, o juiz Alito deci-
dirá a favor do empregador”, 
disse Obama.

“Vi uma atuação consis-
tente por parte do juiz Alito 
em que o papel tradicional 
da Suprema Corte como bas-
tião de igualdade e justiça pa-
ra o cidadão norte-americano 
não é defendido.”

Roe versus Wade é o caso 
judicial que resultou na de-
cisão histórica da Suprema 
Corte dos EUA que reconhe-
ceu o direito das mulheres 
de fazer um aborto no país. 

Texto: BBC.
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Ron DeSantis é a favor do porte ou permissão de porte de armas ocultas.

WTSP

F
alando para residentes no 
centro-norte da Flórida, o 
governador Ron DeSantis 

prometeu assinar a legislação 
constitucional sobre porte de 
armas antes de deixar o gabi-
nete do governador.

“Costumávamos ser o lí-
der em questões da Segunda 
Emenda”, disse DeSantis, ob-
servando que 25 outros esta-
dos já aprovaram a legislação 
constitucional de porte, que 
permite que as pessoas carre-
guem armas de fogo sem uma 
licença ou permissão de porte 
de armas ocultas.

O termo “porte constitu-

DeSantis promete assinar 

lei de porte de armas 

antes de deixar o cargo
A lei permite 

carregar armas 

de fogo sem 

licença ou 

permissão.

cional” é um nome para a po-
lítica frequentemente usada 
por seus defensores, que ar-
gumentam que os cidadãos de-
vem poder portar armas com 
ou sem permissão por causa 
da Segunda Emenda da Cons-
tituição dos EUA.

A política difere um pou-
co do “porte aberto” – em que 
os cidadãos podem portar ar-
mas de fogo sem escondê-las. 
A Flórida também não permi-
te o porte aberto. Cerca de 25 
estados já decretaram o “por-
te constitucional”, de acordo 

com a United States Concea-
led Carry Association.

Na Flórida, essas solicita-
ções são processadas pelo De-
partamento de Agricultura e 
Serviços ao Consumidor, diri-
gido por Nikki Fried, a única 
democrata eleita em todo o 
estado na Flórida. “O funcio-
nário encarregado disso nem 
apoia a Segunda Emenda”, dis-
se DeSantis.

“Não posso dizer se será 
na próxima semana ou em 
seis meses, mas antes que eu 
termine como governador, se-
rá feito”, reforçou o gover-
nador.

Os legisladores da Flórida 
em 2018 aprovaram uma das 
leis de controle de armas mais 
duras do país, aumentando a 
idade legal para comprar uma 
arma de 18 para 21. A National 
Rifl e Association (NRA) entrou 
com uma ação questionando a 
constitucionalidade da lei. Um 
juiz federal rejeitou essa con-
testação em junho passado.

DeSantis é candidato à ree-
leição este ano e é o favorito 
para ganhar um segundo man-
dato. Ele também parece estar 
preparando o terreno para um 
lançamento presidencial em 
2024. Sun Sentinel.

Brasileira morre atingida 

por tiro disparado pelo filho

Uma brasileira morreu 
após ser atingida por um tiro 
de espingarda disparado pelo 
fi lho em Pensacola, no conda-
do de Escambia, região norte 
da Flórida. 

David Allan Ohlson, 18, 
é acusado de atirar e matar a 
mãe, Adriana Ohlson, de 49 
anos. Ele está preso sem fi an-
ça, acusado de assassinato de 

2º grau.
O crime está sendo trata-

do pela polícia como incidente 
doméstico e aconteceu no dia 
8, na casa da família. A brasi-
leira foi atingida por um tiro 
de espingarda no abdômen e 
não resistiu, falecendo no dia 
seguinte. O garoto estaria com 
transtorno após a separação 
dos pais, segundo a família.

Irregularidades na cirurgia 

do bumbum brasileiro na FL 

A demanda pela Brazilian 
butt lifts, conhecida como “ci-
rurgia do bumbum brasilei-
ro”, tem transformado a rea-
lidade do sonho da estética 
em pesadelo para pacientes 
no sul da Flórida. O núme-
ro de mortes após o procedi-
mento aumentou  nos últimos 
dois anos. 

Casas de recuperação não 
licenciadas na região de Mia-
mi continuam funcionando 
com falta de estrutura e ris-
cos às pacientes. Geralmente, 

Casas funcionam sem licença.

Local 10.

o pós-cirúrgico é feito nessas 
“casas”, vinculadas ou indica-
das pela clínica onde foi feita 
a cirurgia. E é onde os casos de 
mortes e riscos para as pacien-
tes são relatados. Leia mais no 
gazetanews.com.

DENTAL CARE
THAT IS OUT OF
THIS WORLD

info@bellasmilefl.com bellasmilefl.com(954) 990-6278
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O aluguel em Miami ocupa 60% da renda típica de uma família. Esse número 

é de 45% em Tampa e 37% em Orlando; um aluguel acessível seria 30%. 

Flórida é o lugar menos acessível 

para se viver nos EUA, diz pesquisa 

“
Pensamos que não tería-
mos problemas para en-
contrar um lugar para mo-

rar”, disse Sally Starkey, que 
pensou que se mudar de Chi-
cago para a Flórida seria fá-
cil. A publicitária de 33 anos 
mudou-se para Naples quan-
do seu marido conseguiu um 
emprego. Depois de duas se-
manas pesquisando lugar pa-
ra morar, por US $ 3.500, o 
aluguel é cerca de 20% a mais 
do que pagavam em Chicago.

Os aluguéis, que estão su-
bindo dois dígitos em todo o 
país, estão aumentando positi-
vamente na Flórida, alimenta-
dos por uma onda de pessoas 
que se mudaram para o estado 
durante a pandemia. Exceto o 
Texas, a população da Flórida 
está crescendo mais rápido do 
que qualquer outro estado: en-
tre 2020 e 2021, 300.000 pes-
soas se mudaram para o Esta-

do do Sol.
Menos acessível

Em fevereiro, o Realtor.
com designou Miami como o 
lugar menos acessível para se 

viver da América. Os aluguéis 
médios mensais na área me-
tropolitana, de US$ 2.930, es-
tão no mesmo nível de São 
Francisco e Los Angeles – e o 

Miami está sendo considerada uma das áreas mais caras para se viver.

Shutterstock.

dobro do nível considerado 
acessível para as pessoas da 
região, dadas as rendas locais.

O aluguel típico de Miami 
ocupa 60% da renda típica de 
uma família. Esse número é 
de 45% em Tampa e 37% em 
Orlando. (Especialistas em po-
líticas habitacionais conside-
ram os aluguéis acessíveis a 
não mais de 30% da renda an-
tes dos impostos.) Miami, Or-
lando e Tampa também tive-
ram os aumentos de aluguéis  
mais rápidos no país no ano 
passado.

“Hoje, Miami, Orlando e 
Tampa têm os aluguéis que 
mais crescem no país”, disse-
ram cerca de 40 legisladores 
em uma carta ao governador. 
Eles observaram que os alu-
guéis na Flórida Central au-
mentaram pelo menos 20% 
desde 2021, enquanto no sul 
da Flórida subiram até 57%.

Broward aprova lei que 

protege inquilinos de despejo 

Membros da Comissão do 
Condado de Broward também 
estão tomando medidas para 
proteger os inquilinos contra 
despejos repentinos.

Na terça-feira, 3, o conda-
do anunciou que os comissá-
rios aprovaram uma lei que 
exige que os proprietários avi-
sem com pelo menos 60 dias 
de antecedência antes de res-
cindir um contrato de aluguel 
quando o aluguel tiver aumen-
tado em mais de 5%.

De acordo com um co-
municado, a comissão ouviu 
“muitas pessoas” que foram 
forçadas a deixar suas casas 
alugadas devido a aumentos 
repentinos e acentuados do 
aluguel.

A nova lei aplica-se a to-
dos os inquilinos cuja renda 
subiu mais de 5%, indepen-
dentemente de serem mensa-
listas ou terem um contrato 
de arrendamento anual. Leia 
mais no gazetanews.com.

Milhares de inquilinos do sul da Flórida tiveram aluguel reajustado.

WRCBTV
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As rodovias I-95, I-10 e I-75 entraram na lista enquadradas no primeiro, 

segundo e quarto lugar, respectivamente, com mais mortes em 2020.

Três rodovias da Flórida estão 

entre as mais mortais nos EUA

E
m 2020, os motoristas di-
rigiram mais de 709 bi-
lhões de milhas em ro-

dovias interestaduais. Com 
tanto tráfego, deve haver al-
gumas falhas – foram 35.766 
em 2020, de acordo com dados 
do Sistema de Relatórios de 
Análise de Fatalidade de 2020 
(FARS) da Administração Na-
cional de Segurança no Trân-
sito nas Rodovias.

Os dados foram divulga-

dos em 2 de março de 2022 
e analisados especificamente 
para determinar quais interes-
taduais tiveram mais mortes. 
Eles abrangem 38.824 fatali-
dades totais registradas pela 
FARS durante 2020. 

I-75, I-10 e I-95

A I-75, rota transcontinen-
tal norte-sul, que vai de Miami 
até a fronteira entre Michi-
gan e Canadá, passa por Tam-
pa, Flórida; Atlanta; Chatta-

nooga, Tennessee; Lexington, 
Kentucky; Cincinnati; e De-
troit. Foram 246 fatalidades, 
13,8 por 100 milhas em 2020.

A I-10 é a rota para via-
gens de costa a costa no sul 
dos EUA. Ela é a quarta rodo-
via interestadual mais longa 
dos EUA, estendendo-se por 
2.460 milhas de Los Angeles 
a Jacksonville, Flórida. A I-10 
corta oito estados e passa pe-
las áreas metropolitanas de 

Phoenix, San Antonio, Hous-
ton e Nova Orleans. Foram 
325 fatalidades, 13,2 por 100 
milhas em 2020. 

A I-95 é famosa por tráfe-
go ruim e acidentes na costa 
leste. A rodovia atravessa 15 
estados do norte do Maine a 
Miami e passa por Boston, No-
va York, Washington D.C. ou 
Jacksonville, Flórida. Foram 
379 fatalidades, 19.7 por 100 
milhas em 2020.Fonte: WFLA. do Maine a Miami, a i-95 é famosa por tráfego ruim e acidentes na costa leste. 

insterstate Guide.

Duas pessoas morrem em dois dias após acidentes com trem
Um homem que dirigia 

um jipe e tentou ultrapassar 
os trilhos, mas foi pego por 
um trem da Brightline na tar-
de de terça-feira, 3, em Holly-
wood, morreu devido aos fe-
rimentos.

Ele foi a segunda pessoa 
em dois dias a morrer tentan-

do vencer um trem de alta ve-
locidade nos trilhos. Outro ho-
mem morreu segunda-feira, 2, 
em Pompano Beach. Acredita-
-se que a morte de Hollywood 
seja a 59ª envolvendo um trem 
da Brightline.

Testemunhas disseram à 
polícia que as cancelas de avi-

so de aproximação do trem 
estavam abaixadas e o jipe 
manobrou mesmo assim pa-
ra ultrapassar e colidiu com 
o trem. 

Para evitar acidentes, 
a Brightline, a Florida East 
Coast Railway e o estado da 
Flórida estão solicitando con-

juntamente uma doação de 
US$ 45 milhões para melho-
rar a segurança e  ao longo 
do corredor ferroviário entre 
os condados de Miami-Dade e 
Brevard.

Com informações do Sun 
Sentinel e Local 10. 

a morte é a 59ª envolvendo um trem da Brightline desde 2017. 

local 10.
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PREMIUM ECONOMY:
Espaço extra (33" de distância entre fileiras)

Travesseiro & Cobertor e kit conforto (pasta de dente, escova

de dentes, fio dental)

Encosto de cabeça confortável

Assento domeio bloqueado

Check-in e embarque prioritários

Compartimento de bagagem demão exclusivo

Banheiro exclusivo para as cinco primeiras fileiras

Serviço de bordo diferenciado (Refeição quente, sanduíche

quente, coca, coca zero, cerveja Heineken, sucos, água, vinho

branco & tinto, café e chá)

Consulte o seu Agente de Viagens ou ligue para a GOL (407)574-3376

A PARTIR DE
13 DE MAIO --DE ORLANDO A BRASÍLIA
17 DE MAIO -- DE MIAMI A BRASÍLIA

SEM ESCALAS  BOEING 737 MAX

Belém (BEL) Goiânia (GYN) Boa Vista (BVB) Manaus (MAO) Recife (REC) Belo Horizonte (CNF)

Macapá (MCP) Maceió (MCZ) Cuiabá (CGB) Palmas (PMW) Fortaleza (FOR) Rio Branco (RBR)

Curitiba (CWB) São Paulo (GRU, CGH e VCP) Natal (NAT) Rio de Janeiro (GIG e SDU) Santarém (STM)

Florianópolis (FLN) Porto Alegre (POA) Salvador (SSA) Cancún (CUN) Porto Velho (PVH)
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O gráfico mais popular é peça central de informações dos Centros Nacionais de Furacões dos EUA.

Cone de rastreamento de furacão fica mais 

preciso para a temporada de 2022

A 
temporada oficial de 
furacões vai de 1º de 
junho a 30 de novem-

bro. Para este ano, o “cone de 
preocupação” que rastreia a 
direção dos furacões será mais 
estreito, refletindo melhores 
pontuações de previsão de tri-
lha nos últimos anos.

Das 394 previsões oficiais 
emitidas pelo Centro Nacional 
de Furacões durante a tempo-
rada de furacões no Atlântico 
de 2021, teve seu melhor ano 

prevendo a posição de um cen-
tro de tempestades às 48, 60 e 
72 horas em 2021. 

Erros gerais de previsão 
de trilha na bacia do Atlânti-
co estavam próximos ou me-
lhores do que a média anterior 
de 5 anos.

A peça central de informa-
ções dos Centros Nacionais de 
Furacões é o gráfico mais po-
pular usado pela mídia para 
comunicar o risco de furacões 
ao público antes que uma tem-

pestade chegue.
Ele tem vários nomes, “o 

cone”, “cone da incerteza” ou 
o “cone da morte”. O que quer 
que você chame, o tamanho 
do cone é baseado na proba-
bilidade. Espera-se que toda a 
trilha do ciclone tropical per-
maneça dentro do cone cerca 
de 60-70% ou dois terços do 
tempo com base nas previsões 
dos 5 anos anteriores.

O cone é marcado por di-
ferentes intervalos de tempo.O cone descreve a projeção da rota de um furacão em determinado tempo.

Accuweather.

Tubarões morderam três pessoas no sul da Flórida nas últimas semanas

Os tubarões são mais pro-
pensos a vagar perto da costa 
da Flórida, criando situações 
potencialmente perigosas pa-
ra banhistas, surfistas e até 
pescadores. No verão, os nú-
meros geralmente aumentam 
em junho e julho porque há 
mais pessoas na água.

E o número de ataques 
a humanos tem aumentado. 
No mês passado, duas pes-
soas no condado de Palm Bea-
ch foram mordidas por tuba-
rões. No ano passado houve 
somente um ataque nas praias 
do condado. E cerca de duas 
semanas atrás, um tubarão 

mordeu outra pessoa em Flo-
rida Keys. 

No ano passado, a Flóri-
da teve 28 mordidas de tuba-
rão não provocadas, represen-
tando 38% dos casos em todo 
o mundo e 60% nos Estados 
Unidos, de acordo com o Ar-
quivo Internacional de Ataque 

de Tubarão da Universidade 
da Flórida. No sul da Flórida, 
Miami-Dade teve duas mordi-
das de tubarão não provoca-
das, enquanto Broward e Palm 
Beach tiveram uma.

Especialistas em tubarões 
acrescentam que é importan-
te ser cauteloso durante o ve- Tubarão do tipo blacktip. 

Pixabay

O governador Ron DeSan-
tis disse na segunda-feira, 2, 
que a Flórida deve ter um lu-
cro de US$ 15 a US$ 20 mi-
lhões assim que Elon Musk 
concluir sua compra do Twit-
ter por US$ 44 bilhões e o tor-
nar privado.

A Flórida é um investidor 
na plataforma de mídia social 
por meio do fundo de pensão 
do estado e veria o lucro gra-
ças à oferta de US$ 54,20 por 
ação de Musk - cerca de 20% 
superior ao preço de fecha-
mento de US$ 45,08 no dia em 
que ele fez a oferta. 

As ações do Twitter abri-
ram nesta segunda-feira a US$ 
48,62 por ação, ainda US$ 5,58 
abaixo da oferta de Musk. As 
ações do Twitter atingiram 
uma alta histórica de US$ 
77,63 em março de 2021.

“Este é um cara que te-
ve sucesso em quase todos os 
empreendimentos que já fez. 
E assim ele vai, nosso estado 
vai se beneficiar com lucro de 
US$ 15 a US$ 20 milhões, dis-
se DeSantis.

Flórida terá lucro 

de milhões com 

venda do Twitter 
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“O exército me escolheu”,  diz Denize Marx, que mora em Pompano Beach e atua numa base do exército no sul da Flórida. 

“Soldada americana”: brasileira fala sobre a carreira 

militar dentro do exército dos Estados Unidos 

Engenheira de constru-
ção horizontal do Exér-
cito Americano, Denize 

Marx, 40 anos, mora em Pom-
pano Beach e esclareceu em 
entrevista exclusiva ao Gazeta 
News peculiaridades da carrei-
ra militar nos Estados Unidos.  

Natural de Palmas, no To-
cantins, ela é formada em Le-
tras no Brasil e era professora 
antes de vir para os EUA em 
2013. Em 2016, entrou para o 
exército, mas, durante o trei-
namento, enfrentou uma ou-
tra batalha - um câncer - que 
a impediu de ir para uma mis-
são em campo. Atualmente 
atua numa pequena base em 
Fort Lauderdale na função de 
engenheira com construção 
de pontes e estradas. 

Gazeta News - O que te 
fez querer fazer parte do 
exército dos EUA?

Denize Marx – O exército 
me escolheu. Eu era professo-

ra de português da rede esta-
dual de ensino no Brasil, mas 
sempre amei a carreira mi-
litar. No Brasil, sempre quis 
ser policial, mas nunca pen-
sei em exército. Quando che-
guei aqui, vi a oportunidade 

e a agarrei. Para ser policial 
aqui, precisava ser cidadã e eu 
só tinha green card, mas para 
entrar para o exército, basta a 
residência permanente. 

GN- Onde já atuou pe-
lo exército? Chegou a sair 

do país para participar de 
operações fora? 

DM- Formei no Missouri e 
cheguei a ir para o treino “pré-
-missão” no Texas, mas depois 
de dois meses voltei para ca-
sa porque não tinha registros 

Natural de Tocantis, denize Marx, 40 anos, é Engenheira de construção horizontal do Exército americano.

arquivo pessoal. 

médicos suficientes para pro-
var que eu estava bem depois 
do câncer que tive. 

GN- Um momento/epi-
sódio marcante como sol-
dada?

DM- A graduação, a coi-
sa mais linda e emocionante. 
O momento em que todos se 
aproximam marchando e as 
famílias esperando. Acho o 
amor ao país, o patriotismo, 
o mais importante nessa área.

GN - Já sentiu alguma 
diferença no tratamen-
to por ser mulher e imi-
grante? 

DM- Nenhuma discrimina-
ção, nem por ser imigrante e 

nem por ser mulher.
GN- Qual a orientação 

para brasileiros, princi-
palmente mulheres, que 
têm o desejo de entrar pa-
ra o exército dos EUA?

DM - O desejo é o primei-
ro passo e o mais importante. 
É aí que tudo se inicia. Estar le-
galizado nos Estados Unidos é 
um requisito, planeje-se e corra 
atrás. Tem que fazer uma prova 
do ASVAB (Armed Services Vo-
cational Aptitude Battery), que 
pode ser estudada on-line. Não 
é tão fácil, mas a prova não exi-
ge nota muito alta para entrar. 
E para você, mulher… seu lugar 
é onde você quiser estar.

Com o perfil de “Soldada 
americana” nas redes sociais, 
Denize conta com milhares de 
seguidores que acompanham 
o dia a dia, os detalhes e curio-
sidades de uma brasileira no 
exército americano. 

Confira a entrevista com-
pleta no gazetanews.com.

“Mostrar e encorajar. 

Meu objetivo maior 

é encorajar outras 

pessoas, especialmente 

mulheres brasileiras”, 

destaca Denize Marx.

Arlaine Castro
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O estudo documentou o número de imigrantes que morreram ou ficaram feridos tentando escalar partes novas do muro.

Queda do muro na fronteira tem provocado mais 

mortes e lotação de hospitais da Califórnia

M
édicos da Universida-
de da Califórnia em 
San Diego divulgaram 

um estudo na semana passa-
da na revista JAMA Surgery 
documentando o número de 
imigrantes que morreram ou 
ficaram feridos tentando es-
calar partes do novo muro na 
fronteira EUA-México. 

O aumento foi tanto que 
a UC San Diego Health trans-
formou uma ala pós-parto em 
uma ala de recuperação im-

provisada para imigrantes fe-
ridos. Pelo menos US $ 13 
milhões em custos foram in-
corridos pelos pacientes, e o 
número de vítimas de que-
das está agora sobrecarregan-
do todo o sistema de trauma 
de San Diego.

O estudo é o primeiro a re-
gistrar as vítimas ao longo da 
estrutura mais nova, construí-
da ou reformada durante o go-
verno de Donald Trump e au-
mentada para 30 pés (pouco 

mais de 9 metros) de altura.  
De acordo com o relatório, 

o número de pacientes que 
chegam à ala de trauma do 
UC San Diego Medical Center 
após cair da estrutura aumen-
tou cinco vezes desde 2019, 
quando a altura do muro da 
fronteira foi elevada para 30 
pés. Desde então, o número 
de mortes passou de zero pa-
ra 16, de acordo com registros 
do médico legista do condado 
de San Diego. o número de pacientes ‘pós queda’ aumentou cinco vezes desde 2019.

Bollard-Wall Courtesy U.S. Customs and Border Protection.

O CBP não contabiliza es-
se tipo de morte. Fonte: WS-
WS.ORG.  

“O número de mortes 

passou de zero para 

16, segundo registros 
do médico legista do 

condado de San Diego”, 
diz a publicação. 

Parque ecológico binacional será construído na fronteira entre México e EUA

A fronteira entre o México 
e Estados Unidos ganhará um 
parque binacional. O proje-
to conecta as cidades de Lare-
do no Texas, Estados Unidos, 
e Nova Laredo, no México, e 
será construído ao longo do 
Rio Grande – ponto visado de 
travessia ilegal de imigrantes.

O projeto é de um ecopar-
que, que visa restaurar e revi-
talizar o ecossistema, assim 
como atrair o turismo e cele-
brar o multiculturalismo nes-
ta parte da fronteira.

O parque nacional terá um 
espaço de restauração de 3,21 
quilômetros, um anfiteatro, 

e uma área de recreação com 
cerca de três quilômetros, que 
levará ao zoológico de Nova 
Laredo.

A seleção foi feita pela Pre-
feitura de Laredo e membros 
do Grupo de Trabalho Bina-
cional, um consórcio público-
-privado, para conceituar este 

projeto de parque fluvial bi-
nacional. O projeto é parte de 
uma estratégia desenvolvida 
no final de 2021 por Ken Sala-
zar (Embaixador dos EUA no 
México), Deanna Kim (Cônsul 
Geral dos EUA em Nuevo Lare-
do) e Esteban Moctezuma (Em-
baixador no México).o projeto conecta as cidades de Laredo, no Texas, e Nuevo Laredo, no méxico.

overland architecture.

SEGURO DE COMPANHIA

SEGURO DE AUTO
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USCIS inicia prazo maior de 

extensão do ‘work permit’

Os Serviços de Cidadania 
e Imigração dos EUA (USCIS, 
na sigla em inglês) anuncia-
ram que os trabalhadores imi-
grantes, sob certas categorias, 
cujas autorizações de empre-
go expiram, poderão conti-
nuar trabalhando legalmente 
por 18 meses após o venci-
mento.

A regra temporária entrou 
em vigor imediatamente no 
dia 4 de maio e “ajudará a evi-
tar lacunas no emprego para 
não cidadãos com pedidos de 
renovação pendentes, além de 
estabilizar a continuidade das 
operações para os empregado-
res dos EUA”, disse a agência.

Atualmente, o USCIS con-
cede uma extensão automá-
tica de 180 dias aos trabalha-
dores com um Employment 
Authorization Document 
(EAD) - popularmente conhe-
cido como work permit-, expi-
rado que solicitam uma reno-
vação com o Formulário I-765. 
Mas esse prazo foi insuficien-
te, pois a agência de imigra-
ção enfrenta um atraso de cer-
ca de 1,5 milhão de pedidos 
de autorização de trabalho, o 
que deixou dezenas de milha-
res de pessoas sem a capaci-
dade de trabalhar legalmen-
te em tempos de escassez de 
mão de obra. 

a extensão temporária será por mais 18 meses após o vencimento.

USCIS.

Advogada especialista em imigração de brasileiros para os EUA conta as 

principais ciladas que podem ser prevenidas antes da mudança.

Vai se mudar para os EUA? Veja 

dicas para não “cair em roubada”

Depois de reestruturar 
toda a vida, investir 
tempo e dinheiro e fi-

nalmente estar com visto de 
residência ou Green Card na 
mão, os brasileiros interessa-
dos em morar nos EUA podem 
achar que tudo está resolvido. 
Até precisarem fazer uma sim-
ples transferência bancária ou 
pagamento online de boleto, 
por exemplo.

A advogada brasileira 
Liz Dell’Ome, fundadora da 
Dell’Ome Law Firm, escritó-
rio sediado em Nova Iorque, 
especializado em imigração 
para os Estados Unidos, dá 
algumas dicas porque afinal, 
nem só de trâmites legais pa-
ra vistos é feita uma mudan-
ça de vida.

Carteira de vacina
Com pandemia ou não, 

é importante saber o passo a 
passo para ter em mãos o cer-

tificado de saúde. O viajante 
leva o documento do Brasil, o 
departamento de saúde local 
faz o cadastramento e a valida-
ção para que todas as informa-
ções entrem automaticamente 
no sistema nacional dos EUA. 

Procuração
Nomear um procurador 

com plenos poderes assim 
que seu processo de solicita-
ção para o visto ou Green Card 
avance. “O procurador pode 
movimentar a conta bancá-
ria do interessado, realizando 
transações financeiras urgen-
tes e até representar a pessoa 
na assinatura de um contra-
to de venda de imóvel, por 
exemplo.”

Crie um “GPS”
É importante manter seus 

gerentes de banco sempre in-
formados sobre sua localiza-
ção. Isso vai permitir  atuali-
zações no sistema do banco 

mudar para os EUa requer atenção com documentos e contas bancárias.

Pixabay.

para que você possa realizar 
um simples pagamento, es-
teja onde estiver. “Dessa for-
ma, você não corre o risco de 
estar em algum deslocamen-
to e, ao precisar pagar uma 
conta, o banco não autorizar 
porque o seu IP está geografi-
camente alterado, por exem-
plo”, explica Liz.

Carteira de motorista

A CNH brasileira é sufi-
ciente no geral, permitindo 
até o aluguel de carros, por 
exemplo para estadias curtas. 
Já para morar mais tempo, 
com visto de trabalho tempo-
rário, por exemplo, é neces-
sário providenciar a licença 
para dirigir nos Estados Uni-
dos, válida em todo o territó-
rio americano.
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A maioria aponta a solidão e a falta de apoio como maiores dificuldades durante a gravidez e o pós-parto.

“Falta de apoio”: brasileiras falam sobre a 

maternidade sem a família nos Estados Unidos

A maternidade é um pe-
ríodo importante na vi-
da da mulher que vem 

carregado de várias mudan-
ças. Mas pode se tornar difícil 
quando não há o básico: uma 
rede de apoio para a mãe. Pa-
ra esta reportagem especial 
do Dia das Mães, brasileiras 
falaram sobre as maiores di-
ficuldades de ser mãe moran-
do nos EUA e longe da família 
no Brasil. 

“A principal dificuldade 
é não ter a família para dar 
aquela ajuda. Qualquer coi-
sa que for fazer trabalhar, 
um jantar, etc, tem que pa-
gar uma babá”, Akyla Ferrei-
ra, Califórnia.

 “Zero rede de apoio e ter 
que voltar tão rápido ao traba-
lho. 21 dias na primeira ges-
tação e 15 na segunda”, Carol 
Guijarro Mattos, Nova York. 

“Com certeza a falta da 
rede de apoio”, Carol Bernar-

des, Flórida. 
“Aqui a solidão é maior 

e todas as dificuldades nor-
mais da maternidade tem pro-
porção maior. Além do fato 
de não ter família aqui, para 
apoiar e ficar com minha fi-
lha mais velha, foi ter que ser 
hospitalizada dias após o par-
to devido a pré-eclâmpsia! No-
vamente precisei de amigos 
para ficar com minha filha e 
marido e bebê foram comigo 
para o hospital pois não falo 
inglês fluente”, Luana Pentea-
do, Flórida.

“A dor de estar longe da 
família. Sem apoio, ensina-
mentos, lidar com depressão, 
problemas na amamentação. 
Tudo isso e acima de tudo com 
marido americano abusivo. O 
meu ex não queria deixar mi-
nha mãe vir me visitar ou eu 
ir ao Brasil com minha bebê. 
A dificuldade de cria-las bilín-
gue também. Muitos obstácu-
los que com Fé em Deus foram 

vencidos. Agora com duas fi-
lhas, 15 e 10 anos de idade, 
meu ex ainda briga na justiça 
pela custódia”, Flavia Alves, 
Nova York.

“É ser sozinha para criar 
um filho. Não ter apoio. Isso 
pesa muito”, Fernanda Garco-
ne, Califórnia.

“Acho que depende muito 
do status. Como imigrantes le-
galizadas as desvantagens são 
licença maternidade de 6 se-
manas se for parto normal, 8 
semanas se for cesárea. Falta 
rede de apoio, e fica bem ca-
ro, ou quase inviável, pagar 
babysitter e até ajuda de diaris-
ta. Daycare tem lista de espera 
de mais de ano, e não espere 
a agendinha linda do BR que 
a “tia” conta detalhes do dia 
da criança (cocôs, xixis, quan-
tas colheradas comeu). Aqui 
no final do dia é “all great, all 
well” (está vivo, não está?!). 
Nos exames, entender metade 
do que os médicos falam, mes-

“Aqui a solidão é maior e todas as dificuldades normais da maternidade têm grande proporção”, diz Luana Penteado.

Luana Penteado.

mo tendo inglês fluente. Ze-
ro preferência para a gestante 
ou criança pequena, pelo con-
trário, estabelecimentos recu-
sam ou dificultam ‘little kids’. 
Se é ilegal, a mãe nem os direi-
tos mínimos tem, e ainda tem 

que implorar por ajuda de cus-
to para parir. Depois ao menos 
as crianças têm vantagens e be-
nefícios do governo, mesmo se 
os pais não pagam impostos”, 
Carol Moretti, Nova York.

“Muitos! Não ter ajuda, 

não poder parar nem quan-
do adoecemos. Ser mãe aqui 
fora é um desafio bem difí-
cil”, Mariana Hausen de Cas-
tro, Flórida.

Leia a reportagem comple-
ta no gazetanews.com. 

Arlaine Castro
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O Gazeta News procurou o cartório brasileiro em Deerfield Beach e o Consulado do Brasil em Miami para esclarecer.

Quais documentos são necessários em viagem com 

menor de idade dos Estados Unidos para o Brasil? 

N
ão são incomuns os ca-
sos de brasileiros que 
foram ao Brasil com os 

filhos ou outros menores de 
idade e, na hora de retornar 
aos EUA, tiveram problema. 

Casos 

Caso 1- Dois adolescentes 
que não puderam embarcar 
de volta para os EUA porque 
foram para o Brasil com o 
pai com autorização de via-
gem simples. Eles consegui-
ram entrar no Brasil, porém, 
na hora de sair, não foram au-
torizados a embarcar. O pai 
embarcou antes porque tinha 
carta de comparecimento na 
corte americana e faltou - foi 
detido ao chegar aos EUA. A 
mãe, que é indocumentada 
também, não pode sair dos 
Estados Unidos. Os filhos es-
tão retidos no Brasil por não 
terem documentos brasilei-
ros (nem a certidão de nasci-
mento com eles) e não terem 

os responsáveis lá para assina-
rem por eles.

Caso 2 - Brasileira casada 
com americano, fez uma au-
torização simples de viagem 
e foi com as filhas ao Brasil. 
Na volta aos EUA, a polícia fe-

deral não a deixou embarcar 
com as filhas porque ela não 
tinha o passaporte brasileiro 
das crianças e nem a devida 
autorização. Neste caso, a pes-
soa também foi detida pela po-
lícia federal por discutir com 

o policial federal. 
Caso 3- Brasileira casada 

com brasileiro, foi ao Brasil 
com os 3 filhos, e, na volta pa-
ra os EUA, foi impedida de em-
barcar por não ter a documen-
tação necessária.

Tanto o passaporte americano quanto o brasileiro devem ser levados em viagens internacionais.

Shutterstock.

Para esclarecer, o Gazeta 
News procurou o cartório bra-
sileiro em Deerfield Beach e o 
Consulado do Brasil em Mia-
mi para esclarecer quais docu-
mentos são necessários.

Cartório brasileiro

Para a viagem de meno-
res nascidos no exterior e des-
cendentes diretos de brasilei-
ros (independentemente de 
ser somente a mãe ou somen-
te o pai) os responsáveis de-
vem levar: 

- Passaporte americano vá-
lido, passaporte brasileiro vá-
lido e autorização de viagem 
- caso esteja viajando com so-
mente um dos pais, desacom-

panhado ou com terceiros. 
“Lembramos que sempre 

é bom ter a certidão de nas-
cimento americana e brasilei-
ra originais válidas em mãos, 
para, caso tenham algum pro-
blema, consigam resolver. 
Mesmo que o menor tenha 
nascido no exterior, se for des-
cendente direto de brasileiros, 
deve ser registrados no Con-
sulado Brasileiro e posterior-
mente em cartório no Brasil”, 
orienta o órgão.

Consulado 

Caso o menor brasileiro es-
teja viajando acompanhado de 
apenas um dos pais, mesmo 
portando o passaporte norte-a-
mericano, deverá apresentar a 
autorização de viagem. 

O Consulado sempre re-
comenda que menores brasi-
leiros, mesmo que possuam 
nacionalidade norte-america-
na ou de outro país, viajem 
ao Brasil com o passaporte 
brasileiro.

“Muitos pais acham que o 

filho, por ser americano, 
não precisa preencher os 
requisitos de um cidadão 

brasileiro”, observa o 
cartório brasileiro. 

Arlaine Castro
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Empresas 

ajudarão 

funcionárias 

com aborto 

legal 

Milhões de mulheres em 
mais de 25 estados sofrerão o 
impacto da proibição do abor-
to se a Suprema Corte anular a 
lei Roe v. Wade - a decisão his-
tórica de 1973 que legalizou o 
procedimento em todo o país.

As empresas estão lutando 
para atrair e reter talentos e 

se preocupam com o impacto 
que as leis antiaborto desses 
estados podem ter sobre seus 
trabalhadores. E, para muitas 
dessas mulheres, os pacotes 
de benefícios dos emprega-
dores podem ser a única ma-
neira de em breve pagar um 
aborto legal.

A Amazon se tornou a 
mais recente corporação a co-
brir os custos de viagem das 
funcionárias para buscar aten-
dimento ao aborto em estado 
no qual o procedimento é le-
galizado. A empresa disse que 
pagaria até US$ 4.000 em des-
pesas de viagem anualmen-

te para tratamentos médicos, 
incluindo abortos, de acordo 
com uma mensagem vista pe-
la Reuters. Um porta-voz da 
Amazon confirmou a nature-
za do relatório da Reuters à 
CNN Business.

O anúncio da empresa 
ecoa movimentos semelhan-

tes do Citigroup, Yelp, Uber, 
Lyft, Bumble, Levi Strauss, 
Match Group e Salesforce pa-
ra ajudar os funcionários a 
contornar os esforços lidera-
dos pelos republicanos em vá-
rios estados para proibir efeti-
vamente o aborto.

Leia no gazetanews.com.

Rascunho da Suprema Corte indica o fim do 

direito federal ao aborto nos Estados Unidos
A publicação da minuta pelo 

Politico é sem precedentes pelos 
padrões de sigilo da alta corte. 
As deliberações internas entre 
os juízes, enquanto as opiniões 
estão sendo redigidas e as vota-
ções estão sendo decididas, es-
tão entre os maiores segredos de 
Washington.

O caso em questão é Dobbs 
vs. Jackson. Trata-se de uma con-
testação à proibição do aborto em 
até 15 semanas no Mississippi. Os 
argumentos orais foram ouvidos 
em 1º de dezembro. A divulgação 
de uma opinião final no caso é es-
perada mais tarde na primavera 
ou no início do verão nos EUA.

No rascunho do parecer, Ali- A Suprema Corte confirma o rascunho, mas opinião final deve ser publicada até o final de junho.

Em uma quebra sem prece-
dentes da confidencialida-
de da Suprema Corte, o si-

te “Politico” obteve o que seria o 
rascunho da opinião majoritária 
sobre a legalidade do aborto no 
país escrita pelo juiz Samuel Ali-
to que derrubaria a decisão do ca-
so Roe vs. Wade.

O rascunho foi distribuído 
no início de fevereiro. O parecer 
final não foi divulgado e os vo-
tos e seu conteúdo podem mu-
dar antes que os pareceres sejam 
formalmente dados. A opinião 
neste caso não deve ser publica-
da até o final de junho.

De acordo com a minuta, o 
tribunal anularia o direito consti-
tucional federal de Roe vs. Wade 
ao aborto. A opinião seria a deci-
são mais consequente ao abor-
to em décadas e transformaria o 
cenário da saúde reprodutiva das 
mulheres nos EUA.

to escreve que Roe vs. Wade “de-
ve ser anulado”.

“A Constituição não faz refe-
rência ao aborto e tal direito não 
é implicitamente protegido por 
nenhuma disposição constitucio-
nal”, escreveu Alito.

Ele disse que o caso estava 
“terrivelmente errado desde o 
início” e que seu raciocínio era 
“excepcionalmente fraco, e a de-
cisão tem gerado consequências 
prejudiciais”.

O juiz acrescentou: “É hora 
de dar atenção à Constituição e 
devolver a questão do aborto aos 
representantes do povo”. Leia a 
matéria completa no gazetane-
ws.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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Itapemirim é multada em R$ 3 milhões

RÁPIDAS

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) condenou 
a Itapemirim Transportes Aéreos a pagar R$ 3 milhões em mul-
tas devido à falha na prestação de serviço a seus clientes. Em 
dezembro do ano passado, a Itapemirim suspendeu todas as 
operações, deixando milhares de passageiros sem voos às vés-
peras do Natal e alegando reestruturação interna

Os valores decorrentes da multa aplicada pela Senacon te-
rão como destino o Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD). 
A secretaria informa que esse fundo é direcionado a “proje-
tos de interesses coletivos, por exemplo, proteção e reparação 
de patrimônio histórico e ações de defesa dos consumidores”.

Ucrânia retira civis escondidos em siderúrgica 

A Ucrânia retirou civis que estavam escondidos em uma 
enorme siderúrgica com os últimos combatentes, defendendo 
a cidade de Mariupol, no Sul do país. “Uma operação está plane-
jada hoje para tirar os civis da siderúrgica”, disse o gabinete do 
presidente Volodymyr Zelenskiy. A Rússia não comentou ime-
diatamente as declarações da Presidência ucraniana. O secre-
tário-geral da ONU, António Guterres, disse, após se encontrar 
com Zelenskiy que intensas discussões estavam em andamen-
to para permitir a retirada de pessoas da siderúrgica de Azovs-
tal, que foi atacada pelas forças russas que ocupam Mariupol.

Câmara aprova medidas protetivas para crianças

A Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira (3) as emen-
das apresentados pelo Senado a um projeto de lei que estabe-
lece medidas protetivas específicas para crianças e adolescen-
tes vítimas de violência doméstica e familiar. Texto também 
considera como crime hediondo o assassinato de crianças me-
nores de 14 anos.

Até 21 de abril de 2022, a Organização Mundial da Saúde (OMS) havia 

registrado pelo menos 169 casos dessa hepatite que segue sem explicação.

Surto de hepatite em crianças não 

tem relação com vacina de covid

U
ma ligação entre um ti-
po misterioso hepatite 
em crianças e a vacina 

contra a covid foi descartada 
por agências de saúde britâni-
cas que monitoram a situação 
no Reino Unido.

Apesar dos questionamen-
tos e posts afirmando a ligação 
da vacina com a doença nas re-
des sociais, a informação é fal-
sa. De acordo com as agências, 
as crianças afetadas pelo no-
vo surto de hepatite no Reino 
Unido tinham menos de cinco 
anos de idade e, portanto, não 
puderam receber as doses con-
tra o coronavírus.

Até 21 de abril de 2022, a 
Organização Mundial da Saú-
de (OMS) havia registrado pelo 
menos 169 casos dessa hepa-
tite que segue sem explicação 
científica em crianças em 11 
países desde janeiro.

Nenhum dos cinco vírus 

específicos que geralmente 
causam hepatite (classificados 
de A, B, C, D e E) foi encontra-
do. Mas a maioria das crianças 
testadas teve resultado positi-

vo para um tipo de adenovírus 
— que é uma família comum 
de infecções responsáveis por 
doenças que vão de resfriados 
a infecções nos olhos. O ade-

novírus específico detectado 
nos testes causa problemas es-
tomacais. A análise agora é a 
relação entre crianças que ti-
veram covid-19. 

De acordo com as agências de saúde do Reino Unido, as crianças afetadas não foram vacinadas contra o coronavírus.
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U
ma restituição de impostos 
é uma oportunidade fantás-
tica para dar um salto em 

direção aos seus objetivos fi nancei-
ros. Aqui estão três coisas que vo-
cê deve considerar fazer com seu 
reembolso.

Quando você registrou, você 
terá descoberto se deve algum di-
nheiro ao Tio Sam ou talvez esteja 
recebendo um reembolso de volta 
.Se você está recebendo uma resti-
tuição de impostos, lembre-se: isso 
não é dinheiro grátis; este dinheiro 
sempre foi seu!

Independentemente disso, é 
um dia emocionante quando você 
recebe algum dinheiro que não es-
perava. E eu sei que a tentação po-
de ser surgir  e fazer você comprar  
algo bonito – não há problema , 
use um pouco do seu reembolso pa-
ra uma indulgência fi nanceira. Eu 
acho que pequenas indulgências fi -
nanceiras impedem que você gaste 
demais mais tarde.

Mas uma restituição de impos-

tos é uma oportunidade tão fantás-
tica para dar um salto em direção 
aos seus objetivos fi nanceiros, então 
você não deve perder essa oportuni-
dade gastando toda a sua declara-
ção de imposto em uma indulgên-
cia fi nanceira.

Em vez disso, aqui estão três coi-
sas que você deve considerar fazer 
com seu reembolso:

1. Preencha seu fundo de emer-
gência. Se você não tem um pouco  
de dinheiro guardado que cobriria 
seis meses de suas despesas básicas 

- você precisa, antes de fazer qual-
quer outra movimentação de di-
nheiro. Nos últimos anos, vimos 
algumas inconveniências da vida: 
guerra, pandemia, infl ação crescen-
te, escassez na cadeia de suprimen-
tos, demissões generalizadas, você 
entendeu. Então, eu não preciso te 
dizer que a vida as vezes aconte-
ce de forma inesperada . Um fun-
do de emergência faz parte da ba-
se fi nanceira.

2)Abra um Roth IRA. Se você 
ainda não confi gurou um Roth IRA, 

agora pode ser o momento perfeito. 
Como lembrete, um Roth IRA é um 
tipo de conta de aposentadoria que 
você fi nancia com dinheiro pós-im-
postos ou, em outras palavras, di-
nheiro sobre o qual você já pagou 
impostos. Portanto, ao contrário de 
um 401(k) ou IRA tradicional, quan-
do chega a hora de sacar dinheiro 
de um Roth IRA, você não precisa 
pagar impostos sobre o dinheiro 
que saca, porque já o pagou! Isso 
torna seu ninho de ovos mais fácil 
de contabilizar ao longo do tempo. 
Não podemos prever o futuro e pre-
ver quais serão as taxas de impostos 
no ano em que você se aposentar, 
mas as taxas de impostos provavel-
mente aumentarão, de modo que 
aqueles que investem em um 401(k) 
ou IRA têm uma conta de imposto 
desconhecida se aproximando, en-
quanto aqueles com um Roth IRA 
não terá surpresas! Em 2022, você 
pode contribuir com um máximo 
de US $ 6.000 para um Roth IRA se 
tiver menos de 50 anos. Eu reco-

mendo que as pessoas tentem ma-
ximizar suas contribuições Roth to-
dos os anos. Então, se você recebeu 
mais de 6 mil de volta do Tio Sam, 
leve seu Roth ao máximo.

3) Plano indexado: Outra joga-
da inteligente quando você tem di-
nheiro extra inesperado é investi-
-lo – e como você provavelmente já 
sabe, minha opção de investimen-
to favorita para novos investidores 
é no plano indexado. O plano inde-
xado acontece dentro de um seguro 
de vida com benefício em vida e o 
dinheiro cresce com a ajuda dos ju-
ros compostos. O dinheiro cai cres-
cendo para você e a partir dos 65 
você pode retirar uma pensão vita-
lícia sem pagamento de impostos!

Esses planos são bem mais sim-
ples pois não há limite do quanto vo-
cê pode colocar em um plano assim.

Qualquer uma destas opções 
pode representar uma grande mu-
dança para o seu futuro fi nanceiro 
ser mais próspero e feliz!

Boa semana!

POR CLAUDIA FEHRIBACH

Carioca, 

formada em 

Artes pela Uni-

versidade do 

Rio de Janeiro. 

Conselheira 

fi nanceira 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@fi ve-

ringsfi nancial.

com

O que fazer com a restituição do imposto de renda?

saudefinanceira@gazetanews.comSAÚDE FINANCEIRA

As informações fornecidas neste artigo são apenas para fi ns informativos. Não devem ser consideradas aconselhamento jurídico ou fi nanceiro. Você deve consultar um profi ssional para determinar o que pode ser 

melhor para suas necessidades individuais.

15 anos nomercado americano

Traduções Simultâneas para pequenos e grandes
eventos em todos idiomas

“Somos um time de intérpretes e daremos
todas as ferramentas que você precisa para
o seu sucesso na carreira de interprete”.

MARTA OLIVIERI

(781)420.9818

www.interpretersassociates.comacesse:

Temos equipamentos especiais para

oferecer o melhor serviço de interprete

com os melhores profissionais

Também oferecemos cursos para

intérpretes com certificado nos EUA.

Acompanhamos equipes e empresários em diversas ocasiões

@INTERPRETERSASSOCIATESINCFLORIDA

@INTERPRETERSFLORIDA



PUBLICIDADEGazeta Brazilian News · Semana de 5 a 11 de Maio de 2022 19

- 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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C
onhecido sobretu-
do pelos clássicos 
“Na Rua, na Chuva, 
na Fazenda”, “Ve-

lho Camarada” e “Dores do 
Mundo”, o cantor e compo-
sitor Hyldon completa 50 
anos de carreira solo em 
2023. Para iniciar as come-
morações, ele está lançan-
do um novo álbum. Intitu-
lado “Parceiros”, o projeto, 
composto por dez faixas 
(entre releituras e inédi-
tas), chegou às plataformas 
de streaming.

Hyldon é um dos funda-
dores, junto com Tim Maia 
e Cassiano, da soul music 
no Brasil.

Compositor de mão 
cheia, teve parcerias com 
artistas dos mais diver-
sos segmentos, da MPB ao 
rock and roll. Para reunir 

essa experiência, o artis-
ta baiano de 70 anos optou 
por regravar oito parcerias 
importantes de sua trajetó-
ria e também apresenta as 
inéditas “Em Silêncio (Gri-
tos na Madrugada)”, com 
a dupla paulistana de rap 
U-Clãn e “Chuva e Saliva”, 
balada composta com Nan-
do Reis. Entre as regrava-
ções, estão “Velho Cama-
rada” (dele com Augusto 
César), “Foi no Baile Black” 
(parceria com Dexter e Ma-
no Brown), “Primeira Pes-
soa do Singular” (feita com 
Caetano Veloso) e “17 Bei-
jos” (com Arnaldo Antunes 
e Céu).

O lançamento desse ál-
bum faz parte da progra-
mação estratégica ideali-
zada em conjunto com a 
distribuidora digital ONEr-

pm. Foram lançados nove 
singles, mensalmente, e o 
décimo e último chega jun-
to com o disco – a inédi-
ta “Chuva e Saliva”. O ví-
deo desta gravação também 
chegou ao canal de Hyldon 
no YouTube. As gravações 
foram feitas em estúdio 
com a banda que acompa-
nha o artista nos shows há 
algum tempo.

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.

Hyldon comemora 50 anos de 
carreira com novo álbum

planetamusica@gazetanews.comPor GENE DE SOUZA

N
ey Matogrosso, o ar-
tista mais extrava-
gante do Brasil fará 
uma rara visita aos 

Estados Unidos em julho de 
2022. O primeiro show dele 
em solo americano em qua-
se 30 anos vai acontecer na 
sexta-feira 15 de julho no Bro-
ward Center for the Perfor-
ming Arts em Ft. Lauderdale. 
Desde o período Secos e Mo-
lhados na década de 1970 até 
os tempos atuais, Ney é uma 
potência criativa há várias dé-
cadas. Reconhecido por sua 
extravagância, presença de 
palco, figurinos brilhantes e 
uma voz aguda e singular, Ney 
está em um universo próprio 
artisticamente. A revista Rol-
ling Stone o classificou como 

um dos três maiores artistas 
brasileiros de todos os tempos. 
“O pop americano nunca te-
ve uma estrela que explora as 
polaridades do machismo e da 
efeminação com a intensida-
de feroz do pop star brasileiro 
Ney Matogrosso” declarou o 
New York Times.

Alem de Ft. Lauderdale, 

Ney Matogrosso vai se apre-
sentar em Nova York, Boston 
e Berkeley. Realmente imper-
dível essa oportunidade de ver 
um dos artistas mais originais 
e controversos que já saíram 
da América Latina. Ingressos 
para o show dia 15 de julho no 
Broward Center já estão a ven-
da pelo site BrowardCenter.org

Ney Matogrosso abre turnê 

americana no Broward Center 15 

de julho
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Doctor 

Strange in the 

Multiverse of 

Madness

Disney/Marvel

Entra em 
cartaz na 
sexta-feira, 
dia 6 de maio, 

mais um filme do Universo 
Cinematográfico da Marvel, o 
MCU (sigla em inglês), “Doctor 
Strange in the Multiverse of 
Madness”. Após derrotar Dor-
mammu e enfrentar Thanos nos 
eventos de Avengers: Engame, 
Stephen Strange, e seu parceiro 
Wong, continuam suas pes-
quisas sobre a Joia do Tempo. 
Mas um velho amigo que virou 
inimigo coloca um ponto final 
nos seus planos e faz com que 
Strange desencadeie um mal 
indescritível, o obrigando a 
enfrentar uma nova e poderosa 
ameaça. O longa pertence a 

fase 4 do MCU onde a realidade 
do universo pode entrar em 
colapso e Doctor Strange precisa 
da ajuda de Wanda (Elizabeth 
Olsen), que vive isolada desde 
os eventos de WandaVision. No 
elenco estão Benedict Cumber-
batch, Benedict Wong, Elizabeth 
Olsen, Chiwetel Ejiofor, Xochi-
tl Gomez, Rachel McAdams, 
Michael Stuhlbarg, entre outros. 
A direção ficou a cargo de Sam 
Raimi que traz um toque de 
terror para o filme. O roteiro foi 
escrito por Michael Waldron.

Happening

IFC Films

O novo drama 
“Happening” 
(L’Evéne-
ment, título 
original) 
da diretora 
Audrey Diwan 

estreia nas salas de cinema 

em Los Angeles e New York na 
sexta-feira, dia 6 de maio, e ex-
pande para o circuito nacional 
no dia 13 de maio. Adaptação 
do romance de Annie Ernaux, 
que acontece numa França de 
1963, ainda quando o abor-
to era ilegal no país. Anne é 
uma estudante com um futuro 
promissor, e quando descobre 
que está grávida, ela imediata-
mente insiste na interrupção, 
mas seu médico avisa sobre as 
leis implacáveis contra abortos. 
As semanas passam, sem apoio 
ou acesso, Anne fica cada vez 
mais desesperada e faz de tudo 
para interromper a gravidez na 
esperança de recuperar seu fu-
turo. No elenco estão Anamaria 
Vartolomei, Kacey Mottet Klein, 
Luàna Bajrami, Louise Orry-
-Diquéro, Louise Chevillotte, 
entre outros. Audrey também 
escreveu o roteiro com Marcia 
Romano.

The Twin

Don Films/
Shudder

“The Twin” é 
o novo filme 
de terror com 
a atriz Teresa 
Palmer que 
estreia na 

sexta-feira, dia 3 de maio. O 
longa acompanha uma mãe que 
precisa confrontar a insuportá-
vel e inesperada verdade sobre 
seu filho gêmeo que sobreviveu 
ao parto. No elenco estão Teresa 
Palmer, Steven Cree, Tristan 
Ruggeri, entre outros. A direção 
ficou a cargo de Taneli Musto-
nen, que também escreveu o 
roteiro junto com Aleksi Hyväri-
nen.

The Wilds – Season 2

Prime Video

Já o Amazon Studios disponibi-

liza no serviço de ‘streaming’ 
Prime Video na sexta-feira, dia 
6 de maio, a segunda temporada 
da série “The Wilds”. Na tem-
porada 1, um grupo de meninas 
adolescentes sofre um acidente 
de avião e acaba preso numa 
ilha deserta. Agora na tempora-
da 2, o mesmo acontece com um 
grupo de meninos. Com origens 
diferentes, eles precisam lutar 
para sobreviver nesse lugar 
inóspito, sem desconfiar que, na 
verdade, estão fazendo parte de 
um experimento social bastante 
elaborado. Nessa temporada, 
as histórias vão acontecendo 

lado a lado. 
No elenco 
estão Nicholas 
Coombe, Zack 
Calderon, 
Sophia Ali, Sa-
rah Pidgeon, 
Miles Gutier-
rez, entre 
outros.

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 nas salas de cinemas e nas plataformas de streaming

cinema@gazetanews.comPor JANA NASCIMENTO NAGASE

Disney/Marvel
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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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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

Juliana Cardoso (Invest SP), Michel Porcino(Head do Sebrae for Startups) e Cora Souza (Sebrae for Startups)

Wagner Pontes e Alfredo Soares

Sebrae for Startups 2022

Alfredo Soares no Lide Miami

N
o dia 20 de abril, o Sebrae for Startups promoveu o evento “Brazil Tech Night”: o 1º 
Encontro da Comunidade Brasileira de Inovação e Startups em Miami. Com a cor-
realização da Nelson Mullins, uma empresa de advocacia focada em soluções inova-

doras, o evento reuniu empreendedores para uma noite de “pitch” e networking, num dos 
lugares que mais inspiram as startups: o The Lab Miami, em Winwood. Vejam quem com-
pareceu!

N
o dia 26 de abril, o Lide Miami recebeu Alfredo Soares para uma palestra sobre marketing, vendas e e- commerce. O socio da VTEX atraiu a atenção do publico com um jeito leve e des-
contraído ao tratar de temas fundamentais para os empreendedores. Confira!

Rosana Calambichis e Andrea Viana

Jackson Hwn, Sylvia Scwartz e Carlos Omine

Sara Matos e Juliana MoraesVanessa Rozalen e Paula

Michel de Amorim e Alyssa Baracat

Matias Batista, Flavia Mendes, Jonathan Santoro e Wagner Santoro Elio Serpa, Victoria Moraes e Hitalo Bold
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