
O maior jornal brasileiro na Flórida

Área metropolitana do sul da FL 
lidera em população imigrante 

O
s EUA têm, atualmente, mais de 46 milhões, 
ou 14,2%, de sua população composta por imi-
grantes, segundo dados do censo. A Flórida 

continua sendo um dos estados de maior busca e 
concentração de estrangeiros em solo americano. No 

ranking das 15 maiores regiões metropolitanas dos 
EUA que mais receberam imigrantes, a área de Mia-
mi-Fort Lauderdale-Pompano Beach fi cou em primei-
ro lugar. Nela, a participação da população nascida 
no exterior é de 40,9%. Imigração | Pág. 13

A área de Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach tem  2.504.666 moradores imigrantes, de um total de 6,129,858 habitantes. 

Fort Lauderdale Beach- Facebook.
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Brasileira busca pelo 

filho desaparecido no 

sul da Flórida 

Patricia Minatti fala 

sobre vendas on-line 

pela Amazon 
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Patrícia Minatti.
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As autoridades estão 
chamando o recen-
te tiroteio em massa 

ocorrido em Buffalo, Nova 
York, um ataque com moti-
vação racial. O suspeito es-
creveu um documento de 
180 páginas cheio de discur-
sos de ódio sobre raça e laços 
com a “grande substituição” 
(‘Great replacement’).

Mas do que se trata essa 
teoria da conspiração? 

Em suma, a “grande subs-

tituição” é uma teoria da 
conspiração que afirma que 
indivíduos não-brancos estão 
sendo trazidos para os Esta-
dos Unidos e outros países 
ocidentais para “substituir” 
os eleitores brancos para al-
cançar uma agenda política. 
É frequentemente elogiado 
por grupos anti-imigração, 
supremacistas brancos e ou-
tros, de acordo com o Fórum 
Nacional de Imigração.

Os supremacistas bran-
cos argumentam que o influ-
xo de imigrantes, de pessoas 
negras mais especificamen-
te, levará à extinção da ra-
ça branca.

Payton Gendron, o ho-
mem branco de 18 anos acu-
sado de matar 10 pessoas e 
ferir outras três em Buffa-
lo, teria dito em seu discur-
so que a diminuição nas ta-
xas de natalidade de brancos 
equivale a um genocídio.

O suposto atira-
dor de supermerca-
do e outros extre-
mistas afirmam que 
os EUA precisam fe-
char suas fronteiras 
para imigrantes.

A teoria da 
“grande substitui-
ção” às vezes é vista 
de outras maneiras, 

como alegações de substitui-
ção de eleitores e imigrantes 
invadindo os Estados Unidos, 
disse o Fórum Nacional de 
Imigração. A primeira alega-
ção pressupõe que imigran-
tes e não-brancos votarão de 
uma certa maneira, acaban-
do por abafar os votos dos 
americanos brancos.

Adolphus Belk Jr., pro-
fessor de ciência política e 
estudos afro-americanos na 

Universidade Winthrop, dis-
se que os movimentos na-
cionalistas brancos surgem 
quando as pessoas negras são 
vistas como uma ameaça nas 
esferas política e econômica.

Para ele, os nacionalistas 
brancos estão preocupados 
que “os brancos não sejam 
mais a maioria da popula-
ção em geral, mas uma plu-
ralidade, e vejam isso como 
uma ameaça ao seu próprio 
bem-estar e ao bem-estar da 
nação”.

De onde vem essa teoria?
A teoria da “grande subs-

tituição” tem raízes em li-
vros de nacionalismo france-
ses que datam do início dos 
anos 1900, de acordo com a 
Liga Antidifamação (ADL). No 
entanto, o uso mais contem-
porâneo da teoria é atribuído 
a Renaud Camus, um escri-
tor francês que escreveu “Le 
Grand Remplacement” (que 
se traduz em “A Grande Subs-
tituição”) em 2011.

A escrita de Camus foi 
influenciada por outro autor 
francês, Jean Raspail, cujo 
romance de 1973, O Acam-
pamento dos Santos, contou 
uma história fictícia de imi-
grantes se unindo para domi-
nar a França.

De acordo com a ADL, os 

supremacistas brancos cul-
pam os judeus pela imigra-
ção de não-brancos para os 
EUA, e a teoria da “substitui-
ção” agora está associada ao 
antissemitismo.

Uma crença central do 
movimento de supremacia 
branca é o slogan de 14 pa-
lavras: “Devemos garantir a 
existência de nosso povo e 
um futuro para as crianças 
brancas”, de acordo com o 
Southern Poverty Law Cen-
ter. Esse slogan foi cunhado 
por David Lane, membro do 
grupo supremacista branco 
The Order.

Avanço rápido para agos-
to de 2017, quando os na-
cionalistas brancos se reu-
niram na Universidade da 
Virgínia em Charlottesville. 
Os participantes do comício 
gritaram: “Os judeus não nos 
substituirão!”

O Subcomitê da Câmara 
dos EUA sobre Crime, Terro-
rismo e Segurança Interna 
realizou uma audiência so-
bre o aumento de crimes de 
ódio e nacionalismo bran-
co em abril de 2019, tendo a 
questão como “uma crise ur-
gente no país.” 

Texto: Dustin JonesNPR.

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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Turismo da FL caminha para 

novo recorde neste verão  

Dados do turismo mos-
tram que a Flórida está de vol-
ta aos trilhos e se preparando 
para um aumento nos núme-
ros de visitantes neste verão.

Apesar das viagens inter-
nacionais continuarem um 
pouco suprimidas pela pan-
demia de COVID-19, a parti-
cipação foi 1,9% maior que 
2019, o último ano completo 
antes do início da pandemia.

59,3 milhões de turistas 
chegaram a Orlando em 2021, 

um aumento de 68% em rela-
ção aos números atingidos pe-
la pandemia de 2020.

Enquanto as visitas domés-
ticas cresceram 70%, foram 
quase 54% para negócios e 
25,7% para viajantes interna-
cionais. Dos turistas interna-
cionais, os brasileiros ficaram 
em quinto lugar, atrás dos me-
xicanos, colombianos, cana-
denses e argentinos.

Confira o turismo na Flóri-
da no gazetanews.com.

a disney está comemorando seu 50º aniversário com novas atrações.

Pixabay.

O segundo torneio será nos dias 21 e 22 na praia de Pompano Beach.

divulgação.

N
este final de semana, 
dias 21 e 22 de maio, 
será realizado na praia 

de Pompano Beach o segundo 
torneio de Beach Tennis Fest - 
campeonato esportivo da mo-
dalidade que irá reunir joga-
dores amadores de diversas 
categorias.

O evento começa às 9 da 
manhã e termina às 6 da tarde 
com a premiação das duplas.

Durante a programação, 
os visitantes poderão curtir a 
praia e também degustar gu-
loseimas brasileiras da distri-
buidora Tadelui como açaí, 
água de coco (Coconut Blast) 

BEACH TENNIS FEST 

promete agitar a praia de 

Pompano Beach
O campeonato vai 

reunir jogadores 

amadores 

em diversas 

categorias.

e salgadinhos. E outra barra-
ca sensação será da Manah Es-
firras e os famosos Chup chup 
do Lukinha.

Diversos negócios também 
vão expor suas marcas, produ-

tos ou serviços durante o cam-
peonato, com tendas monta-
das na areia, no lado norte 
do píer.

O torneio deste ano terá 
ainda uma área especial para 

os produtos de Beach Tennis, 
como: raquetes, acessórios e 
roupas da marca SMASH. Tam-
bém roupas fitness e biquínis 
da Pittol Boutique.

“No segundo ano de 
evento, já recebemos apoio 
de várias empresas e gran-
des marcas estão se juntando 
ao Torneio, como a empresa 
de água Zephyrhills e a bebi-
da energética RedBull., além 
das empresas locais que estão 
apoiando esta iniciativa”, rela-
tou Fernanda Cirino, uma das 
organizadoras. 

Integração e esporte
O torneio de Beach Tennis 

integrará mais de 200 atletas 
de diferentes categorias e na-
cionalidades em 12 quadras 
espalhadas pela praia de Pom-
pano Beach. Este ano os orga-
nizadores incluíram a catego-
ria Open (com premiação em 
dinheiro).

O evento é organizado pe-
la Sea and Sugar e Gazeta Ne-
ws, com a coordenação de 
Eliane Gallotti, jogadora e en-
tusiasta do esporte.

Serão 12 quadras, 200 atle-
tas, barracas de alimentos e 
bebidas brasileiras, exposito-
res de marcas e produtos e 
brindes para o público.
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Gazeta Labs: Afinal, o que é a Amazon?

ENTREVISTA

A Amazon é uma empresa de tecnologia que atua em diver-
sos segmentos, porém é mais conhecida pelo e-commerce. Es-
tá presente na vida das pessoas de diversas formas, como por 
exemplo na leitura com o Amazon Kindle, no entretenimen-
to com Amazon Prime Vídeo, Amazon Music, Twitch, além de 
outros segmentos como a assistente virtual Alexa e muitos ou-
tros. No e-commerce, a Amazon é um marketplace. Isso signifi-
ca que sua plataforma funciona como um shopping center on-
line. Assim como no shopping center físico, você pode alugar 
um espaço para ter sua loja, na Amazon você também poderá 
“alugar” seu espaço, cadastrando seus produtos.

Gazeta Labs: Como ter um negócio online?

Você fará um cadastro de vendedor e dessa forma poderá 
gerenciar seus produtos. Pode-se começar pela revenda de pro-
dutos ou incluindo produtos da sua marca própria. O modelo de 
revenda é possível porque a Amazon permite que mais de um 
seller consiga vender o mesmo produto, caso ele também tenha 
acesso aquele produto e seja autorizado pela marca. Existem 
produtos que são vendidos na Amazon que também são vendi-
dos em outras plataformas e lojas físicas com preços melhores. 
Isso abre oportunidades para vendedores comprarem mais ba-
rato em outros locais e revenderem na Amazon para ter lucro. 

Gazeta Labs: Fale sobre a mentoria 

É uma mentoria onde mostro como tirar uma ideia do pa-
pel até o momento de conseguir validar essa ideia ou analisar 
de forma correta o mercado para traçar uma estratégia para um 
produto que já está pronto para vender ou já vende na Ama-
zon. O Link está na minha bio do Instagram @patriciaminatti

Com mais de 20 anos de experiência em marketing e vendas e uma parada 

obrigatória na carreira, a empresária se redescobriu no comércio online.

Do burnout ao sucesso: Patricia 

Minatti fala sobre a Amazon

Dona da agência Beonne, 
Patricia Minatti possui 
mais de 20 anos de ex-

periência em marketing e ven-
das. Trabalhou em diversas 
multinacionais e teve uma car-
reira sólida, atuando em diver-
sos cargos de gerência e di-
retoria até ter um burnout e 
fazer uma parada obrigatória 
na sua carreira. 

A partir desse momento, 
começou a buscar alternativas 
para que sua volta para o mer-
cado fosse diferente. Começou 
uma extensa pesquisa em for-
mas para empreender, quan-
do conheceu sobre vendas na 
plataforma Amazon.

Quando se mudou com 
sua família para os Estados 
Unidos, descobriu que a Ama-
zon que conhecia no Brasil era 
muito diferente da que existia 
aqui e que muitas pessoas uti-
lizavam a plataforma da Ama-

zon para gerar negócios.
Depois de meses estudan-

do e pesquisando sobre as 
possibilidades que a Amazon 
oferece para quem quer em-

preender, Patrícia finalmen-
te começou a vender produ-
tos com uma marca que criou 
do zero para vender na plata-
forma. Isso não somente virou 

um negócio online, como tam-
bém começou a ajudar diver-
sos empresários a venderem 
seus produtos.

Patrícia Minatti comanda a agência Beonne, especializada em vendas online na plataforma da Amazon. 

Patrícia Minatti.



PUBLICIDADEGazeta Brazilian News · Semana de 19 a 25 de Maio de 2022 7

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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Famílias vítimas de Surfside 

receberão quase $1 milhão
Um acordo de quase US $ 1 

bilhão pelo colapso do prédio 
em Surfside, na área de Miami 
Beach, em junho do ano pas-
sado, foi anunciado no dia 11.

O litígio de indenização às 
famílias das vítimas e sobre-
viventes da tragédia ocorri-
da em 24 de junho de 2021, e 
que matou 98 pessoas, estava 
avançando lentamente nesse 
quase um ano. 

O edifício residencial de 
12 andares desabou parcial-
mente por volta da 1h15 da 
manhã do dia 24 de junho no 
condomínio Champlain To-
wers South, na cidade litorâ-
nea de Surfside, cerca de 10 

quilômetros ao norte de Mia-
mi Beach. Aproximadamente 
55 das 136 unidades do com-
plexo à beira-mar foram des-
truídas.

Os advogados envolvidos 
no processo de ação coletiva 
que representam os inquilinos 
anunciaram que um acordo de 
US$ 997 milhões foi alcançado 
com as seguradoras. O acordo 
cobrirá as famílias daqueles 
que morreram, bem como os 
sobreviventes, de acordo com 
os advogados.

O juiz disse que quer to-
do o acordo finalizado até o 
aniversário de um ano em 24 
de junho.

55 apartamentos do condomínio em Surfside desabaram em junho de 2021.

Miami dade Fire rescue 

Duas mulheres de Cooper City, no condado de Broward, aplicaram golpes em 

67 propriedades em todo o estado, arrecadando milhões de dólares. 

Polícia desmantela fraude para 

roubo de casas no sul da Flórida

O
s donos da casa estão 
mortos e os verdadei-
ros herdeiros são re-

tirados da herança legítima. 
No lugar, um desconhecido 
se passa por herdeiro e obtém 
parte ou o valor total da pro-
priedade. Esse é parte de um 
esquema de fraude de proprie-
dade que tem acontecido com 
frequência no sul da Flórida. 

Na maioria dos casos, o 
roubo envolve a propriedade 
de pessoas que morreram e 
seus herdeiros que moram em 
outros estados, são idosos e 
menos propensos a apresentar 
queixas. Há também casos de 
moradores que eram os her-
deiros legítimos e foram des-
pejados após falsas alegações 
da propriedade na justiça. 

No dia 16, duas mulhe-
res de Cooper City, Samantha 
Johnson e Sandra Shea, foram 
detidas sob a acusação de es-

quema de fraude, exploração 
de idosos e roubo, após inves-
tigação do Broward County 
Property Appraiser’s Office. 

De acordo com a investiga-
ção, Johnson e Shea consegui-
ram a posse de duas casas em 
Cooper City, cujos donos já fa-
leceram, usando documentos 
falsos em um ‘Probate court’ 
- tribunal que tem jurisdição  
sobre o inventário de testa-
mentos e administração de 
propriedades de pessoas fa-
lecidas.

Em um dos casos, elas per-
suadiram o herdeiro legítimo 
a ficar com uma fração do va-
lor real da casa e nunca lhe pa-
garam nada. No segundo caso, 
eles convenceram um homem 
que tinha acabado de sair da 
prisão e tinha o mesmo sobre-
nome do dono da casa de que 
ele era um herdeiro, o que não 
era, e ele recebeu uma peque-

Golpes são aplicados em herdeiros de imóveis cujos donos já faleceram.

andy dean - Fotolia

na parte da venda. Elas lucra-
ram US$ 510.000 com a venda 
das duas casas.

Ao todo, essas mulheres 
obtiveram ilegalmente 67 ca-
sas em todo o estado, soman-
do milhões de dólares em gol-
pes. Em 21 dos casos, o prazo 
para contestar o golpe já pres-
creveu. 

Geralmente, os golpistas 

acessam registros públicos on-
-line para identificar casas que 
têm impostos de propriedade 
não pagos, na esperança de 
que não haja o legítimo pro-
prietário ainda morando lá, 
ou pesquisam obituários de 
pessoas que morreram. Eles 
então falsificam documentos 
e procuram possíveis herdei-
ros. Fonte: Sun Sentinel. 
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Sérgio Alberto Costa, de 66 anos, mora em Orlando e foi ao Brasil checar seu 

sítio em Pernambuco, que foi invadido e incendiado; polícia não tem pistas.

Aposentado brasileiro da Flórida 

desaparece após checar sítio no BR

O 
brasileiro Sérgio Alber-
to Costa, de 66 anos, 
que mora em Orlando, 

está desaparecido há cerca de 
50 dias, quando foi ao Brasil 
checar o sítio que tem em Ca-
bo de Santo Agostinho, em 
Pernambuco. 

Desesperada, a família es-
tá em busca de informações 
sobre ele. De acordo com a ex-
-esposa, Gysa D´Olmo, em no-
vembro, ele foi ao Brasil che-

car o sítio depois que o local 
foi abandonado pelo caseiro e 
sido incendiado. A proprieda-
de fica a 20 minutos de Recife 
e é um terreno cobiçado.

Durante esses meses, o 
aposentado se estabeleceu em 
uma pousada e conseguiu re-
formar e mobiliar novamente 
o sítio. Mas assim que recebeu 
os móveis novos, em março, o 
local foi novamente saqueado 
e incendiado. Dias depois, ele 

desapareceu. 
Ao Gazeta News, Gysa dis-

se que tanto ela quanto o ex-
-marido moram nos EUA há 
25 anos, mas ele dividia a vi-
da entre os dois países, e des-
sa última vez foi para ficar 
uns meses a mais até resolver 
a situação.

“No dia 30 de março fomos 
comunicados pelo então advo-
gado que ele estava desapare-
cido, não estava em casa. Mas 

na verdade ele já estava desa-
parecido há uns 3 ou 4 dias. Os 
vizinhos nos contaram que ou-
viram muito barulho durante 
uns dias e depois ele não foi 
mais visto. O sítio é guardado 
por cachorros treinados, não 
é qualquer pessoa que entra. 
Desde então, começamos a 
procurá-lo e autorizamos a en-
trada da polícia no sítio.

O caso permanece sob in-
vestigação.  Sérgio alberto Costa, de 66 anos, está desaparecido desde março.

arquivo pessoal.

DeSantis anuncia US$ 100 milhões para hospitais de câncer
O governador Ron DeSan-

tis visitou na terça-feira, 17, 
o Centro de Pesquisa Clínica 
Don Soffer da Universidade 
de Miami onde anunciou que 
aprovará US $ 100 milhões pa-
ra pesquisa e tratamento do 
câncer no plano de orçamen-
to do estado em 2022-2023 — 

um aumento de cerca de US$ 
37 milhões em relação ao or-
çamento atual. 

Ao lado da primeira-da-
ma, Casey DeSantis, uma so-
brevivente do câncer de ma-
ma, bem como pelo cirurgião 
geral do estado, legisladores 
e outros, o governador falou 

sobre a experiência pessoal 
de sua família com o câncer e 
prometeu esperança para as 
centenas de milhares de flori-
dianos que têm ou terão que 
enfrentar um diagnóstico se-
melhante. 

Três hospitais de câncer - 
Sylvester Comprehensive Can-

cer Center no Sistema de Saú-
de da Universidade de Miami, 
o Centro de Pesquisa e Cen-
tro de Câncer H. Lee Moffitt 
de Tampa e o Shands Cancer 
Hospital da Universidade da 
Flórida em Gainesville - rece-
berão o financiamento para 
pesquisa e assistência médica.ron deSantis acompanhado da primeira-dama, Casey deSantis.

Twitter ron deSantis.
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Daniel Silva, 40 anos, morava em Deerfield Beach, sul da Flórida, mas saiu de casa de bicicleta e não foi mais visto.

“Ele está com depressão profunda”, diz brasileira 

que busca pelo filho desaparecido na Flórida 

Desesperada por notí-
cias, a brasileira Ruth 
Silva veio de Pernam-

buco para a Flórida em busca 
do filho Daniel Silva, 40 anos, 
que morava em Deerfield Bea-
ch (FL) e está desaparecido des-
de março. 

Segundo Ruth, Daniel 
está sofrendo de depressão 
profunda e não conversa di-
reito, não mantém contato 
com ninguém. “Ele não quer 
saber de celular. Me ligava 
quase toda semana, depois 
não quis me ligar mais e de-
sativou. Não deixa ninguém 
sequer tirar foto dele. “Tem 
que ser escondido”, contou 
com exclusividade ao Gaze-
ta News. 

“Ele não fala nada e está 
muito magro. Eu vim para le-
vá-lo para o Brasil ou levá-lo 
para o médico, mas ele disse 
que não tem nada e não quer 
voltar. Ele sempre trabalhou, 

nunca me deu trabalho, é um 
bom filho”, ressalta.

Há 23 anos morando nos 
EUA, Daniel trabalhava com 
limpeza e pintura de imóveis 
em uma empresa do sul da 
Flórida, mas segundo Ruth, 

o chefe disse que ultimamen-
te ele não estava tão calmo e 
fazendo as coisas sem pensar 
direito. “Ele fala bem o inglês 
e conhece vários lugares, só 
Deus para fazer um milagre, 
eu creio que Deus pode”, afir-

ma desesperada. 
Atualmente hospedada na 

casa de uma amiga em Coco-
nut Creek, ela está com a vol-
ta marcada para o Brasil para 
10 de junho e está desespera-
da para encontrá-lo. “Ele é um 

Antes de desaparecer, Daniel Silva trabalhava com reformas e limpeza de imóveis na região de Deerfield Beach. 

Ruth Silva.

bom rapaz, prestativo, mas es-
tá mal. Chegou a fazer trata-
mento e tomar remédio, me-
lhorou, mas parou com tudo 
e agora está mal de novo”, 
explica. 

Ela se encontrou com ele 
uma vez quando chegou, no 
dia 10 de março, passaram o 
dia juntos, mas depois não o 
viu mais. 

“Quando cheguei, passei o 
dia com ele, almoçamos jun-
tos, ele mesmo que preparou 
a comida. À noite, voltei pa-
ra a casa de uma amiga, onde 
estou hospedada, porque ele 
mora com um amigo, que dis-
se que não dava para eu dor-

mir lá. Esse amigo pediu, in-
clusive, que ele saísse da casa. 
Ele não tinha para onde ir e eu 
ia até olhar outro lugar com 
ele”, conta. 

No outro dia, quando ela 
foi vê-lo novamente, ele já ti-
nha saído e desde então desa-
pareceu.

“Ele saiu de bicicleta, não 
levou nada. Ele está com rai-
va de todo mundo, está revol-
tado, triste da vida. Decepcio-
nado, disse que passou muitas 
decepções aqui. Está com de-
pressão muito forte. Ele já es-
teve bem, me ajudou muito 
no Brasil, mas agora não está 
bem. Não sei o que fazer”, de-
sabafa Ruth.

Quem souber de alguma 
informação sobre Daniel Sil-
va pode entrar em contato 
com Ruth pelo número (81) 
86182484 ou Betânia 561 - 
8460322.

Leia a reportagem comple-
ta no gazetanews.com.

“Eu vim para levá-lo ao 

médico ou para o Brasil. 

Ele sempre trabalhou, 

nunca me deu trabalho, 

é um bom filho”, 
desabafa Ruth Silva.

Arlaine Castro
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O projeto de lei Farm Workforce Modernization Act foi aprovado pela Câmara em 2021.

Inflação e escassez de trabalhadores 

impulsionam lei bipartidária de imigração

O
s deputados e sena-
dores federais estão 
usando as chances que 

restam para passarem uma le-
gislação bipartidária de imi-
gração que ajude a combater 
a escassez de mão de obra e, 
consequentemente, impulsio-
ne a economia dos EUA.

Um dos projetos de lei é 
revisar os problemas de visto 
de trabalhador imigrante – in-
cluindo vistos agrícolas sazo-
nais H-2A e vistos H-2B para 

trabalho não agrícola, como 
de hospitalidade e processa-
mento de alimentos.

O projeto de lei apelidado 
de Farm Workforce Moderni-
zation Act foi aprovado pela 
Câmara em março de 2021 e 
é uma das propostas de imi-
gração mais bipartidárias que 
circulam atualmente no Con-
gresso.

No entanto, a medida, que 
permitiria que alguns traba-
lhadores rurais solicitassem 

green cards e revisassem o 
programa de vistos H-2A, es-
tá paralisada há mais de um 
ano, enquanto o Senado ne-
gocia uma versão.

Esta é a primeira vez em 
duas décadas que um projeto 
de lei para legalizar os traba-
lhadores agrícolas imigrantes 
foi aprovado em uma câmara 
e tem o apoio da liderança na 
outra câmara, bem como do 
presidente.

Fonte: Portal RollCall.A proposta de lei está paralisada há mais de um ano; Senado negocia versão.

Flickr

Novo recorde: 234.088 imigrantes são interceptados na fronteira EUA-México

O número de imigrantes 
interceptados tentando entrar 
ilegalmente nos Estados Uni-
dos vindos do México aumen-
tou em abril, superando todos 
os recordes anteriores, uma 
indicação da escala da crise da 
imigração ilegal na fronteira.

Autoridades de frontei-

ra dos EUA interceptaram 
234.088 imigrantes que ten-
tavam entrar ilegalmente no 
país no mês passado, de acor-
do com um documento do 
tribunal federal obtido pelo 
Washington Examiner na se-
gunda-feira, 16. 

Os 234.088 são o número 

mais alto já registrado, ultra-
passando 220.063 na fronteira 
sul em março de 2000, mos-
tram os dados federais. Nos 
primeiros 15 meses comple-
tos do mandato do presiden-
te Joe Biden, a polícia fede-
ral na fronteira sul impediu 
mais de 2,75 milhões de pes-

soas que tentavam atravessar 
para os Estados Unidos sem 
permissão.

Menos da metade dos in-
terceptados de abril- 96.908 - 
foram expulsos sob o Título 42 
– medida que permanece em 
vigor por causa da pandemia 
e devolve os imigrantes. Grupos de imigrantes detidos.

US Border Patrol Del Rio Sector

O governo americano que-
brou em março de 2022 o re-
corde de emissão de vistos de 
turismo para brasileiros.

A conclusão é de um levan-
tamento realizado pelo escri-
tório de advocacia migratória 
AG Immigration Group junto 
ao Departamento de Estado di-
vulgado esta semana.

No total, 71.156 vistos B1/
B2 (de negócio e turismo) fo-
ram expedidos para os cida-
dãos brasileiros no mês. Es-
te índice é bem maior que o 
recorde anterior, de março 
de 2018, quando 59 mil docu-
mentos de viagens haviam si-
do autorizados. 

Além disso, março de 2022 
teve praticamente o mesmo 
volume de emissões de todo 
o ano de 2021, quando 71.661 
vistos foram expedidos — ape-
nas em critério emergencial 
em boa parte do ano, já que 
as atividades consulares ha-
viam sido reduzidas devido à 
pandemia.

Leia mais sobre emissão 
de vistos no gazetanews.com.

EUA emitem alto 

número de vistos 

para brasileiros 

SEGURO DE COMPANHIA

SEGURO DE AUTO

HOMEOWNERS INSURANCE



ImIgraçãoGazeta Brazilian News · Semana de 19 a 25 de Maio de 2022 13

A região de Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach é composta por 40,9%  (2.504.666) de pessoas nascidas no exterior.

Área metropolitana do sul da Flórida concentra 
maior população imigrante dos Estados Unidos

C
om uma população de 
imigrantes (legais e in-
documentados) de mais 

de 46 milhões, ou 14,2%, em 
2022, os EUA têm o maior nú-
mero de imigrantes do mun-
do, informa o Pew Research 
Center.

No ranking das 15 gran-
des regiões metropolitanas 
dos EUA que mais receberam 
imigrantes, Miami-Fort Lau-
derdale-Pompano Beach ficou 
em primeiro lugar, segundo os 
dados do censo americano re-
lativos a 2020. Nessa região, 
a participação da população 
nascida no exterior é de 40,9%, 
ou 2.504.666 de pessoas de um 
total de 6,129,858, sendo Cuba 
o país de origem mais comum. 

Outra região metropolita-
na da Flórida que entra na 
classificação é Orlando-Kissim-
mee-Sanford. Mas ela aparece 
em 13º lugar, com 18,8% da 
população, ou 481.158 pes-

soas nascidas no exterior, a 
maioria da Colômbia, de um 
total geral de 2,560,260 de ha-
bitantes.

Estados com maior po-
pulação imigrante

Os estados com o maior 
aumento na população imi-
grante de janeiro de 2020 a 
janeiro de 2022 foram Flóri-
da (até 531.000), Virgínia (até 
268.000), Texas (até 263.000), 
Califórnia (até 212.000), In-
diana (até 205.000), Tennes-
see (até 198.000) e Nova Je-
rsey (aumento de 183.000), 
calcula o Center for Immigra-
tion Studies.

Estado número um em 
imigrantes, mais de um quar-
to da população da Califórnia 
é nascida no exterior – prin-
cipalmente vinda do México. 
Em 2016, a Califórnia concen-
trava um total de 10,68 mi-
lhões de residentes nascidos 
no exterior, representando 
27,2% de sua população total. 

Atrás do Texas e Nova 
York, a Flórida aparece em 
quarto lugar, com uma popu-
lação imigrante de 4,23 mi-
lhões, cerca de 20,6% de sua 
população total. Seus maio-
res centros para imigrantes 
são Tampa, Orlando e Miami.

Nova Jersey e Nova York 
também têm grandes popu-
lações de imigrantes, com 
22,7% e 22,4% de suas po-
pulações sendo imigrantes, 
respectivamente. Alternati-
vamente, Montana e West 
Virginia têm populações de 
imigrantes muito pequenas, 
representando apenas 2,2% e 
1,6% de suas populações, res-
pectivamente.

As 15 maiores áreas metro-
politanas (acima de 1 milhão 
de habitantes) com maioria de 
imigrantes são: 

1. Miami-Fort Lauderdale-
-Pompano Beach, FL

2. San Jose-Sunnyvale-San-
ta Clara, CA

3. Los Angeles-Long Beach-
-Anaheim, CA

4. San Francisco-Oakland-
-Berkeley, CA

5. New York-Newark-Jer-
sey City, NY-NJ-PA

6. Houston-The Woo-
dlands-Sugar Land, TX

7. San Diego-Chula Vista-
-Carlsbad, CA

8. Washington-Arlington-
-Alexandria, DC-VA-MD-WV

9. Las Vegas-Henderson-Pa-
radise, NV

10. Riverside-San Bernar-
dino-Ontario, CA

11. Seattle-Tacoma-Belle-
vue, WA

12. Boston-Cambridge-Ne-
wton, MA-NH

13. Orlando-Kissimmee-
-Sanford, FL

14. Dallas-Fort Worth-Ar-
lington, TX

15. Sacramento-Roseville-
-Folsom, CA.

Leia a reportagem comple-
ta no gazetanews.com.Área de miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach tem 40,9%  de imigrantes.

Fort Lauderdale Beach- Facebook.
Arlaine Castro
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A crise é resultado de um aumento nos litígios, das taxas de resseguro e até fraude, alegam as seguradoras.

Moradores da Flórida e outros estados enfrentam 

aumentos crescentes de seguro residencial

O 
aumento dos custos do 
seguro residencial tor-
nou-se uma crise na 

Flórida e em outros estados. 
Entre tempestades e outros fa-
tores, as taxas continuam su-
bindo à medida que as empre-
sas saem do mercado.

Os moradores da Flórida 
têm sentido o aperto dos au-
mentos de taxas de dois dí-
gitos. Alguns enfrentaram 
cancelamentos de apólices, 
enquanto outros estão pagan-
do do próprio bolso por um 
novo telhado antes de pode-
rem obter uma nova apólice.

Três diferentes compa-
nhias de seguros de proprie-
dade disseram ao Escritório de 
Regulamentação de Seguros 
da Flórida na terça-feira, 10, 
que querem aumentar seus 
valores:

A First Florida Auto and 
Home pediu um aumento de 
22,9%.

A KIN Interinsurance Net-
work quer um aumento de 
25,1%.

E a maior, a Florida Farm 
Bureau, disse que precisa de 
um salto de 48,7% nas taxas 
para as apólices dos proprie-
tários.

Estas seguradoras são três 
das poucas que restam na Fló-
rida, as que permaneceram 
enquanto os sinistros subiam 
pelas nuvens, em grande par-
te por causa das substituições 
dos telhados das casas. Elas 
alegam que a crise é causada 
pelo próprio homem – resul-
tado de um aumento nos li-
tígios, aumento das taxas de 
resseguro e até fraude.

Os pedidos de aumento de 
alíquota ressaltam a precarie-
dade do mercado de seguros 
patrimoniais do estado.

A First Florida mostrou 
um gráfico aos reguladores de 
seguros, revelando que seus 
pagamentos dobraram nos úl-

timos três anos por causa do 
que chama de reivindicações 
de mudança de telhados “du-
vidosas”. 

Um dos problemas que 
vem acontecendo são empre-
sas de telhados sem escrú-
pulos que oferecem telhados 
“gratuitos” e até inundam 
bairros com vendedores de-
pois de uma tempestade para 
angariar negócios. Os carpin-
teiros antiéticos então contra-
tam advogados para proces-
sar as companhias de seguros, 
que acabam tendo que pagar 
pelo novo telhado. 

Na comunidade em Win-
dermere, onde moro, tenho 
observado diversos casos de 
substituição de telhados em ca-
sas relativamente novas e que 
não necessitariam de um telha-
do novo nos próximos 10 anos. 
Claro que existem exceções, 
mas este é um exemplo que 
vem agravando a crise das apó-
lices de seguro residenciais.

Entre tempestades e outros fatores, as taxas continuam subindo à medida que as empresas saem do mercado.

Stockphoto.

O governador Ron DeSan-
tis prometeu que legisladores 
em Tallahassee enfrentarão a 
crise do seguro de propriedade 
na próxima semana durante 
uma sessão especial que bus-
que uma legislação para esta-

bilizar o mercado. 
Andy Ray, um agen-

te de seguros em Altamon-
te Springs, disse que muitos 
de seus clientes estão lutando 
contra o problema. Ele espera 
que a próxima sessão marcada 

para 23 de maio traga algum 
alívio a seus clientes.

Neise Cordeiro, Realtor®
Instagram: @NeiseReal-

torFL
(407)603-7072
NeiseSellsRealEstate.com

Neise Cordeiro
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Brasileiro em 

Washington 

é acusado de 

portar armas 

ilegalmente 

Um brasileiro condenado 
por violência doméstica que 
mora em Vancouver, no esta-
do de Washington, foi preso 
por acusações de porte ilegal 
de armas de fogo, incluindo 
armas fantasmas – armas de 
fogo de fabricação particular 
sem números de série. 

João Ricardo DeBorba con-
tinua detido pelas oito acusa-
ções no Centro de Detenção 
Federal em SeaTac, aguardan-
do novos procedimentos judi-
ciais. De acordo com a denún-
cia criminal do Departamento 
de Justiça, DeBorba entrou nos 
Estados Unidos com visto de 

turista em 1999, venceu o vis-
to e falsificou documentos pa-
ra trabalhar nos EUA e adqui-
rir armas de fogo.

A denúncia diz que em 
2019, ao comprar três armas 
de fogo em Portland e Leba-
non, no Oregon, e Lacey, es-
tado de Washington, DeBorba 

inseriu informações falsas em 
formulários do governo dizen-
do que era cidadão dos EUA. 

DeBorba comprou mais 
armas de fogo nos dois esta-
dos, foi preso em novembro 
de 2019 por suposta agressão 
doméstica, cumpriu uma or-
dem de não contato e foi ins-

truído a entregar suas armas. 
No mesmo mês, ele foi preso 
por violar essa ordem e 20 ar-
mas de fogo foram apreendi-
das em sua residência.

Em janeiro, ele foi conde-
nado em um caso separado de 
agressão doméstica e não po-
deria ter armas de fogo.

Paulo Teixeira estava em uma viagem ao Havaí quando passou mal e foi hospitalizado em estado 

grave com meningite meningocócica; Flórida registra surto atual da doença nos EUA.

Brasileiro é acometido por meningite em 

viagem e fica em estado grave no Havaí

estabilizar com menos medi-
camentos, retiraram os tubos 
porque os pulmões voltaram a 
funcionar e ele abriu os olhos 
e, mesmo com dificuldades, 
começou a falar. 

Ele ainda está na UTI em 
hemodiálise e seu caso é con-
siderado muito grave, pois os 
órgãos não voltaram a funcio-
nar completamente, a circu-
lação está muito prejudicada 
nas pernas e braços e ele está 
muito fraco. 

Por causa dos custos do Paulo Teixeira ainda está na UTI em hospital do Havaí.

GofundMe.

O 
brasileiro Paulo Teixei-
ra estava em uma via-
gem ao Havaí quando 

passou mal e foi hospitalizado 
em estado grave. O diagnósti-
co: meningite meningocócica. 
A Flórida está vivenciando um 
surto de meningite não visto 
há décadas, alertou o Depar-
tamento Estadual de Saúde. 

O brasileiro foi internado 
na UTI inconsciente, com fa-
lência de órgãos vitais e sepse 
(infecção generalizada). O caso 
era tão grave que a equipe mé-
dica alertou a família que ele 
provavelmente não sobrevive-
ria à primeira noite, quando 
estava sendo mantido ligado 
a aparelhos e medicamentos.

Por um milagre, segundo 
amigos próximos, ele come-
çou a se recuperar com o trata-
mento e foi melhorando. Sua 
pressão sanguínea começou a 

hospital e outras despesas mé-
dicas, amigos e familiares ten-
tam inscrevê-lo para uma as-
sistência financeira privada 
que o hospital oferece. En-
quanto isso, uma campanha 
foi criada para ajudar a co-
brir as despesas hospitalares e 
também do sobrinho que via-
jou da Flórida para acompa-
nhá-lo durante a internação.

A meningite é uma infla-
mação de uma parte do cére-
bro e da medula espinhal que 
pode ser causada por bacté-

rias, vírus, fungos e até lesões. 
No entanto, este surto atual 
está sendo governado por uma 
grave infecção bacteriana, se-
gundo o Centro de Controle e 
Prevenção de Doenças (CDC).

Em 2021, foram 27 casos 
registrados no estado e 2022 já 
soma 21 casos, de acordo com 
o Departamento de Saúde da 
Flórida, que continua monito-
rando o surto. 

Para ajudar Paulo Teixeira, 
acesse a campanha no gazeta-
news.com.
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Ossada encontrada em 

Boston pode ser de brasileira
A Polícia de Boston des-

cobriu novas pistas sobre um 
assassinato que ocorreu na ci-
dade há 17 anos e uma delas 
indica que a ossada encontra-
da em uma chaminé pode ser 
de uma mulher brasileira. E as 
investigações apontaram que 
seu possível parente pode ser 
um padre do interior de Goiás. 

As investigações começa-
ram em 2005, quando Eric 
Speller, zelador de um prédio 
residencial no bairro de Dor-
chester, em Boston, abriu uma 
chaminé e tomou um susto ao 
se deparar com um corpo.

Pelo estado da ossada, os 
investigadores estimaram que 

a morte tinha ocorrido até três 
anos antes.

A polícia de Boston nunca 
descobriu de quem era a ossa-
da. Os exames apontaram que 
se tratava de uma mulher en-
tre 25 e 35 anos, cabelos pre-
tos ou castanhos e, segundo a 
análise dos ossos da bacia, já 
tinha dado à luz pelo menos 
uma vez. 

“O FBI entrou em contato 
com o delegado e eles estão 
em uma investigação policial 
de uma pessoa que foi assassi-
nada nos Estados Unidos e que 
bateu correspondência com 
meu DNA”, conta Murah Pei-
xoto Vaz, padre. Fonte: G1.

O corpo foi encontrado em um prédio residencial de Dorchester em 2005.

Pixabay.

No mais recente e cruel, Payton Gendron, um jovem de 18 anos, abriu fogo, 

matou 10 pessoas e feriu outras três em um supermercado de Buffalo, NY.

“Violência planejada” - EUA 

registram 198 tiroteios em 2022

O
s Estados Unidos tive-
ram 198 tiroteios em 
massa em 2022. Com 

pouco mais de 19 semanas no 
ano, a média é de cerca de 10 
ataques do tipo por semana.

A contagem é do Gun Vio-
lence Archive, uma organiza-
ção independente de coleta 
de dados, que define um tiro-
teio em massa como um inci-
dente em que quatro ou mais 
pessoas são baleadas ou mor-
tas, excluindo o atirador. 

No mais recente e cruel, 
Payton Gendron, um jovem de 
18 anos abriu fogo, matou 10 
pessoas e feriu outras três no 
último fim de semana em um 
supermercado de Buffalo, No-
va York. Foi o tiroteio em mas-
sa mais mortal do ano no país.

Ele viajou de Broome Cou-
nty, Nova York, a cerca de 320 
quilômetros de distância, para 
realizar seu ataque, segundo a 

polícia. A esmagadora maioria 
das vítimas era negra.

2021 teve 693 tiroteios em 
massa registrados. Em 2020, 
foram 611 e 2019 teve 417, 
segundo o Gun Violence Ar-
chive.

Violência planejada
“Os massacres não surgem 

do nada. Isso é violência pla-
nejada. Em cada um desses ca-
sos, sempre há um rastro de... 
sinais de alerta comportamen-
tais”, disse à NPR Mark Foll-
man, que pesquisa tiroteios 
em massa desde 2012, quan-
do um atirador matou 12 pes-
soas em um cinema em Auro-
ra, Colorado.

O suspeito do ataque de 
Buffalo deixou por escrito um 
discurso racista, vestiu roupas 
militares e transmitiu o ata-
que ao vivo.

Follman diz que o papel da 
saúde mental também é am-

Payton Gendron matou 10 pessoas; crime racial está sendo considerado.

BigDawg.

plamente mal compreendido.
“O público em geral vê 

os atiradores em massa co-
mo pessoas totalmente lou-
cas, insanas. Isso se encaixa 
na ideia de sair atirando por 
aí, como se essas pessoas esti-
vessem totalmente desligadas 
da realidade. Não é o caso. Há 
um processo de pensamento 
muito racional que envolve o 

planejamento e a execução de 
tiroteios em massa”, explica. 

O Subcomitê da Câmara 
dos EUA sobre Crime, Terro-
rismo e Segurança Interna rea-
lizou uma audiência sobre o 
aumento de crimes de ódio e 
nacionalismo branco em abril 
de 2019, tendo a questão co-
mo “uma crise urgente no 
país.” Fonte: NPR.

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

Horário de funcionamento 
Segunda á sextas dás 9:30am ás 5:30pm
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O Tribunal Superior Eleitoral comanda as ações durante o ano eleitoral.

 Marcelo Camargo/Ag..ncia Brasil

O 
presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
Luiz Fux, lançou  na 

quarta-feira, 18, uma coope-
ração com o Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) em ações 
que integram o Programa de 
Combate à Desinformação da 
Corte durante o ano eleitoral.

O presidente e o vice do 
TSE, ministros Edson Fachin 
e Alexandre de Moraes, tam-
bém participaram do anúncio. 
Nos termos do acordo, os tri-
bunais trabalharão juntos na 
“construção de um ambien-
te informacional saudável e 
transparente, mediante o de-

STF anuncia parceria 

com TSE em programa de 

combate à desinformação
Além do TSE, 

outras 34 

instituições são 

parceiras do 

programa.

sestímulo à criação e à disse-
minação de afirmações falsas 
e discursos de ódio”.

O programa é tocado pelas 
equipes de comunicação e tec-
nologia do Supremo, com foco 
na contestação de notícias fal-
sas sobre ministros, decisões 

e a própria Corte, e também 
na disseminação de informa-
ções corretas sobre as Elei-
ções 2022 e o funcionamento 
do Poder Judiciário.

Inquérito  Durante o anún-
cio, Fux disse que o programa 
de combate à desinformação 

visa, entre várias ações, “im-
pedir a proliferação muitas 
vezes inventadas de falas de 
ministros que sequer se pro-
nunciaram”.

O presidente do Supremo 
reclamou de “ataques gratui-
tos” sofridos pela Corte e de-
fendeu o inquérito das Fake 
News, como ficou conhecida 
a investigação sigilosa, rela-
tada pelo ministro Alexandre 
de Moraes, que apura ataques 
contra a Corte e seus minis-
tros.

A abertura do inquérito 
foi justificada por “notícias de 
atos preparatórios de terroris-
mo contra o Supremo Tribu-
nal Federal”, afirmou Fux. Isso 
também justifica a tramitação 
sigilosa do processo, acrescen-
tou ele.

Fux disse que é falsa a in-
formação  de que o Supremo 
invada a competência de ou-
tros Poderes. “O que o Supre-
mo faz é: quando provocado, 
ele se manifesta”, disse o mi-
nistro.

Além do TSE, outras 34 
instituições são parceiras do 
Programa de Combate à De-
sinformação do Supremo, in-
cluindo 15 universidades fede-
rais e estaduais.

Sanções à Rússia prejudicam 

países em desenvolvimento
O Ministro das Relações 

Exteriores do Brasil, Carlos 
França, criticou as sanções 
econômicas aplicadas à Rús-
sia, em razão do conflito com 
a Ucrânia. De acordo com o 
chanceler, a posição do gover-
no brasileiro é de que as san-
ções unilaterais agravam os 
efeitos econômicos do confli-
to e afetam países em desen-

volvimento, dependentes das 
importações de alimentos e de 
outros insumos básicos.

“As sanções impostas agra-
vam os efeitos econômicos do 
conflito e geram um impacto 
cada vez mais evidente sobre 
as cadeias de suprimentos de 
produtos essenciais, sendo de 
interesses de um pequeno gru-
po de países”.

Senado do BR aprova volta do 

despacho gratuito de bagagem
O Senado aprovou a Medi-

da Provisória 1089/2021, que 
disciplina o transporte aéreo 
no Brasil e que foi editada pe-
lo governo com o intuito de 
atrair investidores e desburo-
cratizar o setor. Os senadores 
mantiveram o trecho incluído 
na Câmara que retoma o des-
pacho gratuito de bagagem de 
até 23 quilos em voos nacio-
nais e de até 30 quilos em voos 
internacionais. O texto volta 
à Câmara para nova análise.

O relator da MP no Sena-

Autoridades analisam medida.

Rovena Rosa/Agência Brasil

do, Carlos Viana (PL-MG), re-
tirou do relatório a retomada 
do despacho gratuito de baga-
gem, argumentando que re-
tomar a franquia de bagagem 
pode aumentar os preços das 
passagens.
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Você já pensou porque o ele-
fante, um animal enorme, 
fica preso a uma corda frá-

gil que, com poucos esforços, ele 
arrebentaria?

Isso ocorre porque o homem 
usa um meio eficaz de subme-
tê-lo, quando o elefante ainda é 
um bebê e desconhece a força 
que tem.

Preso a uma corda, o bebê ele-
fante tenta escapar. Faz esforços, 
se debate, se machuca, mas não 
consegue arrebentar as amarras.

A cena se repete por alguns 
anos.  O elefante desiste.

Vencido pelas amarras, ele 
acredita que todos os seus esfor-
ços serão inúteis, para sempre.

Assim é que, depois de adul-
to, o gigante fica preso a uma fi-
na corda que ele poderia romper 
com esforços insignificantes.

 Por que um ser tão grandio-
so, com tantos talentos, se deixa 
vencer por amarras tão sutis e 
sem fundamento?

São cordas invisíveis que vão 
imobilizando um gigante e, por 
fim, ele se conforma e se submete.

 Às vezes quando pequenos 
somos amarrados com “cordas” 
- conceitos, doutrinas, costumes,  
ensinamentos de obediência - e 
crescemos carregando estas amar-
ras na mente.

Claro, quando somos peque-
nos é necessário que alguém cui-
de de nós, nos eduque, nos pro-

teja, nos encaminhe para a vida, 
porém, toda esta didática empre-
ga o medo! Desde a mais inocen-
te história nos contada tem fun-
do de submissão; o Bicho papão, 
a Cuca vem pegar, Saci-Pererê, 
Mula sem cabeça, o medo do es-
curo, a religião dominante onde 
se reside é que a correta, o peca-
do, Deus castiga...

Essas amarras muitas vezes 
trazem os conceitos financeiros 

entranhados nelas também. Pen-
se comigo: quantas vezes você 
não seguiu adiante com um ob-
jetivo financeiro por pensar que 
não merece ou não tem a capaci-
dade de chegar a tal nível?

Quais são as amarras que te 
prendem mentalmente e não te 
deixam prosperar. Ou quais as 
amarras te deixam em situação 
de consumo onde as contas do 
cartão de crédito são cada vez 
maiores? O que te faz perder o 
controle?

Jamais devemos nos ater a 
um só princípio ou causa. Quan-
to mais se sabe sobre outras coi-
sas melhor entendemos e respei-
tamos nossos semelhantes.

Você é um ser especial.
Seu destino lhe pertence. Não 

se permita prender pelas cordas 
invisíveis que outras mentes de-
sejam impor a você.

Você tem um sol interior e 
sua força é muito maior do que 
possa imaginar.

Rompa com todas as amar-
ras e busque as alturas. Busque 
os seus sonhos, busque o que te 
faz vibrar…

Pense nisso, mas pense agora. 
Porque o amanhã não nos é pro-
metido. O tempo da mudança, o 
tempo da virada e AGORA!!!

Solte as amarras invisíveis 
que teimam em prender a sua 
mente e tentar te fazer acreditar 
que você não tem poder de mu-
dança. VOCÊ TEM!!!

Comece seu planejamento fi-
nanceiro, revise seu orçamento, 
planeje aquele negócio que você 
sempre sonhou. Comece a sua re-
serva financeira, organize e pla-
neje o pagamento de suas dívidas. 
Comece seu plano de aposentado-
ria. Voe, voe o mais alto que vo-
cê conseguir, e quando você olhar 
para baixo vai ver que as amarras 
eram fictícias e que nunca perten-
ceram a você!!!

Boa semana e muita produti-
vidade para 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 conhece a Síndrome do Elefante Preso?

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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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.

planetamusica@gazetanews.comPor GENE DE SOUZA

Sheeran convida carioca Chefin para remix 

de “2steps”

O 
popstar britâni-
co Ed Sheeran e o 
trapper carioca Che-
fin estarão juntos 

no lançamento do remix do 
“2steps”, hit do astro interna-
cional, gravado com o rapper 
americano Lil Baby. A faixa 
soma mais de 36 milhões de 
plays nas plataformas. O remix 
de “2steps”, com a participa-
ção do brasileiro que ganhou 
força no mercado sobretudo 
após os hits “212” e “Invejoso”, 
será lançado através da War-
ner Music.

“Para a geral que está an-
siosa por um lançamento meu, 
estou com uma notícia exclu-
siva para vocês. A próxima 
música minha vai ser com o 
Ed Sheeran. Estou muito fe-
liz com a oportunidade. O ar-
tista mais ouvindo do mundo, 
com 80 milhões de inscritos 
no Spotify. E dia 16 essa mú-

sica vai estar no ar”, comemo-
ra Chefin. A faixa faz parte do 
último álbum de Ed Sheeran, 
“=” (Equals) e teve clipe grava-
do na Ucrânia pouco antes da 
guerra. Para promoção da can-
ção, Ed Sheeran escolheu artis-
tas de diferentes países, como 
Itália, França e Finlândia para 
fazerem uma nova versão. Che-
fin foi escolhido por Ed para 
representar o Brasil e ser o úni-
co artista latino a participar do 
projeto.

Desde seu retorno aos lan-
çamentos em julho de 2021, 
Sheeran ocupou o topo dos 
charts ao redor do mundo, 
permanecendo 15 semanas 
no primeiro lugar dos charts 
no Reino Unido com os sin-
gles “Bad Habits” (mais de 
um bilhão de plays no Spoti-
fy) e “Shivers” (745 milhões 
na plataforma). Com esse fei-
to, Ed quebrou um recorde, e 

se tornou o artista britânico 
a permanecer 52 semanas – 
exatamente um ano – no pri-
meiro lugar das paradas do 
Reino Unido, ultrapassando os 
Beatles e Elvis Presley.

No Brasil, o cantor tam-
bém quebrou recordes. Ed 
Sheeran foi o cantor mais ouvi-
do da década no Spotify Brasil, 
sendo o artista mais buscado 
pelos brasileiros no Shazam.

Com mais de 495 milhões 
de seguidores em todas as re-
des sociais, os brasileiros são 
maioria de inscritos em seu ca-
nal do YouTube, e a segunda 
maior audiência no Instagram 
do cantor.

A
pós o êxito de pú-
blico e crítica do ál-
bum “Quando Dei-
xamos Nossos Beijos 

na Esquina”, lançado em 
2019, mas trabalhado bas-
tante durante o longo pe-
ríodo de pandemia, a canto-
ra e compositora Vanessa da 
Mata ainda tira proveito do 
produto — o sétimo de estú-
dio de sua carreira. Ela aca-
ba de postar em seu canal 
no YouTube o clipe de “Hoje 
Eu Sei”, uma das faixas mais 
emocionantes do disco, com-
posta em parceria com o can-
tor e músico sueco Jonas My-
rin. Em cenas paradisíacas, 
dirigidas por Bruno Fioravan-
ti, Vanessa se despe de todos 
os seus traumas, amarras e 
dores do passado, para pri-
meiro se amar.

“É um videoclipe em cujo 
roteiro eu me caso comigo 
mesma. Tem uma atmosfe-
ra de re-batismo com a au-
toestima, fortalecimento de 
uma independência e afeto 

Vanessa da Mata lança 

clipe da bela “Hoje Eu Sei”
comigo.

Algo de ser menos seve-
ra com meu interno, de acei-
tar melhor minhas limita-
ções, defeitos e ao mesmo 
tempo me apropriar das mi-
nhas qualidades. Dar o devi-
do valor a elas. Limitar assim 
pessoas que me trazem esses 
defeitos e trazer para perto 
quem compartilha do meu 
melhor”, reflete Vanessa.

“A minha vida hoje eu 
sei / Quem é dor, quem é 
luz, quem é fuga / Quem 
estraga ou quem estrutura / 
Quem é adubo, terra ou ro-
sa / Hoje eu sei quem é con-
to, romance ou prosa / O si-
lêncio amigo ou a cobra / 
Só não sei quem é o misté-
rio…”, diz o início da bela 
letra. Ainda sobre o vídeo, 
a artista matogrossense “fi-
losofa”: “Valoriza o ato da 
reiniciação, gostando da 
tranquilidade que a matu-
ridade oferece e se curtin-
do cada vez mais dentro 
dela! Escolhendo sem me-

do das opiniões e achismos 
alheios, do tem que ser as-
sim, fanático. Ninguém 
tem que (ser) nada. E é bom 
entender quem são os algo-
zes e os amigos de verdade, 
dentro e fora de si, nesse 
imenso reflexo do mundo 
que temos”.

O conteúdo audiovisual 
foi gravado nas belezas natu-
rais do Circuito de Cavernas 
Aroe- Jari, Parque Nacional 
da Chapada dos Guimarães/
MT, Instituto Chico Mendes 
da Biodiversidade e Mirante 
do Morro da Pousada Atmã.
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Downton 

Abbey: A 

New Era

Focus 

Features

O drama 
histórico 
“Do-
wnton 

Abbey: A New Era” estreia 
nos cinemas americanos na 
sexta-feira, dia 20 de maio. 
Depois de hospedar a família 
real, a nobre família Crawley 
se envolve em um mistério. 
A Lady Violet conta a seus 
filhos e netos que herdou 
uma vila no sul da França. 
A família Crawley decide ir 
para o sul da França e des-
vendar o mistério. No elenco 
estão Maggie Smith, Michelle 
Dockery, Hugh Bonneville, 
Jim Carter, Elizabeth McGo-
vern, entre outros. A direção 
é de Simon Curtis.

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

Lançamentos da semana nos cinemas e no streaming

cinema@gazetanews.comPor JANA NASCIMENTO NAGASE
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Men

A24

O sus-
pense 
de 
terror 
“Men” 
tam-
bém 

entra em cartaz na 
sexta-feira, dia 20 de 
maio. Após uma tragédia 
pessoal, uma mulher 
se retira para o campo 
a fim de se curar emo-
cionalmente. O que era 
para ser algo relaxante 
se torna em um pesadelo 
quando ela sente que 
algo a segue. O longa 
foi escrito e dirigido por 
Alex Garland. No estão 
Jessie Buckley, Rory 
Kinnear.

The Valet

Hulu

A comédia român-
tica “The Valet” 
estreia na platafor-
ma digital Hulu, 
na sexta-feira, 
dia 20 de maio. O 
longa acompanha 

a estrela de cinema Olivia que passa 
por um desastre para sua reputa-
ção, quando um paparazzi tira uma 
foto dela com seu amante casado, 
Vincent. O manobrista trabalhador 
Antonio acidentalmente aparece na 
mesma foto e é convencido a posar 
como o novo namorado de Olivia, 
sendo o disfarce perfeito, para tirar 
a artista dessa situação. No elenco 
estão Eugenio Derbez, Samaa Wea-
ving, Max Greenfield, Nomi Gonza-
lez, Carmen Salinas, entre outros. 
“The Valet” foi dirigido por Richard 
Wong. O roteiro adaptado do longa 
francês foi escrito por Bob Fisher e 
Rob Greenberg.

F*Love 

Too

Netfl ix

O longa 
holandês 
“F*ck 
Love Too” 
estreia na 
Netflix 

na sexta-feira, dia 20 de 
maio. Lisa acabou de ter-
minar com seu namorado 
quando volta para a Holan-
da e sua amiga, Kiki, anun-
cia que vai se casar. É claro 
que antes do casamento ela 
terá sua última noite de 
solteira em Ibiza com suas 
amigas Lisa e Angela. Muita 
confusão e diversão garan-
tida para o final de semana. 
No elenco estão Yolanthe 
Cabau, Victoria Koblenko, 
Geza Weisz, entre outros.
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miami Speed Week

Denise e ricardo: 30 anos de união em Bahamas!

Debora Lousa e Giovana Prado

mariagela Cifelli

Formula 1 e Miami Speed Week Alliance of Mercy

Jantar de Lançamento da Linha Aberta

Denise Metzler 

e Ricardo Bock 

comemoram 30 anos 

de união

E
ntre os dias 6 e 8 de maio, vários eventos em torno da Fórmula 1 GP Miami, aconteceram ao re-
dor de Miami. O principal, Miami GP ocorreu no autódromo de Miami, em Miami Gardens. Outro 
grande evento, foi o Miami Speed Week que aconteceu no Bayfront Park, também em Miami. Os 

dois eventos reuniram admiradores das corridas de carros e proporcionaram momentos de interação 
entre as famílias, que aproveitaram a ocasião para comemorar o dia das mães!

O 
lançamento oficial do Alliance of Mercy nos EUA aconteceu no PANI 
Aventura, dia 13 de Maio. O ABC Arte, Brunch e Caridade reuniu cerca de 
70 convidados e contou com doações de obras de artes de vários artistas 

brasileiros para o leilão e também doações de empresários para os sorteios.
Durante o evento também houve a arrecadação de alimentos para Camilo’s 

House - Downtown Miami - Instituição que entrega refeições aos homeless. E 
doações para ação da Alliance em parceria com a Paróquia São Vicente de Paula, 
que serão enviadas para Venezuela, Moçambique e República Dominicana.

Além do brunch os convidados conversaram com o Padre Evandro Torlai, 
que é o Vice- Presidente da Aliança de Misericórdia. Bia Hauptmann e Fernando 
Hauptmann que estão na instituição desde a fundação no Brasil no ano de 2000 .

A 
revista Linha Aberta comemorou mais uma edição impressa, no dia 17 de maio, em Boca Raton.

A noite de lançamento foi realizada no restaurante Villagio, e reuniu parceiros, imprensa e a 
empresária Giovana Prado, que foi capa da revista no mês de maio, pelo destaque na profissão e 

mercado estético.
Parabéns Laine Furtado, Publisher da revista e Debora Lousa, organizadora e também anfitriã do 

evento.

N
o dia 10 de maio, Denise Metzler 
e Ricardo Bock comemoraram 30 
anos de união com uma paradinha

em Nassau, Bahamas. O casal tem dois 
filhos e muitos motivos para comemorar!

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

thiago novo, da radio Gazeta, no GP miami

Fernanda Cirino, Alessandra oliveira e Stefany 

oliveira

Giovana Prado e Laine Furtado

Padre Evandro torlaie  rebeca macedo 

Fernando Hauptmann, Bia Hauptmann, Flávia Caltabiano, robson Granero

Art Class com Carmem Gusmão

Nos dias 5 e 6 de maio, Carmem Gusmão, renomada artista plástica brasi-
leira, esteve em Miami para ministrar as suas famosas Art Classes. As aulas fo-
ram para um grupo pequeno, mas o resultado foi enorme. Confira!

Carmem Gusmão com seus alunos




