
O maior jornal brasileiro na Flórida

Com sede no Brasil e representante em Orlando, a NaMala Tur está 
sendo acusada de aplicar golpe em centenas de clientes brasileiros 

que estão nos EUA, no Brasil e até na Europa. Alguns agora buscam 
reparação via processos na justiça contra a empresa, que disse que irá 
resolver os casos individualmente.

Brasileiros relembram a tensão 

durante furacões na Flórida 

“Vítimas terão o dinheiro de volta”, diz 

agência de viagens acusada de golpe

A 
temporada de furacões de 2022 começou ofi -
cialmente na quarta-feira, 1º de junho, e vai 
até 30 de novembro. São esperadas entre 14 e 

21 tempestades nomeadas nesta temporada, sendo 

de seis e 10 furacões. Confi ra as histórias de brasi-
leiros que moram na Flórida e relataram ao Gazeta 
News suas experiências tensas ou até engraçadas du-
rante passagem das tempestades. Flórida | Pág. 10

Flórida  |  Pág. 11

A temporada 2022 pode ter entre seis e 10 furacões, dos quais de três a seis de categoria 3 a 5, diz o National Hurricane Center.

Cerca de 300 pessoas foram lesadas.

NOAA.

Pixabay.
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E
m 2022 completa-se 
meio século de reu-
niões internacionais 

com interesse e atenção con-
tínuas aos problemas am-
bientais, em escala mundial. 
A primeira Conferência Mun-
dial realizada com este pro-
pósito aconteceu em 1972, 
sob o patrocínio da Organi-
zação das Nações Unidas, em 
Estocolmo. Desde então as 
condições de vida e de traba-
lho sob as incessantes trans-

formações nos processos de 
produção e de consumo de 
alimentos, energia, habita-
ção, lazer, comunicações e 
transportes estão em foco na 
agenda de debates quanto ao 
futuro das sociedades huma-
nas e da vida no planeta. No-
vas conferências e balanços 
decenais ocorreram em 1992 
(Rio 92), 2002 (Rio+10) e 2012 
(Rio+20).

A poluição e a degrada-

ção dos ambientes habitados, 
ao lado das perdas de paisa-
gens e de ecossistemas, fo-
ram alardeadas em 1972. Ha-
via uma percepção comum e 
conjunta dessa ameaçadora 
situação. Passados cinquenta 
anos, as mudanças climáticas 
globais (MCG), a aceleração 
e intensidade de perdas irre-
paráveis na diversidade bio-
lógica e cultural, observadas 
em todas as regiões do glo-
bo, são a tônica dominante 

na agenda ambien-
tal mundial.     

O Brasil é mem-
bro ativo na comu-
nidade das nações 
e uma presença 
atuante em várias 
instâncias interna-
cionais de represen-
tação, cooperação 
técnica e tomada 

de decisões. Como uma das 
grandes economias moder-
nas neste início do século, 
está dentro do quadro ge-
ral de responsabilidades po-
líticas e das sociedades con-
cretamente vitimadas pelos 
impactos provocados pelas 
MCG, diretos e indiretos, de 
curto e de longo prazo, e as 
perdas que elas ocasionam 
em sua enorme diversidade 
biológica tropical e subtro-

pical. Nosso país inscreve-se, 
no presente e no futuro, co-
mo constantemente derrota-
do pela imprudência e a in-
sustentabilidade de práticas 
econômicas, políticas e de 
bem-estar social.

Em um país com dimen-
sões continentais e, predomi-
nantemente, urbano, é impe-
rativo o enfrentamento das 
questões ambientais de esca-
la planetária. Pelas mesmas 
razões – amplidão territorial 
e concentração urbana – as 
MCG e a presença da exube-
rante diversidade regional, 
biológica e cultural consti-
tuem, para a imensa maio-
ria da população, realidades 
muito distantes, inacessíveis 
e inalcançáveis.

As características da nos-
sa realidade biofísica nos fa-
zem recordar as lições do 
professor Aziz Ab’Sáber. Não 
se pode pensar o meio am-
biente, em qualquer esca-
la, sem a devida atenção às 
suas peculiaridades intrínse-
cas. Aqui, agora, a herança da 
natureza e o legado histórico 
dos brasileiros, um inconfun-
dível patrimônio natural e 
cultural. Passemos pois à es-
cala nacional.

No século 21 a realidade 
cotidiana da sociedade brasi-

leira está marcada, na esfera 
ambiental, por três vértices. 
O primeiro incide diretamen-
te sobre os corpos, corações 
e mentes da população mais 
pobre e vulnerável. Trata-se 
da necessidade de ampliação 
dos serviços de saneamento 
básico, rumo a sua universa-
lização, ainda que tardia. De-
les estão privados cerca de 
50% da população brasileira. 
Pobreza, moradia precária, 
desemprego, baixa escolari-
dade, analfabetismo (funcio-
nal ou não) e enfermidades 
minam qualquer oportunida-
de de ruptura individual com 
essa condição social.

A fragilidade na organi-
zação e na mobilização po-
líticas, agravada pela siste-
mática negação dos direitos 
básicos de cidadania e dos di-
reitos humanos universais, 
contribui para a reiteração 
de um quadro macabro, exi-
bido aos olhos de todos nós. 
Ali desfilam doenças de vei-
culação hídrica, insetos e ani-
mais peçonhentos, enchen-
tes, condições sanitárias 
inadequadas e inúmeras pri-
vações que comprometem a 
saúde humana, de idosos e 
crianças, sobretudo, na faixa 
de zero a dois anos de idade.

Texto: Jornal UNESP.

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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Saiba o que será vendido sem impostos para a temporada
O período de vendas sem impostos de materiais para a tem-

porada de furacão 2022 começou no sábado, 28 de maio e vai 
até o dia 10 de junho. Pela primeira vez, os moradores da Fló-
rida poderão comprar suprimentos essenciais para animais de 
estimação sem impostos.

Este ano, itens como latas ou bolsas de ração úmida para 

animais de estimação, abridores de latas manuais, alimentos 
para animais de estimação ou tigelas de água dobráveis ou do 
tamanho de viagem, bandejas de areia para gatos, sacos de li-
xo próprios de animais de estimação. Os materiais livres de im-
postos variam de $2 a $1.000. 

Confi ra a lista completa dos itens no gazetanews.com. A venda de materiais sem impostos vai até o dia 10 de junho. 

Shutterstock

42% dos entrevistados revelaram que os preços e a disponibilidade do 

combustível os tornariam menos dispostos a sair de suas casas.

25% dos floridianos ignorariam 

avisos de evacuação de furacões

U
m em cada quatro (25%) 
moradores da Flórida 
ignoraria os avisos de 

evacuação de furacões, se-
gundo uma nova pesquisa da 
American Automobile Asso-
ciation (AAA).

Os preços do combustí-
vel podem afetar as decisões 
das pessoas de fi car ou ir. A 
AAA descobriu que 42% dos 
entrevistados revelaram que 
os preços e a disponibilida-
de do combustível os torna-
riam menos dispostos a sair 

de suas casas.
Algumas outras conclu-

sões importantes da pesquisa:
-27% dos moradores da Fló-

rida estão mais preocupados 
com a temporada de furacões 

deste ano do que no ano pas-
sado

-29% não fazem preparati-
vos avançados para a tempo-
rada de furacões

-44% não têm um plano de 
evacuação

-25% das pessoas disseram 
que ignorariam os avisos de 
evacuação, mas 60% das pes-
soas disseram que sairiam se 
um furacão atingisse a catego-
ria 3 ou superior.

Chegou a hora de se pre-
parar novamente: nesta quar-

ta-feira, 1º de junho, começa 
a nova temporada de furacões 
que vai até 30 de novembro. 
Este ano, as previsões indicam 
uma atividade de tempestades 
um pouco acima do normal no 
Atlântico. 

Saiba como se prepa-
rar e onde se abrigar

As autoridades sempre 
orientam aos moradores para 
se prevenir e tomar medidas 
de proteção, bem como man-
ter algum plano de emergên-
cia familiar, em preparação 
para a chegada de qualquer 
furacão. As cidades da Flórida 
mantêm abrigos e sempre avi-
sam quando estarão abertos.

Dentre as dicas, estão:
• Encher banheiras e bal-

des com água;
• Manter todos os telefo-

nes totalmente carregados.

O período vai até 30 de novembro e pode ter entre seis e 10 furacões, indica o National Hurricane Center. 

NHC

“60% das pessoas 
disseram que sairiam 
de casa se um furacão 
atingisse a categoria 3 

ou superior”, diz a AAA.
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Disney: adultos reclamam de 

proibição em restaurantes

Pedir refeição infantil em 
vez de uma porção inteira de 
adulto é uma dica de econo-
mia de dinheiro bem conheci-
da entre a comunidade de fãs 
dos Parques Disney. Mas visi-
tantes têm reclamado sobre 
alguns restaurantes não per-
mitirem que adultos peçam 
refeições infantis. 

Também é uma boa opção 
para visitantes com alergias 
ou restrições alimentares que 
possam precisar de uma re-
feição mais simples do que o 
menu adulto oferece.

No entanto, um visitante 
relatou que ele e suas compa-
nhias só podiam pedir o menu 

infantil em um restaurante 
com serviço de mesa. 

“Última vez que estive no 
WDW, queria pedir o menu 
infantil, pois gosto das por-
ções menores e só consegui 
em um restaurante. Todos os 
outros restaurantes me dis-
seram que não. Então eu não 
pedi nada e eles perderam 
dinheiro meu. Aqueles que 
gostam de porções menores 
não deveriam ser permitidos? 
Sempre achei isso uma boba-
gem. Eles não receberam ne-
nhum dinheiro de mim para 
essas refeições”, escreveu o 
usuário do Reddit u/RalphBoh-
ner. 

Alguns restaurantes não permitem adultos pedirem refeição infantil.

Disney Parks Blog.

Confira a programação em alguns parques, como o Busch Gardens Tampa 

Bay, Legoland Florida, SeaWorld Orlando e Walt Disney World.

Saiba quais são as novas atrações e 

eventos de verão dos parques

Os parques temáticos em 
toda a Flórida estão se 
preparando para um 

verão movimentado. Veja a 
programação de alguns: 

Busch Gardens Tam-
pa Bay

O parque começou sua ce-
lebração de verão em 27 de 
maio e vai mantê-la até 7 de 
agosto com uma variedade de 
atrações e eventos ao longo do 
dia, incluindo “Cirque Elec-
tric”, “Gwazi Beats” e o retor-
no de “Turn It Up!”

Os visitantes maiores de 
idade podem desfrutar de 
uma amostra de cerveja gra-
tuita diariamente no Pantopia 
Drinks & Snacks. O “Summer 
Celebration Fireworks Specta-
cular” acontecerá às sextas, sá-
bados e domingos às 9:15pm.

O parque aquático tam-
bém está oferecendo uma no-
va experiência virtual de mer-

gulho com snorkel por US$ 25 
o ingresso. 

O “Hang Ten” Tiki Bar 
também abriu recentemente 
e oferece lanches, doces, be-
bidas geladas, vinho e mui-
to mais. É o primeiro bar de 
serviço completo da Adventu-
re Island.

Legoland Florida
O último local da área de 

Tampa Bay a se preparar pa-
ra o verão é Legoland Florida 
em Winter Haven com o re-
torno de seu “Awe-Summer”, 
que acontecerá de 4 de junho 
a 7 de agosto e contará com 
atividades divertidas para a 
família, encontros com per-
sonagens exclusivos, novas co-
midas e eventos especiais de 
fim de semana. A Legoland 
e o grupo Lego celebrarão 90 
anos neste verão, com mais 
detalhes em breve.

SeaWorld Orlando

A montanha-russa Iron Gwazi é uma das atrações do verão no Busch Gardens.

Divulgação

O SeaWorld Orlando está 
trazendo de volta seu evento 
de verão “Electric Ocean”. O 
entretenimento diurno e no-
turno começou em 27 de maio 
e vai até 5 de setembro. O “Ig-
nite 360” é uma nova manei-
ra de ver os fogos de artifício 
do festival de todo o parque. O 
novo show contará com mais 
luzes, lasers, fontes e fogos de 

artifício.
Walt Disney World 
A nova montanha-russa 

“Guardians of the Galaxy: Cos-
mic Rewind” abriu oficialmen-
te ao público no Epcot em 27 
de maio com uma fila total-
mente virtual. Não há fila de 
espera no parque para o pas-
seio. Confira a programação 
completa no gazetanews.com.
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A Expedição @vozdosoceanos está chegando a Miami e região e se junta a iniciativas locais.

“Voz dos Oceanos”: brasileiros se juntam em 

combate à poluição dos mares no sul da FL 

O 
comitê de Sustentabili-
dade do Grupo Mulhe-
res do Brasil - Núcleo 

Sul da Flórida, juntamente 
com a família Schurmann e 
a Tripulação do Veleiro KAT 
da Expedição @vozdosocea-
nos, estão organizando algu-
mas atividades de limpeza de 
praias pelo Sul da Flórida nes-
te mês de junho.

“
A Expedição @vozdoso-
ceanos está chegando a 
Miami e região, trazendo 

muito conhecimento e com-
partilhando experiências. Jun-
te-se a nós em nossas ações de 
limpeza de praia. Participe, 
convide seus amigos e fami-
liares, vamos proteger nossos 
oceanos e combater a polui-
ção plástica nos oceanos”, diz 
o evento. 

Programação
Dia 05 de Junho, das 

4:30pm às 6:30pm, em Hobie 
Island Beach Park North (logo 
após o primeiro trecho da Ric-

kenbacker Cswy sentido Key 
Biscayne), com parceria do @
plasticfisherman.

Dia 08 de Junho, das 
4:00pm às 6:30pm, em South 
Pointe (entrada da praia próxi-
ma ao pier), com parceria do 
@routebrasil.

Dia 19 de Junho, das 
4:30pm às 6:30pm, em Deer-
field Beach Pier (próximo ao 
Life Guard Station 02), com 
apoio da prefeitura da cidade 
de Deerfield Beach. Nos dias 5, 8 e 19 de junho haverá iniciativa nas praias do sul da Flórida. 

divulgação.

Curso superior em Psicanálise é oferecido a brasileiros no exterior

Tradicionalmente, o estu-
do da Psicanálise era ofertado 
no Brasil apenas como cur-
so livre ou especialização em 
pós-graduação. 

Por iniciativa da Uninter, 
o curso superior em Psicaná-
lise foi aprovado pelo Minis-
tério da Educação e será ofer-

tado como um curso inovador 
em grau de Bacharelado. Terá 
duração de quatro anos e uma 
grade curricular de 3.200 ho-
ras na modalidade de Educa-
ção a Distância (EAD).

A psicóloga e coordenado-
ra do curso de Psicanálise da 
Uninter, Giseli Cipriano Roda-

coski, explica que a graduação 
foi elaborada para formar um 
profissional com sustentação 
teórica e metodológica, capaz 
de planejar sua atuação em di-
ferentes contextos.

Para saber mais sobre o 
curso, acesse o gazetanews.
com. Por iniciativa da UNiNTEr, o curso on-line concede o título de Bacharel.

Shutterstock

Uma mulher de 25 anos do 
Missouri foi presa na Flórida, 
acusada de crueldade contra 
animais. Ela deixou quatro ca-
chorros trancados em um car-
ro enquanto almoçava em um 
restaurante na região central 
da Flórida. Os animais acaba-
ram morrendo pelo calor.

Tesia White visitava a área 
de Gainesville e foi presa no 
dia 26 de maio. Ela deixou um 
Goldendoodle de 4 anos, um 
Boxer de 2 anos e dois filhotes 
de Goldendoodle de 12 sema-
nas em seu carro sem ar condi-
cionado e as janelas fechadas.

Quatro cachorros 

morrem presos 

dentro de carro 

sob forte calor 

Tesia White foi presa em Gainesville.

VolusiaPolice.
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São esperadas entre 14 e 21 tempestades nomeadas, seis e 10 delas furacões, segundo o National Hurricane Center.

Temporada de furacão 2022: brasileiros relembram a 

tensão durante passagens das tempestades na Flórida 

A 
temporada de furacões 
de 2022 começou ofi-
cialmente na quarta-

-feira, 1º de junho, e vai até 
30 de novembro. Segundo o 
National Hurricane Center, 
são esperadas entre 14 e 21 
tempestades nomeadas nes-
ta temporada, entre seis e 10 
furacões, dos quais entre três 
e seis poderão ser de grande 
intensidade (categoria 3 a 5). 

Como de costume, o esta-
do promove vendas livres de 
impostos de materiais de pre-
paração para a temporada. Es-
te ano, o período de vendas 
sem impostos vai até o dia 10 
de junho, e, pela primeira vez, 
os moradores da Flórida pode-
rão comprar suprimentos es-
senciais para animais de esti-
mação sem impostos.

Com o início da tempora-
da mais movimentada do ano, 
brasileiros que moram na Fló-
rida relembraram ao Gazeta 

News as experiências tensas 
ou até engraçadas com passa-
gens das tempestades.

“Eu sobrevivi ao Furacão 
Andrew no dia 24 de agosto 
de 1992 em Miami e Miami 
Beach. Eu estava no olho do 

furacão com minha ex-espo-
sa e minha primeira filha, en-
tão com 3 meses de nascida. 
E mais dois gatos. O furacão 
Andrew foi um monstro de 
categoria 5, o mais poderoso 
dos furacões”, conta Cleber 

Oliveira. 
“Moro em Clearwater. 

O furacão Irma deixou mui-
tos desabrigados por mais de 
uma semana. Foi no outono de 
2017. Tivemos que sair do es-
tado da Flórida às pressas. Até 

a temporada 2022 pode ter entre seis e 10 furacões, dos quais de três a seis de categoria 3 a 5, diz o NHC.

NOaa.

nosso gato correu para dentro 
da bolsa de viagem dele. Mui-
tos ficaram sem gasolina. Lem-
bro que a água do golfo do Mé-
xico saiu toda de Clearwater. 
Depois voltou, penso que bro-
tou de novo, um mistério”, re-
lembra Daiane Costa. 

“Eu moro em Tampa e no 
ano de 2005 vinha um furacão 
para cá. Então fui para o outro 
lado do estado, fugindo dele, 
em West Palm Beach. Chegan-
do ao hotel, começou o alarme 
que o furacão tinha mudado 
a rota e iria passar por West 
Palm Beach. Então fugimos 
mais uma vez para Orlando e 
ele acabou passando por Or-

lando. Foi meu primeiro fura-
cão na Flórida, junto com ami-
gos”, conta Diogo Zattar.

“Passei pelo Irma, em 2017, 
hospedado no All Star Movies, 
da Disney. Uma das experiên-
cias mais legais da minha vi-
da”, relembra Rafael Ribeiro.

As autoridades sempre 
orientam aos moradores para 
se prevenir e tomar medidas 
de proteção, bem como man-
ter algum plano de emergên-
cia familiar, em preparação 
para a chegada de qualquer 
furacão. As cidades da Flórida 
mantêm abrigos e sempre avi-
sam quando estarão abertos. 

Dentre as dicas essenciais 
estão:

• Coloque protetores nas 
janelas e portas;

• Faça planos para evacuar 
antes de aviso oficial;

• Congele água em sacos 
plásticos e garrafas plásticas;

• Tenha todos os telefones 
totalmente carregados.

“Tivemos que sair do 

estado  às pressas por 

causa do Irma em 2017. 
A água do golfo do 

México saiu toda”, conta 

Daiane Costa.

Arlaine Castro
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O prejuízo chega a milhões de reais a mais de 300 pessoas; vítimas se organizam para processar a NaMala Tur. 

“Vítimas terão o dinheiro de volta”, diz agência de 

viagens acusada de golpe de passagens aéreas

A agência de turismo Na 
Mala Tur, que vende 
pacotes antecipados de 

passagens aéreas e também 
por milhas, é acusada por cer-
ca de 300 brasileiros de rece-
ber o pagamento e não enviar 
as passagens. 

Com sede no Brasil e re-
presentante em Orlando, iden-
tificada pelos clientes como 
Moana Sampaio, a Na Mala 
Tur está sendo acusada de 
aplicar golpe em centenas de 
clientes brasileiros que estão 
nos EUA, no Brasil e até na 
Europa.

De acordo com as denún-
cias recebidas pelo Gazeta Ne-
ws, os brasileiros de diversas 
partes do mundo alegam te-
rem sido lesados em prejuí-
zos que  envolvem valores co-
mo R$ 5 mil, R$ 10 mil, R$ 30 
mil, com o montante chegan-
do a milhões de reais e mais 
de 300 pessoas, segundo os de-

nunciantes, que criaram gru-
pos nas redes sociais para jun-
tar todos que foram vítimas. 

As histórias das viagens 
perdidas são várias e se esten-
dem de turismo a mudança 
de país e reencontro familiar.

Influenciadores

A agência vende pacotes 
para diversos destinos diferen-
tes e não só nos EUA, e ficou 
muito conhecida por influen-
ciadores, blogueiros e pessoas 
famosas que viajaram com a 
agência e faziam recomenda-
ções em suas redes sociais. 
Muitas pessoas disseram ter 
comprado por influência des-
sas propagandas, muito co-

mum hoje em dia. 
No dia 20 de maio, a agên-

cia informou pelo Instagram 
que iria interromper tempo-
rariamente a emissão de bi-
lhetes e que um advogado fa-
laria em nome da empresa e 
que todos seriam ressarcidos.

Por e-mail aos clientes le-
sados, a agência informa que 
está analisando a situação e 
entrará em contato em breve.

O Gazeta News entrou 
com contato com o advogado 
Leonardo Camargo, que afir-
mou que a empresa vai resol-
ver os casos um a um. A NaMala Tur está sendo acusada de aplicar golpe em centenas de clientes nos EUA, no Brasil e até na Europa.

Pixabay.

Grupos movem ações individuais e coletivas 
No Brasil e nos EUA, as 

vítimas estão formalizando 
boletins de ocorrência e pro-
cessos na justiça contra a em-
presa, tanto individual, quan-
to como ação coletiva. 

Alguns tentaram o retor-

no do pagamento que fizeram 
via PIX, mas foram informa-
dos que não havia saldo sufi-
ciente na conta para onde en-
viaram o dinheiro. “Todas as 
contas que ela utilizava para 
recebimento estão zeradas”, 

reclamam. 
“Não temos mais trabalho 

e nem passagens e corremos o 
risco de perder o prazo do vis-
to em Portugal”, conta Aman-
da Maidana, que estava com 
tudo pronto para se mudar 

para Lisboa.
O Gazeta News tentou con-

tato também com Moana Sam-
paio, mas não houve retorno. 
À TV Globo, o advogado afir-
mou que todas as vítimas te-
rão o dinheiro de volta.

“Não temos mais trabalho 

e corremos o risco de 

perder o prazo do visto 

em Portugal”, conta 

Amanda Maidana, que 

mora em Porto Alegre.

Arlaine Castro
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Atualmente, mesmo aqueles que chegaram antes de 2007 e são tecnicamente elegíveis, não podem entrar para o DACA.

Cerca de 100 mil jovens indocumentados ‘Dreamers’ 

se formarão sem permissão de trabalho em 2022

C
erca de 100.000 jovens 
imigrantes indocumen-
tados com permissão 

para morar e estudar nos Es-
tados Unidos, conhecidos co-
mo Dreamers, vão se formar 
no ensino médio em 2022 sem 
chance de permissão de tra-
balho.

A maioria dos graduados 
indocumentados de 2022 não 
está no país há tempo suficien-
te para ser coberto pela Ação 
Diferida para Chegadas na In-

fância (DACA),  programa im-
plementado como um palia-
tivo temporário por Obama 
em 2012, dando direito ao tra-
balho e estudo, e adiamento 
de potencial deportação, para 
imigrantes indocumentados 
que chegaram ao país como 
menores antes de 2007.

De acordo com um novo 
relatório do FWD.us, um gru-
po de defesa da imigração li-
gado à indústria de tecnologia, 
as escolas de ensino médio 

dos EUA concederão diplomas 
a 100.000 jovens imigrantes 
indocumentados. Mas apenas 
um quarto seria elegível para 
o DACA, tornando-se a primei-
ra turma de graduados indocu-
mentados pós-DACA.

Atualmente, o governo fe-
deral só pode processar re-
novações do DACA por cau-
sa de uma decisão judicial, 
o que significa que mesmo 
aqueles que chegaram antes 
de 2007 e são tecnicamente A maioria não está no país há tempo suficiente para ser coberto pelo programa.

Arquivo

elegíveis, não podem assinar 
o programa.

Com informações do The 
Hill.

“De 100 mil jovens 
indocumentados que 
encerrarão o ensino 

médio em 2022, apenas 
um quarto seria elegível 
para o DACA”, diz a FWD.

“Imigrantes que chegarem à fronteira serão mandados de volta”, reforça DHS

O secretário do Depart-
ment of Homeland Security 
(DHS), Alejandro Mayorkas, 
fez um novo alerta sobre o au-
mento do número de imigran-
tes pela fronteira dos Estados 
Unidos com o México, ressal-
tando que a maioria não con-
segue estabelecer um pedido 

de asilo e acaba sendo enviado 
de volta ao México ou ao país 
de origem.

Ele disse aos imigrantes 
que consideram entrar para os 
EUA ilegalmente pela frontei-
ra que não venham. “Não ve-
nha para a fronteira, não colo-
que sua vida em risco apenas 

para ser mandado de volta”, 
disse ele.

Mayorkas fez a declaração 
dias depois que um tribunal 
distrital da Louisiana impediu 
o governo Biden de encerrar 
as expulsões de fronteira sob 
a ordem de saúde pública do 
Título 42 – sob a qual a maio-

ria dos imigrantes foi removi-
da desde março de 2020 devi-
do à pandemia de COVID-19.

Os números seguem al-
tos na fronteira, com mais de 
234.000 imigrantes somente 
em abril, antes do fim espera-
do da medida. Leia a matéria 
completa no gazetanews.com.

“Não venha para a fronteira, não coloque sua vida em risco, disse 

Alejandro Mayorkas, secretário do DHS.

Twitter.
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ICE prende brasileiros 

condenados por homicídio

Oficiais do Serviço de Imi-
gração e Alfândega dos EUA 
(ICE) e Enforcement and Re-
moval Operations (ERO) Bos-
ton, prenderam os irmãos 
Deivide Lino-Ribeiro e James 
Lino-Ribeiro, condenados por 
homicídio e roubo no Brasil e 
que fugiram ilegalmente pa-
ra os EUA.

Os irmãos foram presos 
sem incidentes perto de Eve-
rett, Massachusetts, em 13 de 
maio, segundo comunicado 

do ICE.
Em 2020, Deivide Lino-Ri-

beiro, 31, foi condenado no 
Brasil por homicídio e roubo 
agravado em um violento as-
salto a um posto de gasolina 
em 2014 na cidade de Mante-
na, região leste de Minas Ge-
rais, que resultou na morte de 
um caixa de posto de gasolina. 
Seu irmão James Lino-Ribeiro, 
28, que foi cúmplice no assal-
to, também foi condenado por 
roubo agravado no ataque.

Deivide Lino Ribeiro ( à esquerda) e James Lino Ribeiro (à direita).

ICE ERO

Os oficiais devem processar centenas de casos por mês, segundo o DHS.

Jerry Glaser

O 
Department of Home-
land Security (DHS) co-
meçou a usar oficiais 

em vez de juízes de imigração 
para julgar os pedidos de asi-
lo na fronteira sul dos Estados 
Unidos e determinar quem fi-
ca no país.

Autoridades do governo 
Biden dizem que as mudanças 
devem reduzir os atrasos nos 
tribunais e tornar mais fácil 
para as autoridades deportar 
aqueles que não se qualificam 
para proteção. 

O novo sistema começou 
na terça-feira, 31 de maio, em 
dois centros de detenção de 

DHS começa a usar 

oficiais de imigração para 

julgar pedidos de asilo 
Medida abrange 

dois postos de 

controle no 

Texas; objetivo é 

reduzir acúmulo. 

imigração no Texas, e os ofi-
ciais devem processar várias 
centenas de casos por mês du-
rante a fase inicial, de acordo 
com o Departamento de Segu-
rança Interna.

As autoridades descrevem 
a “regra do oficial de asilo” co-
mo sua iniciativa de política 
de fronteira mais significativa 
até o momento, com a capaci-
dade de simplificar um siste-

ma com um acúmulo de quase 
400.000 casos pendentes. A ex-
pectativa é de que o novo siste-
ma funcione mais rápido sem 
sacrificar a justiça, porque as 
reivindicações rejeitadas pelos 
oficiais de asilo serão analisa-
das pelos juízes de imigração 
como salvaguarda.

“Indivíduos que se qua-
lificam para asilo receberão 
proteção mais rapidamente, e 
aqueles que não são elegíveis 
serão imediatamente removi-
dos, em vez de permanecer 
nos EUA por anos enquanto 
seus casos estão pendentes”, 
disse o secretário do DHS, Ale-
jandro Mayorkas, em comu-
nicado. “Estamos entregando 
justiça rapidamente, ao mes-
mo tempo em que garantimos 
o devido processo legal.”

Os requerentes que forem 
rejeitados durante a triagem 
por um oficial de asilo terão 
seus casos revisados por um 
juiz de imigração e terão o di-
reito de apelar.

Por isso, alegando receio 
de aumento da imigração ile-
gal, os opositores da política 
estão tentando bloqueá-la no 
Congresso e nos tribunais fe-
derais.  Fonte: Washington 
Post. 
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De acordo com dados da CoreLogic, a valorização dos preços das casas vem acelerando desde novembro de 2021.

Valores das propriedades: proprietários de imóveis 

questionam valorização contínua para venda 

À medida que as taxas de 
hipoteca começaram a 
subir este ano, muitos 

proprietários começaram a se 
perguntar se o valor de suas 
casas cairia. Mas aqui está a 
boa notícia: historicamente, 
quando as taxas de hipoteca 
aumentam um ponto percen-
tual ou mais, os valores das ca-
sas continuam a se valorizar. 
Os dados mais recentes sobre 
os preços das casas parecem 
confirmar essa tendência.

De acordo com dados da 
CoreLogic, a valorização dos 
preços das casas vem aceleran-
do desde novembro. 

Isso se deve em grande 
parte a um desequilíbrio con-
tínuo entre oferta e deman-
da. Especificamente, a oferta 
de habitação ainda é baixa e a 
demanda continua alta. 

O gráfico ao lado mostra 
esse aumento na valorização 
do preço das casas em verde.

À medida que as taxas de 

hipoteca começaram a subir 
este ano, muitos compradores 
de casas correram para fazer 
suas compras antes que essas 
taxas pudessem subir mais. O 
aumento da concorrência ele-
vou ainda mais os preços das 
casas. De acordo com Selma 
Hepp, vice-economista-chefe 
da CoreLogic, o crescimento 
dos preços das casas conti-
nuou a ganhar velocidade no 
início da primavera, com os 
compradores ansiosos tentan-
do se antecipar ao aumento 
das taxas de hipoteca.

Valorização dos preços 
das casas

Um artigo recente da revis-
ta Fortune diz:

“. . . a rápida subida das 
taxas de hipoteca. . . não sig-
nifica que os preços das casas 
estão prestes a cair. Na verda-
de, todas as grandes empresas 
imobiliárias com um modelo 
de previsão divulgado publi-
camente. . . ainda prevê que 

os preços das casas vão subir 
ainda mais este ano.”

O que isso significa para 
você? Se você, proprietário 
de imóvel, está pensando em 
vender sua casa, saiba que tem 
uma ótima oportunidade de 
fazê-lo e capitalizar a valori-
zação do preço do imóvel ho-
je. À medida que os preços so-
bem, o mesmo acontece com 
o valor da sua casa, o que dá 
um grande impulso ao seu pa-
trimônio.

Quando você vende o imó-
vel, esse patrimônio pode ser 
usado para a compra de sua 
próxima casa. E com o nível 
recorde de valorização de ho-
je, esse patrimônio pode ser 
suficiente para cobrir parte 
(se não todo) do seu pagamen-
to inicial.

Concluindo: a história 
mostra que o aumento das ta-
xas de hipoteca não teve um 
impacto negativo nos preços 
das casas até agora, e, toda-

Apreciação do preço dos imóveis está acelerada/ Aumento percentual mensal ano após ano.             

 CoreLogic.

via, estamos em um ótimo 
momento para vender sua ca-
sa, graças à valorização con-
tínua dos preços. Tenha em 
mente que um agente imobi-
liário licenciado pode te aju-
dar a determinar o patrimônio 

que você construiu com o seu 
imóvel atual e explicar o que 
está acontecendo com os pre-
ços dos imóveis em sua área.

Para mais informações so-
bre o mercado imobiliário da 
Flórida, entre em contato.

Autor: Neise Cordeiro
Journalist/Realtor®
Simplicity Real Estate
(407)603-7072
Instagram: @neiserealtorfl
Web: NeiseSellsRealEsta-

te.com
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Estados se 

dividem 

sobre 

controle de 

armas

Após o mais recente e trá-
gico tiroteio do Texas, onde 
21 pessoas, sendo 19 crianças, 
morreram, os estados se divi-
dem sobre controle de armas 
nos Estados Unidos. 

Governadores e legislado-
res democratas de todo o país 
emitiram apelos para que o 

Congresso aprove maiores res-
trições às armas. Já os republi-
canos pediram principalmen-
te mais esforços para abordar 
a saúde mental e reforçar as 
proteções nas escolas, como 
a adição de guardas de segu-
rança.

No Tennessee, o deputa-

do republicano Jeremy Faison 
disse que o estado precisa ter 
agentes de segurança “em to-
das as escolas”, mas não pro-
meteu apresentar legislação 
durante a sessão legislativa do 
próximo ano.

O governador democrata 
de Wisconsin, Tony Evers, re-

petidamente entrou em con-
flito com o Legislativo contro-
lado pelo Partido Republicano 
sobre as leis sobre armas. Ele 
pediu a aprovação de verifica-
ções universais de anteceden-
tes e leis de “bandeira ver-
melha”, que foram ignoradas 
pelos republicanos.

Na Pensilvânia, um esfor-
ço de parlamentares democra-
tas no Legislativo controlado 
pelo Partido Republicano pa-
ra proibir a posse, venda ou 
fabricação de armas de fogo 
semiautomáticas de alta ca-
pacidade falhou. Fonte: Asso-
ciated Press. 

Foram quase 3,7 milhões de nascimentos em 2021, com queda nas taxas de natalidade para 

adolescentes e mulheres com menos de 25 anos e aumento para mulheres na faixa de 30 a 40 anos.

Nascimentos nos EUA aumentaram, mas 

ainda menos do que antes da pandemia

Os nascimentos nos EUA 
estavam em declínio há mais 
de uma década antes da chega-
da do COVID-19, e “eu espera-
ria que continuássemos a ver 
pequenas e modestas diminui-
ções”, disse ela.

As autoridades acham que 
o aumento do ano passado re-
flete nascimentos de gestações 
que foram adiadas durante 
os primeiros dias incertos da 
pandemia. Os partos caíram 
em janeiro de 2021, mas me-
lhoraram ao longo do ano, dis- Quase 3,7 milhões de nascimentos foram registrados em 2021.

Pixabay

O 
número de nascimen-
tos nos Estados Unidos 
aumentou no ano pas-

sado, mas ainda é menor do 
que antes da pandemia de co-
ronavírus.

O aumento de 1% foi uma 
recuperação em relação a 
2020, o primeiro ano da pan-
demia, que testemunhou a 
maior queda de um ano nos 
nascimentos nos EUA em qua-
se 50 anos.

Mas ainda houve cerca de 
86.000 nascimentos a menos 
no ano passado do que em 
2019, de acordo com um rela-
tório do governo divulgado na 
terça-feira.

“Ainda não estamos vol-
tando aos níveis pré-pandê-
micos”, disse a Dra. Denise 
Jamieson, presidente de gine-
cologia e obstetrícia da Emory 
University School of Medicine.

se Brady Hamilton, dos Cen-
tros de Controle e Prevenção 
de Doenças dos EUA. Grande 
parte do aumento foi visto em 
mães mais velhas.

“Estes são nascimentos 
que foram adiados”, disse Ha-
milton, principal autor do no-
vo relatório.

O relatório é baseado em 
uma revisão de quase todas as 
certidões de nascimento emi-
tidas no ano passado.

Algumas das principais 
descobertas:

— Quase 3,7 milhões de 
nascimentos foram registra-
dos no ano passado, acima dos 
cerca de 3,6 milhões registra-
dos em 2020.

— As taxas de natalidade 
caíram novamente para ado-
lescentes e mulheres com me-
nos de 25 anos, mas aumenta-
ram 3% para mulheres com 30 
e poucos anos, 5% para mulhe-
res com 30 e 3% para mulheres 
com 40 e poucos anos. 

Fonte: Associated Press.
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A dupla era conhecida por viajar o mundo dentro de um fusca 1978, com placas de Balneário Camboriú. 

Corpo de cão Shurastey é cremado e aguarda 

liberação do corpo de influenciador brasileiro

J
esse Koz, de 29 anos, e o 
cachorro Shurastey esta-
vam a dois dias do destino 

final, o Alasca, quando morre-
ram em um acidente em Sel-
ma, cidade do estado de Ore-
gon, na tarde de 24 de maio.

Conforme regras para en-
vio dos corpos ao Brasil, o cor-
po do cão foi cremado e aguar-
da a liberação do corpo de 
influenciador brasileiro.

A dupla era conhecida por 
viajar o mundo dentro de um 

fusca 1978, com placas de Bal-
neário Camboriú. Desde 2017 
viajando, Koz já tinha visitado 
16 países. O objetivo era che-
gar ao Alasca.

No sábado (21), Jesse con-
tou aos seguidores que esta-
va na cidade de Grants Pass, 
se preparando para entrar no 
Canadá e partir rumo ao Alas-
ca. A cidade fica a cerca de 41 
horas do destino final.

A viagem fazia parte de 
um projeto, chamado “Shu-

rastey or Shuraigow?”, uma 
adaptação inspirada na músi-
ca “Should I Stay or Should I 
Go” (traduzido do inglês De-
vo Ficar ou Devo Ir), sucesso 
da banda The Clash. No Insta-
gram, quase 500 mil pessoas 
acompanhavam as aventuras 
diárias do trio Jesse, Dodon-
go, como era chamado o fus-
ca, e Shurastey.

Jesse teria tentado desviar 
de outro carro que diminui 
a velocidade e, ao voltar pa- Jesse Koz, 29, e o cachorro Shurastey estavam em viagem pelos EUA.

Instagram

ra a pista, perdeu o controle 
e colidiu de frente com outro 
veículo que estava no senti-
do oposto.

“A viagem fazia 

parte de um projeto 

chamado “Shurastey or 

Shuraigow?”, paródia de 

um sucesso da banda 

The Clash.

“Vou atirar em uma escola primária”, declarou à amiga o atirador do massacre no Texas 

“Vou atirar em uma esco-
la primária”, escreveu Salva-
dor Rolando Ramos, 18 anos, 
minutos antes de abrir fogo 
na Robb Elementary School, 
no Texas, na terça-feira, 24 de 
maio. O atirador alertou sobre 
o tiroteio em mensagem priva-
da no Facebook a uma amiga 

da Alemanha.
A garota de 15 anos, iden-

tificada apenas pelo apelido 
Cece, disse em entrevista que 
conheceu o futuro atirador, 
Salvador Ramos, cerca de duas 
semanas antes no Yubo, um 
aplicativo que permite que as 
pessoas transmitam ao vivo 

para estranhos e através do 
qual outros adolescentes da 
Califórnia à Grécia disseram 
ter interagido com Ramos.

A menina disse que ele ti-
nha feito uma chamada de ví-
deo para ela nos dias de seu 
aniversário, em 16 de maio, 
direto de uma loja de armas, 

onde ele disse a ela que estava 
comprando um rifle.

Nos dias seguintes, Ramos 
se referiu a fazer algo com a 
arma, mas nunca foi claro so-
bre o quê. Na noite de segun-
da-feira, anterior ao tiroteio, 
ele disse que um recebeu mu-
nição comprada on-line.Salvador Rolando Ramos, 18, falou a uma amiga sobre o ataque. 

NY Times.
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Com a legislação, não será mais possível comprar, vender, transferir ou importar armas de fogo.

Governo do Canadá anuncia projeto para 

congelar compra de armas de fogo

O 
primeiro-ministro ca-
nadense, Justin Tru-
deau, disse  que seu 

governo irá apresentar uma 
nova legislação para imple-
mentar um “congelamen-
to nacional” na posse de ar-
mas e impedir que as pessoas 
comprem e vendam armas em 
qualquer lugar do país.

“No dia em que esta le-
gislação entrar em vigor, não 
será mais possível comprar, 
vender, transferir ou impor-

tar armas de fogo no Canadá”, 
disse o premiê.

Se o projeto for aprova-
do, deve entrar em vigor no 
fi m do ano.

O Ministério da Seguran-
ça Pública do Canadá apresen-
tou emendas regulatórias no 
Parlamento para garantir que 
possa ser implementado rapi-
damente, de acordo com um 
comunicado do ministério.

O assassinato na semana 
passada de 19 crianças e dois 

professores em uma escola 
primária no Texas alimentou 
a preocupação com a violên-
cia armada em todo o mundo.

O Canadá já tem restrições 
à posse de armas signifi cativa-
mente mais fortes do que os 
EUA. A nova legislação pro-
posta por Trudeau, o projeto 
de lei C-21, também propõe a 
retirada das licenças de porte 
de armas de pessoas envolvi-
das em atos de violência do-
méstica ou assédio criminal.Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá, quer banir armas no país.

Naresh777 / Shutterstock.

Vitória: nova vacina consegue vencer defesa de tumores cancerígenos

Uma equipe de pesquisa-
dores de instituições nos EUA 
e Japão desenvolveu um novo 
tipo de vacina que ajuda o sis-
tema imunológico a destruir 
tumores cancerígenos. O ar-
tigo foi publicado na revista 
Nature e descreve a nova va-
cina e seus efeitos em cobaias 

animais.
A nova vacina funciona eli-

minando uma das principais 
estratégias de defesa usada 
pelos tumores, abrir caminho 
na superfície de células T. Es-
sas células são implementadas 
quando o corpo detecta um tu-
mor em crescimento e alerta o 

sistema imunológico. 
Os tumores se fi xam nas 

proteínas MICA e MICB na su-
perfície das células T e as es-
touram, fi cando livres para 
crescer. A nova vacina funcio-
na intercedendo nesse proces-
so, impedindo que o tumor es-
toure as células imunológicas 

enviadas para matá-lo. A va-
cina aumenta a densidade de 
proteínas na superfície das cé-
lulas cancerígenas, o que os 
pesquisadores descrevem co-
mo “incitar a imunidade pro-
tetora”.

Saiba mais sobre a vacina 
no gazetanews.com. Vacina elimina defesa de tumores.

Saude Business.

As buscas por pessoas de-
saparecidas, após deslizamen-
tos e enxurradas causados pe-
las chuvas em Pernambuco, 
foram retomadas naa quarta-
-feira (1º) em seis áreas de bus-
cas e resgates. O número de 
óbitos se mantém em 106. De 
acordo com o Comando e Con-
trole Regional do estado (CIC-
CR), 11 pessoas ainda não fo-
ram localizadas.

As forças de segurança pú-
blica e defesa social já tem os 
nomes de nove das 11 pessoas 
ainda não localizadas. As ou-
tras duas têm, por base, “rela-
tos imprecisos” que difi cultam 
a identifi cação.

As chuvas que resultaram 
na situação assolam o estado 
desde o dia  25 de maio. Se-
gundo o centro de comando, 
403 profi ssionais -  na maior 
parte, bombeiros e integran-
tes da Defesa Civil e militares 
das Forças Armadas - estão na 
região, reforçando as ações 
de busca. 

Com informações da Agên-
cia Brasil.

106 pessoas 

morrem por 

chuvas em PE

Transformação

Muito jovem, achando-me isento de qualquer

problema que viesse a acarretar a minha saída

em definitivo do orbe terrestre, sentindo-me

como um verdadeiro super-homem, tive um

total desprezo relativo à oportunidade

sagrada da reencarnação, até que o

sofrimento viesse se alocar em minha vida.

Espero que a minha simples narrativa possa

servir de informação elementar, estimulando o

sentido de valorização da existência ou

porque não dizer, da vida como um todo, que

nos permite a cada momento, trabalhar para o

bem, não apenas o nosso, mas também o do

nosso próximo, extensivo à criação como um

todo, por sabermos toda ela ser obra de Deus.

Alvaro José

Autor:

Umberto Fabbri

Lançamento

Disponível impresso e em eBook nos sites

Amazon.com, Barnes&Noble.com e Books&Books.com
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E stá chegando o período de 
férias escolares e em fun-
ção disso quem tem filho 

pequeno, e tem essa possibili-
dade, normalmente programa 
férias nesse mês. Sair da rotina 
é muito bom para descansar, 
mas para evitar que na volta 
todo estresse retorne imedia-
tamente em função das dívi-
das contraídas durante os dias 
de folga é preciso controlar os 
gastos para que eles não sejam 
maiores do que a capacidade de 
pagamento.

Como exagerar no consumo 
é uma coisa comum nessa tem-
porada seguem algumas dicas 
simples para ajudar a aprovei-
tar as férias sem desorganizar o 
orçamento.

Viajando ou não os custos 
nesse período costumam ser 
mais altos, por isso, a princi-
pal dica é não esquecer que as 
despesas fixas e mensais conti-
nuam, como água, luz, telefone, 

aluguel, carro, alimentos... Vale 
lembrar que no mês seguinte a 
pessoa vai trabalhar praticamen-
te sem salário, pois geralmen-
te a remuneração aqui nos EUA 
está ligada à produção; se você 
não trabalha, não ganha; a não 
ser que vc pertença a uma com-
panhia que ofereça férias pagas.

Para evitar qualquer deslize, 
eu sempre  recomendo a meus 
clientes que incluam em seu or-
çamento o quanto pretende gas-

tar com estas férias, levando em 
conta possíveis viagens, ingres-
sos de cinema, lanches, idas ao 
parque, todo o dinheiro que seu 
filho vai precisar. Pense na im-
portância de conversar com ele 
sobre isso, para que aprenda que 
um mês com gastos extras deve 
ser organizado para que nenhu-
ma brincadeira fique de fora”.

Coloque um valor a parte em 
sua poupança pra ser usado nes-
te período.

Se você não vai viajar e pre-
tende passar esse período com a 
criançada em casa aqui seguem 
algumas sugestões:

Como as crianças acabam 
ficando sem a companhia dos 
amigos da escola. Se você mora 
em condomínio, organize com 
os vizinhos que também tem fi-
lhos gincanas e atividades nas 
áreas de lazer do condomínio ou 
em parques perto de casa. O cus-
to é pouco e a diversão, muita.

Quem mora em casa, pode 

convidar os coleguinhas da rua, 
primos e amigos do colégio pa-
ra uma tarde de brincadeiras 
na sua casa. Tenha certeza que 
um adulto vai ficar de olho nas 
crianças.

Saindo um pouco de casa
Veja a programação de even-

tos na sua cidade. Durante as fé-
rias, acontecem muitas ativida-
des gratuitas e educativas para 
crianças em shoppings, parques 
e museus e até cinemas.É uma 
boa opção para juntar a família 
sem gastar muito.

Nesta época temos também 
as festas juninas da comunida-
de Brasileira....Escolas, clubes, 
igrejas e associações têm a tra-
dição de fazer esta festa.Veja on-
de o preço da entrada cabe me-
lhor no seu bolso e leve algum 
dinheiro para o bingo, a barra-
ca da pesca e as comidas típicas.

Viagens: sim ou não?
Dependendo da idade do seu 

filho, os acampamentos e colô-

nias de férias são uma alterna-
tiva para garantir a diversão das 
crianças, pois nesses lugares as 
atividades são em tempo inte-
gral. Os preços podem variar 
muito de acordo com as acomo-
dações dos hotéis. Neste caso, 
pesquise bem os preços dos das 
diárias e pacotes que você pode 
pagar com tranquilidade.

 Em última instância; se você 
trabalha e não vai ter dias livres 
pra passear com a crianças, não 
se esqueça de colocar a colônia 
de férias da escola, estas geral-
mente são bem mais em conta 
e cabem no orçamento de todo 
mundo; mas ainda assim é pre-
ciso colocar este valor desde já 
no seu orçamento.

Lembre- se: a ideia é econo-
mizar ao máximo para que você 
não tenha que recorrer ao cartão 
de crédito nesta época.

Tudo é possível;contanto 
que haja planejamento.

Boas férias!

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

Planejando você almeja TUDO!

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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A 
década de 70, lembrada 
por muitos como tempo de 
“paz e amor”, no qual os hi-
ppies e o movimento tropi-

calista responderam por um cenário 
de grande efervescência cultural, foi 
também um período marcado por 
ações violentas contra as manifes-
tações de direitos humanos. Ações 
que, como se sabe, eram decorren-
tes dos regimes ditatoriais e milita-
res que, então, tomavam conta de 
países latino-americanos e se carac-
terizavam pela constante infração 
dos códigos mais básicos dos direi-
tos humanos e da conduta civiliza-
da, como censura, tortura e exílio.

Hoje, a violência está em todo 
lugar. Não existe mais lugar seguro. 
É cada vez mais comum conhecer-
mos pessoas que já sofreram algum 
tipo de violência ou nós mesmos 
sermos vítimas dela. Pauta constan-
te nos noticiários de todo o País, a 
violência embalou toda uma gera-
ção, que cresceu sob a vigência do 
medo e da insegurança, fruto da 

violência indiscriminada a que es-
tamos expostos. Pavor dentro e fo-
ra de casa, na rua, no trabalho, no 
lazer... Não importa se você anda a 
pé, de ônibus, de metrô ou de car-
ro particular. A qualquer momen-
to, você pode se tornar a próxima 
vítima...

E quanto mais violenta a socie-
dade, mais se fala em meios para 

prevenir-se contra ela. Livros, jor-
nais, revistas, programas de tevê 
mostram especialistas em seguran-
ça ensinando como sobreviver a es-
sa verdadeira “guerra urbana”. To-
davia, esses “meios” tão divulgados 
de prevenção são, em grande par-
te, de caráter pessoal. Necessários, 
sim, mas nunca substitutos de me-
didas públicas de combate à violên-

cia que nos assola.
A preocupação com a violência 

afeta a qualidade de vida de todos 
nós, uma vez que interfere em nos-
so convívio social, familiar e profi s-
sional. Doenças como estresse, de-
pressão, ansiedade e síndrome do 
pânico estão cada vez mais associa-
das ao aumento da violência nos 
grandes centros urbanos. Movimen-
tos sociais, organizações não- gover-
namentais e campanhas públicas in-
centivam a prática da gentileza, da 
compreensão, da solidariedade, do 
respeito e da igualdade. Gestos sim-
ples, que não resolvem o problema 
da violência, mas que vão sedimen-
tando nas pessoas um sentimento 
de boa-vontade em relação ao próxi-
mo, sentimento este que a violência 
tem se encarregado de eliminar.

Existem muitas formas de vio-
lência e muitos setores da socieda-
de convivem com ela passivamente, 
fechando os olhos para atos vio-
lentos que ocorrem no dia-a-dia ou 
participando deles. É por isso que 

ações propondo uma nova ética de 
cidadania, condizente com o bem-
-estar das pessoas, da nação e do 
planeta, são muito importantes.

Aumentar a segurança, colocan-
do mais policiamento nas ruas, por 
exemplo, é fundamental. Mas isso 
deve vir acompanhado de uma re-
tomada de valores essenciais, como 
os valores sociais, culturais, eco-
nômicos, políticos e morais, pois o 
desrespeito à cidadania é uma das 
principais causas do crescimento 
da violência no país.

As melhores formas de preven-
ção são o combate ao desemprego e 
a melhoria na educação; portanto, 
urge abordar a questão da violência 
urbana não apenas como um caso 
de polícia, mas, principalmente, co-
mo um fator social. Só há um pro-
blema: se os setores competentes da 
máquina estatal para decisões dessa 
natureza se demorarem muito a de-
cidir, os valores da cultura da violên-
cia irão se arraigar a tal ponto que 
será impossível revertê-los.

LAIR RIBEIRO

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

Guerra urbana: é possível sobreviver à violência nas grandes cidades?

lair.ribeiro@gazetanews.com
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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

João Gordo relê “Fuscão Preto” em versão 

punk-rock

P
olêmico e muito autêntico, João Gor-
do, vocalista da banda de punk rock 
Ratos de Porão, apresenta um pro-
jeto no mínimo “original”. O artista 

está lançando uma releitura para o clássico 
popular “Fuscão Preto”, pelo selo Wikimetal 
Music. Escrita originalmente por Atílio Ver-
sutti e Jeca Mineiro, a canção foi populariza-
da por Almir Rogério nos anos 1970, depois 
pelo Trio Parada Dura, além de outros intér-
pretes.

A música antecipa o disco “Brutal Bre-
ga”, em que João Gordo interpreta clássicos 
da música brega brasileira em versões punk 
rock. O projeto surgiu durante a pandemia, 
como uma parceria entre João Gordo e o pro-
dutor Val Santos. Com a pausa nos shows e 
outras atividades presenciais, a dupla decidiu 
gravar, por diversão, versões punk de músi-
cas brasileiras clássicas. Em pouco tempo, já 
tinham dezenas de músicas gravadas e um 
disco formado, com tributos a artistas como 
Sidney Magal, Reginaldo Rossi, Jane e Heron-
dy, entre outros.

“Fuscão Preto” acompanha também um 
videoclipe, dirigido por Raul Machado, que já 

dirigiu clipes para Chico Science &amp; Na-
ção Zumbi, Planet Hemp, Sepultura, Ratos 
de Porão, Raimundos, Marcelo D2, O Rappa, 
Pitty, CPM 22, entre outros. O disco “Brutal 
Brega” tem data de lançamento prevista para 
o segundo semestre de 2022, pelo selo Wiki-
metal Music. “Fuscão Preto” já está disponí-
vel em todas as plataformas.

A
pós quase cinco anos 
vinculada à Univer-
sal Music — tempo 
aliás de sua carreira –, 

a gaúcha Luísa Sonza, uma das 
principais cantoras pop do país, 
acaba de assinar contrato com 
a Sony Music Brasil. A gravado-
ra investirá na imagem da artis-
ta tanto no Brasil quanto no ex-
terior, dispondo de uma equipe 
internacional para cuidar dessa 
gestão, que inclui lançamentos 
em outras línguas, como inglês 
e espanhol.

Informações dão conta que 
os investimentos da nova gra-
vadora nos projetos nacionais e 
internacionais de Luísa devem 
superar três milhões de dólares.

Luísa vem cada vez mais 
mostrando seu trabalho e ocu-
pando seu espaço no merca-
do fonográfico brasileiro. Prova 
disto são os mais diversos mar-
cos que ela alcançou — uma 
das cinco cantoras mais tocadas 

Sony fecha contrato 

internacional com Luísa 

Sonza
no Spotify Brasil atualmente, 
mais de três bilhões de streams 
nas plataformas de áudio, cer-
ca de nove milhões de ouvintes 
mensais no Spotify; case de su-
cesso com “Doce 22” como ál-
bum pop mais ouvido da plata-
forma no ano passado (mais de 
um bilhão de streams na cole-
tânea). Aliás, todas as faixas des-
te disco estrearam no Top 70 
do Spotify, chegaram ao Top 50 
mundial na plataforma, além 
de alcançar o número 1 no iTu-
nes Brasil. Mais: os vídeos da ar-
tista somam mais de 1.7 bilhão 
de views no YouTube (com 7,4 
milhões de inscritos no canal).

Aos 23 anos, Luísa Son-
za, que popularizou seu traba-
lho através da internet, possui 
sete discos de diamante, cin-
co de platina e quatro de ouro, 
quase 29 milhões de seguido-
res no Instagram e mais de 61 
milhões na somatória das redes 
sociais. Seus shows são muito 

concorridos no país e, no currí-
culo, ela tem feats internacio-
nais com Katy Perry, Mariah 
Angeliq e Danna Paola. “Es-
tou feliz em começar essa par-
ceria com a Sony Music Brasil. 
Tenho trabalhado arduamen-
te nos últimos anos com uma 
equipe muito competente e te-
nho certeza que este novo time 
acrescentará demais e fará to-
da a diferença. Agradeço o cari-
nho de todo o público e fãs que 
me apoiam e que sempre acre-
ditaram no meu trabalho. Pla-
nejo muita coisa na minha car-
reira e, junto com a Sony, vocês 
podem esperar muitas novida-
des”, disse Luísa.
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Crimes of the 

Future

NEON

Estreia nas 
salas de cinema 
de todo o país, 
no dia 3 de 
junho, “Crimes 
of the Future”, 

o novo suspense de horror e fi cção 
científi ca do diretor David Cronen-
berg. Retorno do cineasta depois 
de um hiato de 10 anos sem dirigir 
ou escrever um fi lme. O longa 
apresenta um futuro tenebroso 
em que a “cirurgia é o novo sexo” 
e os seres humanos precisaram 
se adaptar esse novo ambiente, 
onde tudo é sintético. E é nesse 
mundo que acompanhamos Saul, 
artista famoso capaz de criar novos 
órgãos dentro de seu corpo e que 
utiliza isso como performance em 
suas apresentações bem populares. 
No elenco estão Viggo Mortensen, 
Kristen Stewart, Léa Seydoux, Don 

McKellar, entre outros. O longa 
foi nomeado à Palma de Ouro no 
Festival de Cannes deste ano.

Obi-Wan Kenobi

Disney+

Já está dis-
ponível na 
plataforma 
digital Disney+ 
(Disney Plus), 
alguns episó-
dios da série 

Obi-Wan Kenobi, série derivada 
da franquia Star Wars no Disney. 
Obi-Wan Kenobi, interpretado 
por Ewan McGregor, acompanha 
as aventuras do personagem uma 
década depois dos trágicos eventos 
de Star Wars: Episode III – Revenge 
of the Sith (A Vingança dos Sith, 
título no Brasil). Assim, a trama da 
série começa com Obi-Wan cuidan-
do de um pequeno Luke Skywalker 
no planeta Tatooine enquanto vive 
exilado no planeta. Mas as forças 

do mal começam a ressurgir com o 
retorno de Darth Vader. Também 
estão no elenco Hayden Christen-
sen, Moses Ingram, Sung Kang, 
Kumail Nanjiani, Joel Edgerton, en-
tre outros. A série limitada com 6 
episódios foi dirigida por Deborah 
Chow.

Hollywood 

Stargirl

Disney+

Também 
estreando na 
plataforma 
digital Disney + 
na sexta-feira, 
dia 3 de junho, 

a comédia dramática com um 
toque de romance, “Hollywood 
Stargirl”. O longa é a continuação 
de Stargirl, que estreou em 2020 
e acompanha a jovem de espírito 
livre Estrela Caraway, uma adoles-
cente com uma linda voz. Segui-
mos a jornada de Estrela na cidade 

de Los Angeles, quando sua mãe 
Ana é contratada como fi gurinista 
em um fi lme.  No elenco estão 
Grace VanderWaal, Judy Greer, 
Uma Thurman, Al Madrigal, Judd 
Hirsch, entre outros. A direção foi 
realizada por Julia Hart, que tam-
bém escreveu o roteiro com Jordan 
Horowitz. “Hollywood Stargirl” é 
uma adaptação do livro homônimo 
de Jerry Spinelli.

The Boys – 

Season 3

Prime Video

Já o Ama-
zon Studios 
disponibiliza 
no serviço de 
‘streaming’ 
Prime Video 

na sexta-feira, dia 3 de junho, 
três episódios da terceira tempo-
rada da série “The Boys”; sendo 
que os outros episódios serão 
liberados semanalmente, às 

sexta-feiras. Em 2019, a sátira de 
super-heróis conquistou muitos 
fãs em sua temporada de estreia 
e já é uma das séries mais vistas, 
ou melhor, mais maratonadas, 
da plataforma digital. Após a 
morte de Tempesta, Vought 
precisa fazer controle de ima-
gem para manter a credibilidade. 
Com Butcher trabalhando para 
o governo e supervisionado por 
Hughie, a paz e a tranquilidade 
parecem estar ameaçadas. “The 
Boys” descobrem uma arma Anti-
-Supe, que os leva a confrontar 
os Sete novamente. À medida 
que o passado é explorado, no-
vos heróis surgem na área, entre 
eles o Soldier Boy. No elenco 
estão Karl Urban, Jensen Ackles, 
Erin Moriarty, Jack Quaid, Jessie 
T. Usher, Antony Starr, Laz Alon-
so, Dominique McElligott, Chac 
Crawford, Karen Fukuhara, entre 
outros. “The Boys” foi criada por 
Eric Kripke e tem produção-exe-
cutiva de Seth Rogen.

CINEMA

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

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

As estreias no cinema e canais de streaming

cinema@gazetanews.comPor JANA NASCIMENTO NAGASE
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BEACH TENNIS FEST 2022

O 
torneio Beach Tennis Fest foi realizado pelos segun-
do ano consecutivo em Pompano Beach, nos dias 21 
e 22 de maio.

Jogadores de diferentes categorias e nacionalidades dis-
putaram os primeiros, segundos e terceiros lugares em 2 dias 
de campeonato. Este ano a novidade foi a inclusão da Catego-
ria Open, que atraiu atletas experientes e profissionais.

Durante o evento empresas e comércios brasileiros ofe-
receram seus serviços e alimentos típicos brasileiros.

O campeonato contou com o apoio da Essential Money 
Transfers, Rejuvchip, Br Stone & Granite, Smash e Rádio Ga-
zetanews. Confira mais fotos no GAZETANEWS.COM por 
Roberta Santos

Neto Garcia (United Realty) e Paula Santos (Consultora 

Financeira)Pedro,Denny,Eliane,Jorge

Tarcisio (Tadelui) e Ana Flavia Magalhães Stand SOTA CHIRO Stand REJUVCHIP STAND FRIEDLAND & ASSOCIATES

Maicon ,Eliane e Denny (SMASH) Luana Joao Montenegro

Fernanda Cirino, Bruno Rodrigues e Eliane Gallotte 

(organizadores)

Camila e Danny BOUTIQUE PITTOL E LUFT JEWELRY

Pedro Penalver

Sandra Pires e Luciana

Ester

Carla, Danny,Cynara, Eliane, Camila e Denny

ESSENTIAL MONEY Carmem (EssentialMoney Transfers) com Caio e Alex Forte presença feminina no evento
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Chris Bianchi

Wagner Pontes e Andre Akkari

Josefina e o esposo com Michael Krymchantowski

 Lide Mulher Miami

Comemoração e Solidariedade

Mayte Carvalho no Lide 

Miami

N
a terça-feira, dia 24 de maio, o Lide Mulher Miami, 
recebeu um grupo de mulheres para um encontro 
e um bate-papo, no Baccarat Residences, em Miami. 

Com palestra de Luciene Cofresi, que falou sobre o em-
preendimento Baccarat e suas luxuosas instalações e de Ch-
ris Bianchi, que falou sobre a B2mamy, um hub de inovação 
de empreendedorismo materno, o evento também teve um 
brunch, regado a espumante e networking!

N
o dia 26 de maio, Josefina Guedes, economista, exe-
cutiva e consultora de vinhos, comemorou seu ani-
versário no Piola MidBeach, em Miami. Na mesma 

ocasião, Josefina aproveitou para arrecadar doações em be-
nefício da Aliança de Misericórdia (Alliance of Mercy), uma 
entidade que há mais de 20 anos realiza ações sociais em 
prol da dignidade e ajuda moradores de rua e famílias em 
situação de risco social. Parabéns!

N
o dia 25 de maio, o Lide Miami recebeu em seu 
palco, Mayte Carvalho, Chief Growth da Cubo.
cx, especialista em marketing e inovação, que 

fez uma palestra sobre “Persuasão: Como usar a retó-
rica e a comunicação persuasiva na sua vida pessoal 
e profissional”. Abrindo o evento, André Akkari falou 
da sua experiência ao ajudar a desenvolver o Campeo-
nato Paulista de Poker, além de sua trajetória bem- 
sucedida no poker e empreendedorismo. Confira!

Luciene Cofresi

Grupo Lide Mulheres

Ana Luiza Abdala, Adriani Franca e Bruna Faria

Mayte Carvalho, Day e Wagner Pontes e Ana Alice

Josefina Guedes e o proprietário do Piola MidBeach, 

Joe Biundini

Milena Martins, Josefina Guedes, Connie Rocha e Dra.Ana Gouvea




