
O maior jornal brasileiro na Flórida

Jovens indocumentados: após 10 
anos, qual o futuro do DACA? 

Tampa passou do 32º para o 39º lugar.

O
s EUA têm em torno de 700.000 jovens imi-
grantes (5.780 deles, brasileiros) que, apesar de 
serem indocumentados, possuem alguns direi-

tos porque são benefi ciários do DACA. O programa 
criado em 2012 por uma ordem executiva do ex-pre-

sidente Barack Obama completa nesta quarta-feira 
10 anos e pode estar com seus dias contados. A sua 
legalidade está sendo questionada em um tribunal 
federal do Texas e os milhares de jovens enfrentam 
um “limbo”. Imigração | Pág. 13

Um dos jovens benefi ciados pelo programa, Flávia de Souza, 23, conseguiu entrar em universidade de Massachusetts graças ao DACA. 

Arquivo pessoal.

Visit Florida.

EUA | Pág. 14
Quais as cidades dos EUA mais seguras para as viagens de verão?
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A pandemia agravou a 
fome no Brasil, que 
tem atualmente 33,1 

milhões de pessoas sem ter 
o que comer. São 14 milhões 
de brasileiros a mais em inse-
gurança alimentar grave em 
2022, na comparação com 
2020.

Seis em cada dez domicí-
lios não conseguem manter 
acesso pleno à alimentação 
e possuem alguma preocu-
pação com a escassez de ali-

mentos no futuro, sendo as 
regiões Norte e Nordeste as 
mais impactadas.

É o que revela o 2º Inqué-
rito Nacional sobre Insegu-
rança Alimentar no Contexto 
da Pandemia da Covid-19 no 
Brasil, divulgado nesta quar-
ta-feira (8) pela Rede Brasilei-
ra de Pesquisa em Soberania 
e Segurança Alimentar e Nu-
tricional.

De acordo com o Institu-

to Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), os indica-
dores da insegurança alimen-
tar vinham piorando no país 
há pelo menos nove anos, 
mas a pandemia deixou a si-
tuação ainda mais dramática.

O estudo revela que mais 
da metade (58,7%) da popu-
lação brasileira convive com 
algum tipo de insegurança 
alimentar em grau leve, mo-
derado ou grave (de fome to-
tal). Em números absolutos, 

são 125,2 milhões 
de brasileiros nes-
sas condições, au-
mento de 7,2% em 
relação a 2020, iní-
cio da pandemia de 
Covid-19. Segundo o 
estudo, o país regre-
diu para um pata-
mar equivalente ao 
da década de 1990.

Os dados da pesquisa fo-
ram coletados entre novem-
bro de 2021 e abril de 2022, 
com entrevistas em 12.745 
residências brasileiras, em 
áreas urbanas e rurais de 577 
municípios, distribuídos nos 
26 estados e no Distrito Fede-
ral. A Segurança Alimentar 
e a Insegurança Alimentar 
foram medidas pela Esca-
la Brasileira de Inseguran-
ça Alimentar (Ebia), também 

utilizada pelo IBGE.
De acordo com o estudo, 

Norte e Nordeste do país são 
os mais impactados. Nessas 
regiões, os índices de insegu-
rança alimentar chegam, res-
pectivamente, a 71,6% e 68% 
– números expressivamente 
maiores do que a média na-
cional de 58,7%.

A fome fez parte do dia 
a dia de 25,7% das famílias 
na região Norte e de 21% no 
Nordeste. A média é de apro-
ximadamente 15% no Sudes-
te e 10% no Sul.

O mesmo agravamento 
é percebido quando se com-
para o campo e a cidade. 
Nas áreas rurais, a insegu-
rança alimentar, em todos 
os níveis, esteve presente em 
mais de 60% dos domicílios. 
Até quem produz alimento 
está pagando um preço alto: 
a fome atingiu 21,8% dos la-
res de agricultores familiares 
e pequenos produtores.

Enquanto a segurança 
alimentar está presente em 
53,2% dos domicílios onde 
a pessoa de referência se au-
todeclara branca, nos lares 
com responsáveis de raça/
cor preta ou parda ela cai pa-
ra 35%. Em outras palavras, 
65% dos lares comandados 
por pessoas pretas e pardas 

convivem com restrição de 
alimentos em qualquer nível.

“O Brasil tem uma popu-
lação muito desigual finan-
ceiramente. Os dados com-
provam isso. Atualmente, o 
país vive um cenário de ca-
tástrofe no quesito de inse-
gurança alimentar. Podemos 
dizer também é que a fome 
tem endereço, cor e identida-
de social”, destaca Nilson Ma-
ciel, professor da Universida-
de Federal do Paraná (UFPR) e 
pesquisador da Rede.

De acordo com o IBGE, 
desde 2004, a insegurança 
alimentar no país vinha di-
minuindo e estava presente 
em 34,9% dos lares naquele 
ano. O índice caiu para 30,2% 
em 2009 e atingiu 22,6% em 
2013.

Mas desde então, a fo-
me vem aumentando. Dos 
68,9 milhões de domicílios 
do país, 36,7% estavam com 
algum nível de insegurança 
alimentar, atingindo, ao to-
do, 84,9 milhões de pessoas, 
conforme dados da Pesqui-
sa de Orçamentos Familia-
res (POF) 2017-2018 de Aná-
lise da Segurança Alimentar 
no Brasil, do IBGE.

Texto: CNN Brasil.

CONSULADO-GERAL DO BRASIL EM MIAMI

Setor de assistências a brasileiros:  
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DeSantis venceu Trump em uma pesquisa recente  sobre eleição de 2024.

Yahoo News. 

N
os últimos meses, Do-
nald Trump tem dito 
a confi dentes que po-

de lançar sua campanha pre-
sidencial de 2024 mais cedo 
– e que está pensando em 
lançá-la na Flórida por causa 
do governador Ron De San-
tis – que emergiu como um 
possível candidato à indica-
ção presidencial do Partido 
Republicano.

De fato, DeSantis venceu 
Trump em uma pesquisa re-
cente perguntando aos con-
servadores quem eles gosta-
riam de ver no topo da chapa 
em 2024.

Trump considera lançar 

candidatura presidencial  

para 2024 na Flórida
Motivo seria Ron 

De Santis, que 

emergiu como 

um possível 

candidato.

A pesquisa foi realizada no 
Western Conservative Sum-
mit no início deste mês, onde 
1.114 participantes foram con-
vidados a marcar quantos can-
didatos gostariam de ver em 
2024 de uma lista dos princi-
pais potenciais.

DeSantis, 43, foi marca-
do por 71% dos entrevistados, 
Trump por 67,8% e o sena-
dor Ted Cruz em terceiro por 
28,7%. DeSantis também ga-
nhou a enquete no ano pas-
sado.

Diz-se que a estrela em as-

censão de DeSantis nas fi leiras 
do Partido Republicano abalou 
tanto o ex-presidente que ago-
ra ele está procurando várias 
maneiras de atrapalhar quais-
quer planos que o governador 
da Flórida possa ter para uma 
candidatura presidencial pró-
pria. Eles incluem Trump lan-
çando sua campanha na Flóri-
da e organizando uma grande 
festa perto da mansão do go-
vernador.

Trump perdeu um pouco 
do apoio entre os republica-
nos por causa das afi rmações 
que não conseguiu provar de 
que a eleição de 2020 foi rou-
bada. A infl uência de Trump 
sobre o partido também foi 
afetada após a invasão de 6 de 
janeiro de 2021 ao Capitólio 
dos EUA em Washington D.C.

O atual governador é o 
favorito para vencer confor-
tavelmente a reeleição em 
novembro, que ele poderia 
usar como plataforma de lan-
çamento para uma indicação 
em 2024, independentemen-
te de Trump decidir ou não 
concorrer novamente. Fonte: 
Daily Mail. 

 Mãe é presa após filho de 2 

anos matar o pai em Orlando
Uma criança de dois anos 

atirou e matou acidentalmen-
te seu pai na região de Orlan-
do, de acordo com o Gabinete 
do Xerife do Condado de Oran-
ge. A mãe foi presa por negli-
gência e homicídio culposo.

O incidente aconteceu no 
dia 26 de maio, segundo a polí-
cia. O homem, Reggie Maybry, 
de 26 anos, foi socorrido, mas 

morreu horas depois no hos-
pital.

Autoridades disseram que 
o tiro estava sendo investiga-
do inicialmente como um pos-
sível suicídio, mas no hospital 
foi determinado que a vítima 
foi baleada nas costas. Uma 
criança de cinco anos confi r-
mou que seu irmão mais no-
vo atirou.

Seguranças de escolas 

poderão prender alunos
O projeto de lei de segu-

rança escolar sancionado pelo 
governador Ron DeSantis  no 
início deste mês concedeu no-
vos padrões de segurança a 
ameaças escolares para esco-
las charter da Flórida.

Pela lei (House Bill 1421), 
ofi ciais de segurança em es-
colas charter poderão pren-
der qualquer pessoa, mesmo 
aluno, que represente amea-
ça dentro do campus.

A lei, em parte, promove 
treinamento aprimorado para 

Lei visa ameaça dentro do campus.

Campus security and life safety.

ofi ciais de escolas juramenta-
dos e não juramentados e dá 
aos ofi ciais de segurança em 
escolas charter como a Mid Ca-
pe Global Academy a capacida-
de de prender alguém dentro 
do campus.
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Teste gratuito de COVID chega ao fim em Miami-Dade
O teste COVID-19 não será mais gratuito para os residen-

tes do condado de Miami-Dade que não têm seguro. Segundo 
a prefeita Daniella Levine Cava, a nova política terá início no 
dia 2 de julho e foi necessária devido a uma queda no finan-

ciamento federal.
O condado está analisando opções para ajudar pessoas sem 

seguro que não podem pagar um teste. As vacinas, no entanto, 
continuarão gratuitas para todos.

Padrasto de menino ajudado 

por brasileira é condenado
O padrasto de um meni-

no de 11 anos que sofria maus 
tratos e que foi resgatado com 
a ajuda da brasileira Flaviane 
Carvalho em janeiro de 2021 
em Orlando foi condenado.

Timothy Lee Wilson foi 
considerado culpado por um 
júri popular em todas as 10 
acusações, que incluem cárce-
re privado, abuso e negligên-
cia infantil, disse a Procurado-
ria do Estado no dia 6.

“Para quem, como eu, es-

tava esperando o desfecho no 
caso do menino do restauran-
te, a JUSTIÇA FOI FEITA!! On-
tem foi o dia do julgamento do 
agressor. Ele foi acusado de 10 
crimes, agora passará o resto 
de sua vida na prisão. Graças 
a Deus o menino está muito 
bem e sendo criado com mui-
to amor. Ele está feliz e sau-
dável. Obrigada a todos pelas 
orações e apoio”, comemorou 
Flaviane.

Flaviane Carvalho ajudou o garoto que sofria maus-tratos da família.

Fox 9.

A Bethany Christian Services é uma das instituições que acolhem menores 

imigrantes desacompanhados e não mais receberão apoio do estado.

ONG de Orlando encerra programa 

de apoio para crianças imigrantes

N
ove meses depois que o 
governo da Flórida assi-
nou uma ordem execu-

tiva que inclui a não renova-
ção de licenças a organizações 
que acolhem crianças imi-
grantes desacompanhadas, a 
primeira instituição anunciou 
o fim do serviço.

Em um comunicado divul-
gado na tarde de segunda-fei-
ra, 13, a Bethany Christian 
Services anunciou que “não é 
mais capaz de fornecer cuida-
dos temporários e seguros pa-
ra crianças desacompanhadas 
na Flórida devido à ordem do 

a instituição atendeu mais de 125 crianças desacompanhadas desde 2019.

Bethany Christian Services -Facebook

governador DeSantis”. 
No ano passado, o gover-

nador Ron DeSantis assinou 

uma ordem executiva dire-
cionada a impedir a imigra-
ção ilegal no estado. Uma das 

cláusulas orienta o Departa-
mento de Crianças e Famílias 
da Flórida (DCF) a não reno-
var a licença de instituições 
de apoio a menores imigran-
tes que operam para o gover-
no federal. 

Há mais de uma dúzia de 
provedores no estado. Por en-
quanto, a Bethany Christian é 
a primeiro e única a encerrar 
o programa. A instituição que 
fica em Winter Garden, na 
região de Orlando, forneceu 
atendimento de curto prazo a 
mais de 125 crianças desacom-
panhadas desde 2019.
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Polícia investiga mutilação 

de gatos em Weston (FL)
A polícia está investigan-

do uma série de mutilação de 
gatos no sul da Flórida. Nas 
últimas duas semanas, pelo 
menos três animais foram en-
contrados sem vida e mutila-
dos em Weston, no condado 
de Broward. 

Os investigadores do Ga-
binete do Xerife de Broward 
chamaram o que está acon-
tecendo de “perturbador”. 
Atualmente, existem três ca-
sos registrados, mas o BSO 
acredita que há mais que sim-
plesmente não foram formal-
mente relatados a eles.

O primeiro caso foi relata-
do na segunda-feira passada. 

No dia seguinte, mais mora-
dores se apresentaram para di-
zer que seus gatos haviam sido 
mortos e mutilados. O último 
gato foi descoberto na comu-
nidade fechada de Weston em 
Savanna. Ainda não está claro 
se os casos estão conectados.

Nos dois primeiros casos, 
os gatos foram encontrados 
cortados ao meio sem sangue 
no local. O caso mais recente, 
no entanto, parece diferente, 
de acordo com os investiga-
dores. Os restos do gato não 
foram limpos e a área é co-
nhecida por ter vida selvagem 
predatória como coiotes. Com 
informações do Local 10.

Três animais foram encontrados mortos com partes do corpo cortados.

local 10.

CAMPANHA: A construção da casa de seis quartos é estimada em US$ 1,6 

milhão e está prevista para começar em dezembro; veja como doar.

ONG em Miami construirá casa para 

sobreviventes de tráfico humano

A 
Glory House of Miami, 
uma organização sem 
fins lucrativos dedica-

da a resgatar e ajudar sobre-
viventes de tráfico humano, 
lançou sua campanha “Glory 
Home” para construir um lar 
residencial para sobreviven-
tes adultos de tráfico humano.

A construção da casa de 
seis quartos, estimada em US$ 
1,6 milhão, está prevista para 
começar em dezembro. A casa 
fornecerá abrigo, juntamente 
com cuidados 24 horas e servi-
ços de apoio, para seis sobrevi-
ventes adultos, com idades en-
tre 18 e 29 anos. 

Esses serviços incluem ne-
cessidades básicas, orientação 
espiritual, aconselhamento de 
trauma, apoio jurídico, trei-
namento em habilidades pa-
ra a vida, avanço educacional 
e gestão financeira. Os sobre-
viventes terão a opção de mo-

rar na casa por até dois anos 
sob os cuidados de uma equi-
pe amorosa e solidária.

“Estamos muito animados 
por construir uma casa de lon-
go prazo em Miami-Dade, on-
de sobreviventes adultos de 
tráfico humano possam ser 
curados e restaurados”, disse 
Betty Lara, Diretora Executi-
va da Glory House of Miami. 
“A Flórida ocupa o terceiro 
lugar nos EUA em tráfico de 
pessoas. Esta casa será a úni-
ca casa de longo prazo em Mia-
mi que dará aos sobreviventes 
um espaço seguro para viver e 
prosperar.”

“Em todo o mundo, apro-
ximadamente 27 milhões de 
homens, mulheres e crianças 
são escravizados e traficados”, 
acrescentou Lara. “As vítimas 
do tráfico humano estão es-
perando para serem resgata-
das e restauradas, mas não 

a casa fornecerá abrigo e cuidados 24 horas para sobreviventes adultos. 

Pixabay.

podemos fazer isso sozinhos. 
A Glory House of Miami de-
pende de sua assistência e ge-
nerosidade.”

Uma sobrevivente de tráfi-
co sexual de 18 anos, que veio 
do Kansas para a Glory House 
of Miami e recebeu os cuida-
dos e aconselhamento de que 
precisava, disse que se não ti-
vesse tido a chance de restau-

rar sua vida, ela “estaria em 
um caminho muito diferente 
agora. As mulheres incríveis e 
fiéis de Deus que deixaram tu-
do de lado para servir e amar 
por nós sacrificialmente fize-
ram toda a diferença”.

Para saber mais e doar, vi-
site https://gloryhouseofmia-
mi.org/programs/glory-home/. 



PUBLICIDADEGazeta Brazilian News · Semana de 16 a 22 de Junho de 2022 9



Flórida Gazeta Brazilian News · Semana de 16 a 22 de Junho de 202210

Levantamento “Best Places to Live in the United States 2022-2023”, do U.S. News & World Report, analisou 150 áreas.

Cidades da Flórida caem no ranking das melhores 

dos Estados Unidos para se viver, aponta pesquisa

D
epois de estarem 
anualmente na lista 
dos melhores luga-

res para morar nos Estados 
Unidos, algumas cidades e 
regiões metropolitanas da 
Flórida estão caindo no ran-
king. 

Segundo a pesquisa “Best 
Places to Live in the United 
States 2022-2023” feita pelo 
U.S. News & World Report, e 
que analisa as 150 áreas me-
tropolitanas mais populosas 
do país com base em vários 
fatores, incluindo qualidade 
de vida, Huntsville, no Ala-
bama, ficou em 1º lugar de-
vido à forte acessibilidade de 
habitação e alta qualidade de 
vida. Em 2º lugar está Colo-
rado Springs, no Colorado, 
seguida por Green Bay, em 
Wisconsin, em 3º.

Das cidades da Flórida, 
Sarasota manteve sua posi-
ção no 9º lugar geral pelo se-

gundo ano consecutivo, dife-
rente das outras cidades que 
caíram no ranking. Naples 
(7º para 12º), Melbourne (18º 
para 20º), Jacksonville (22º 
para 24º), Tampa ((32º para 
39º), Pensacola (26º para 44º), 

Port St. Lucie (47º para 78º), 
Ocala (58º para 91º), Fort My-
ers (43º para 100º); Tallahas-
see (76º para 110º), Lakeland 
(80º para 113º), Orlando (60º 
para 118º) e Miami (128º pa-
ra 137º).

Todas regiões metropoli-
tanas da Flórida caíram, ex-
ceto Daytona Beach, que saiu 
do 69º para o 68º lugar. E 
apenas sete estão no Top 75, 
abaixo de 11 do ano passado.

Fatores 

Tampa (foto) passou do 32º para o 39º lugar na pesquisa deste ano; somente Sarasota manteve a posição.

Visit Florida.

O custo de vida de Orlan-
do é o 16º mais alto das 150 
áreas metropolitanas consi-
deradas, segundo a pesquisa. 
Passar do 9º para o 25º lugar 
em crescimento mais rápido 
de áreas metropolitanas tam-
bém ajudou em uma queda 
maior no ranking. 

“A Flórida está crescendo 
rapidamente, mas o custo de 
vida é mais alto do que mui-
tas outras partes do país, en-
tão vemos alguns pontos da 
Flórida perdendo sua vanta-
gem à medida no resultado”, 
disse Devon Thorsby, editor 
imobiliário da U.S. News.

A acessibilidade e quali-

dade de vida são outros cri-
térios importantes para a es-
colha de onde quer se viver, 
explica Thorsby. “Naples es-
tá em 4º lugar em qualidade 
de vida, o que leva em con-
sideração a prontidão para a 
faculdade entre os alunos do 
ensino médio, proximidade 
com assistência médica de 
qualidade, qualidade do ar, 
deslocamento médio, crime 
e bem-estar geral”, comple-
tou Thorsby.

As 10 cidades listadas co-
mo melhores se viver são: 

1. Huntsville, Alabama
2. Colorado Springs, Co-

lorado
3. Green Bay, Wisconsin
4. Boulder, Colorado
5. San Jose, California
6. Raleigh & Durham, 

North Carolina
7. Fayetteville, Arkansas
8. Portland, Maine
9. Sarasota
10. San Francisco.

“A Flórida está crescendo 

rapidamente, mas 

vemos alguns pontos 

perdendo sua vantagem 

no resultado final”, disse 
Devon Thorsby.

Arlaine Castro
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Três projetos ao longo das operações de transporte ferroviário e de trânsito 

no sul da Flórida, Boston e Nova York foram contemplados para verba.

Programas de fiscalização vão 

prevenir suicídio nas ferrovias  

A 
Administração Ferro-
viária Federal selecio-
nou 25 projetos em 13 

estados para receber subsídios 
de fiscalização de violação de 
ferrovias e prevenção de sui-
cídio.

Um total de US$ 1,96 mi-
lhão do total de US$ 2,26 mi-
lhões no programa Railroad 
Trespassing Enforcement Ac-
tivities financiará salários 
por hora para a polícia apli-

car violações de transgressão 
em “hot spots” onde invasão e 
suicídios são conhecidos.

Os condados de Broward 
e Palm Beach, e as cidades de 
Hollywood, Tampa e Jackson-
ville vão dividir quase US$ 
500.000 para ajudar a polícia 
a emitir citações ao longo das 
faixas Brightline-Florida East 
Coast, Tri-Rail e CSX Trans-
portation. 

As cidades do sul da Ca-

lifórnia no território Metro-
link e na zona rural de Han-
ford estão recebendo mais de 
US$ 281,3 milhões. Comuni-
dades em onze estados que 
vão do Maine ao Texas devem 
receber o saldo dos fundos de 
execução.

Os US$ 207.000 do Rail-
road Trespassing and Suicide 
Prevention Grant estão sen-
do alocados para três proje-
tos ao longo das operações 

de transporte ferroviário e de 
trânsito no sul da Flórida, Bos-
ton e Nova York. As propos-
tas patrocinadas pela South 
Florida Regional Transporta-
tion Authority, Massachusetts 
Bay Transportation Authority 
e Metropolitan Transit Au-
thority, respectivamente, in-
cluem o treinamento de fun-
cionários ferroviários para 
identificar e responder a si-
tuações de crise. Trens da Brightline registram maior número de mortes nos trilhos da FL.

Local 10.

Polícia reforça segurança em cruzamentos ferroviários
Apesar dos sinais de alerta 

de segurança, luzes e proteção 
nos cruzamentos ferroviários 
no sul da Flórida, os trens da 
Brightline colidiram com car-
ros e pessoas em um ritmo 
alarmante desde 2017.

“Estamos vendo um gran-
de número de incidentes com 

motoristas circulando pelos 
portões por qualquer motivo 
e causa, só queremos que as 
pessoas reconheçam que é pe-
rigoso e ilegal”, disse Ben Por-
ritt, que administra as comu-
nicações da Brightline.

Até agora, em 2022, oito 
pessoas morreram em coli-

sões com trens Brightline nos 
condados de Broward e Palm 
Beach.

Para tentar reduzir as fata-
lidades, o Gabinete do Xerife 
de Broward lançou a Operação 
Crossing Guard, com policiais 
extras e multas para quem pa-
ra o carro nos trilhos. 

As multas são considera-
das violações de movimento. 
Cruzar os trilhos a pé quan-
do as cancelas estiverem abai-
xadas custará US $ 105. Já os 
motoristas pegos contornan-
do as cancelas de segurança 
podem receber uma multa de 
US$ 165.Policiais de Broward estão emitindo multas em cruzamentos de ferrovia.

BSO.
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Colorado expande acesso ao 

Medicaid a indocumentadas

Imigrantes indocumenta-
das grávidas e seus filhos se-
rão elegíveis para Medicaid 
no Colorado a partir de 2025 
sob um projeto de lei assina-
do pelo governador Jared Po-
lis na terça-feira, 7.

Os patrocinadores do 
HB22-1289 visam preencher 
as lacunas no acesso à saúde 
para imigrantes.

De acordo com a lei, grá-
vidas indocumentadas que de 
outra forma se qualificariam 

para o Medicaid e o Children’s 
Basic Health Plan, ou CHIP, 
receberiam cobertura total 
de seguro de saúde por até 
um ano após o nascimento da 
criança. Crianças indocumen-
tadas serão elegíveis até com-
pletarem 18 anos.

Além da expansão do Me-
dicaid, o projeto de lei expan-
de imediatamente os benefí-
cios de saúde para todos os 
inscritos. Os membros do Me-
dicaid e do CHIP terão acesso.

grávidas indocumentadas receberão cobertura de  saúde por até um ano.

Pixabay-Tawny Nina.

Lei vai beneficiar mais de 200.000 imigrantes indocumentados no estado.

mass.gov.

U
m projeto de lei que 
permitirá que imigran-
tes que estão ilegal-

mente no país obtenham car-
teiras de motorista estaduais 
foi aprovado pela Câmara e 
pelo Senado de Massachusetts, 
que derrubaram o veto do go-
vernador republicano Charlie 
Baker, no dia 9.

Dezesseis estados e o Dis-
trito de Columbia já possuem 
leis semelhantes. Massachu-
setts se torna o 17º estado a 
permitir que imigrantes sem 
status legal obtenham cartei-
ras de motorista emitidas pe-
lo estado – quase duas décadas 

Massachusetts aprova 

carteira de motorista a 

indocumentados
A lei deve entrar 

em vigor em 1º de 

julho de 2023; MA 

é o 17º estado dos 

EUA a adotá-la.

depois que a proposta surgiu 
pela primeira vez.

Baker há muito se opunha 
à ideia de permitir que indocu-
mentados obtenham carteiras 
de motorista, dizendo que isso 

exigiria que o Registro de Veí-
culos Motorizados de Massa-
chusetts emitisse credenciais 
estaduais para pessoas sem 
a capacidade de verificar sua 
identidade.

Ganho para os imi-
grantes 

Massachusetts abriga mais 
de 200.000 imigrantes sem 
status legal, de acordo com o 
Migration Policy Institute. O 
estado vai estender os privilé-
gios de direção para cerca de 
45.000 a 85.000 motoristas em 
potencial nos próximos três 
anos, de acordo com o Mass-
Budget.

A proposta gerou um de-
bate sobre quais direitos e pri-
vilégios os imigrantes indo-
cumentados devem ter, e se 
o Registro de Veículos Auto-
motores tem a capacidade de 
vetar adequadamente a iden-
tidade de alguém. Também es-
timulou alegações infundadas 
sobre potencial fraude eleito-
ral, inclusive de Baker quando 
ele vetou o projeto.

Já os defensores do proje-
to, incluindo a senadora de-
mocrata Karen Spilka, dizem 
que a medida tornaria a con-
dução mais segura em Massa-
chusetts, exigindo que os imi-
grantes mostrem que podem 
operar um carro adequada-
mente e que obtiveram o se-
guro necessário em caso de 
acidente. A lei entra em vigor 
em 1º de julho de 2023.

SEGURO DE COMPANHIA

SEGURO DE AUTO

HOMEOWNERS INSURANCE
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Criado por ordem executiva, o programa já beneficiou mais de 700 mil jovens imigrantes, mas enfrenta um “limbo”.

O futuro de jovens indocumentados no limbo: DACA 

completa 10 anos e tem legalidade questionada 

O
s Estados Unidos têm 
atualmente em torno 
de 700.000 jovens imi-

grantes que não são nem resi-
dentes permanentes, nem ci-
dadãos americanos. Eles são 
beneficiários do DACA (Defer-
red Action for Childhood Arri-
vals), podem estudar e traba-
lhar e estão temporariamente 
protegidos da deportação.

Na quarta-feira, 15 de ju-
nho, o DACA completou 10 
anos. Nesse período, de acor-
do com o Migration Policy Ins-
titute, milhares de jovens que 
foram trazidos para os EUA de 
forma ilegal quando crianças, 
foram beneficiados. Mas a po-
lítica criada em 2012 por meio 
de ordem executiva do gover-
no Obama permanece com 
seu futuro incerto.

Atualmente, 611.470 pes-
soas (5.780 deles, brasileiros) 
possuem o status de DACA, de 
acordo com os Serviços de Ci-

dadania e Imigração dos Esta-
dos Unidos (USCIS). No entan-
to, o programa não fornece 
um caminho para a residência 
permanente ou a cidadania dos 
EUA e os jovens que comple-
tam 21 anos ficam em um lim-
bo em seu ‘status’ imigratório.

Batalhas judiciais
Desde a sua criação, o DA-

CA tem sido objeto de inú-
meros processos judiciais. O 
ex-presidente Donald Trump 
tentou encerrá-lo em 2017, 
mas a Suprema Corte decidiu 
contra o governo por motivos 
processuais.

Agora, o programa está en-
frentando um novo desafio 
judicial. Em 6 de julho, o Tri-
bunal de Apelações do 5º Cir-
cuito dos EUA ouvirá argu-
mentos em uma ação do Texas 
que contesta a sua legalidade. 
Em 16 de julho de 2021, o Tri-
bunal Federal para o Distrito 
Sul do Texas concluiu que o 
DACA é ilegal.

Com isso, o Departamen-
to de Segurança Interna ficou 
impedido de aprovar novos 
pedidos a partir de 16 de ju-
lho de 2021. 

Qual o futuro do DA-
CA?

Após a decisão do Texas, 
o secretário do DHS, Alejan-
dro Mayorkas, anunciou uma 
regra proposta para manter o 
programa na regulamentação 
federal. Espera-se que o gover-
no publique uma regra final 
do DACA nos próximos me-
ses, mas os defensores da imi-
gração disseram que também 
é provável que esta enfrente 
desafios legais.

Por isso, a menos que o 
Congresso interfira com uma 
solução legislativa, a legalida-
de final provavelmente aca-
bará novamente na Suprema 
Corte. 

“Se não houver alguma so-
lução através do Congresso, 
uma lei que seja direciona-

da ao DACA, não tem muito o 
que fazer. O DACA vai ter que 
ser algo feito através de le-
gislação porque, como ordem 
executiva, nunca vai dar uma 
solução definitiva para esses 
jovens”, destaca a advogada de 
imigração, Ingrid Domingues.

Bênção
Para a estudante brasileira 

Flávia de Souza, 19 anos, que 
mora com a mãe em Medford 
(MA) e conseguiu entrar para 
a Universidade, o fato dela ter 
conseguido entrar para o pro-
grama, foi essencial para que 
ela conseguisse o acesso a uma 
boa universidade. 

“Na nossa vida, considero 
o DACA uma bênção de Deus 
porque abriu as portas para o 
que eu vim buscar nos Estados 
Unidos, que é a educação e for-
mação da minha filha. Ela con-
seguiu o ‘social security’ e en-
trou para o programa logo no 
final da high school”, conta a 
mãe, Keila Rhavenna.Flávia de Souza, 23, conseguiu entrar para a universidade graças ao DaCa. 

arquivo pessoal.
Arlaine Castro
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Foram analisadas vacinação, testes positivos e taxas de hospitalização pela COVID-19; e estatísticas de crimes do FBI.

Covid-19 e menos crimes: saiba quais as cidades dos 

EUA mais seguras para viagens de verão em 2022

A segurança continua 
sendo uma prioridade 
para os viajantes, seja 

pela pandemia de COVID-19 
que ainda existe, ou por locais 
com baixa taxa de crimes. Fe-
lizmente, os turistas têm mui-
tos destinos seguros para es-
colher para o verão de 2022, 
aponta o WalleHub.

Foram analisadas algu-
mas das métricas de seguran-
ça mais recentes da COVID-19, 
incluindo vacinação, testes po-
sitivos e taxas de hospitaliza-
ção, e estatísticas de crimes do 
FBI para crimes violentos e re-
lacionados à propriedade em 
todo o país. 

Algumas das cidades dos 
EUA que estão se saindo me-
lhor quando se trata de man-
ter os visitantes seguros no 
momento, são:

San Diego, Califórnia 
É a segunda cidade grande 

mais segura (com uma popu-
lação de mais de 500.000 ha-

bitantes), com base em dados 
recentes do FBI sobre taxas de 
criminalidade analisadas pela 
CCTV Camera World, e ficou 
em quarto lugar no estudo de 
segurança COVID-19.

Nova York, Nova York 
Nova York é uma das qua-

tro grandes cidades do país a 
relatar uma taxa de crimina-
lidade combinada em 2020 
inferior à média nacional de 
2.136,29. O clima estelar do 
verão também significa que os 
visitantes podem passar mais 
tempo ao ar livre, afastados 
das multidões.

Boston, Massachusetts
A capital de Massachu-

setts e a maior cidade da No-
va Inglaterra possui a quinta 
menor taxa de criminalidade 
entre as grandes cidades dos 
EUA, com base nos dados mais 
recentes do FBI. Além disso, 
Massachusetts está empatado 
com a maior taxa de vacinação 
COVID-19 do país.

Las Vegas, Nevada
Sin City ocupa a sexta po-

sição mais segura entre as 
grandes cidades em termos 
de taxa de criminalidade e 
também ocupa o sétimo lu-
gar em termos de segurança 
da COVID-19.

Los Angeles, Califór-
nia

Los Angeles se sai melhor 
do que a maioria quando se 
trata de taxas de crimes vio-
lentos e contra a propriedade 
mais baixas.

Gilberto, Arizona
Gilbert é a sexta cidade 

de médio porte mais segura 
(população entre 150.000 e 
500.000) no país, de acordo 
com os dados mais recentes 
do FBI, com uma taxa com-
binada de crimes violentos 
e contra a propriedade de 
1.187,08 por 100.000 pessoas.

Rapid City, Dakota do 
Sul

Dakota do Sul é o estado 

Sin City ocupa a sexta posição em taxa de criminalidade e o sétimo lugar em segurança da COVID-19.

Kim Banocy via Travel Pulse.

mais seguro do país em rela-
ção à pandemia de COVID-19 
em andamento. Analisando as 
taxas de vacinação, taxas de 
testes positivos, taxas de hos-
pitalização, taxas de mortali-
dade e o nível de transmissão 

comunitária.
Wilmington, Carolina 

do Norte
A Carolina do Norte ocu-

pa o segundo lugar com uma 
pontuação total de 75,16 en-
tre os estados mais seguros 

pela COVID-19. O estado esta-
va empatado com a menor ta-
xa de mortalidade relacionada 
à doença. Wilmington ofere-
ce várias atrações ao ar livre, 
com sol, areia e mar.

Fonte: Travel Pulse.
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O projeto de lei, chamado Protecting Our Kids Act, tem poucas chances de passar no Senado.

Câmara aprova aumento da idade para 

compra de armas semiautomáticas nos EUA 

A 
Câmara aprovou no dia 
8 de junho uma lei que 
aumenta a idade míni-

ma para comprar armas se-
miautomáticas de 18 para 21 
anos nos Estados Unidos. 

O projeto de lei, chama-
do Protecting Our Kids Act, 
também impediria a venda 
de cartuchos de alta capaci-
dade e instituiria novas regras 
que determinam o armaze-
namento adequado de armas 
em casa.

Agora, as negociações con-
tinuam no Senado, onde nego-
ciadores bipartidários tentam 
chegar a um acordo mais so-
bre medidas para aumentar os 
recursos para saúde mental, 
segurança escolar e incentivos 
para que os estados recolham 
as armas de pessoas conside-
radas perigosas. Ainda há, no 
entanto, “pontos de discórdia 
em todo lugar”, segundo o se-
nador John Cornyn, um dos 
quatro republicanos que inte-

gram a comissão convocada 
pelo líder da maioria, o demo-
crata Chuck Schumer.

No formato atual, a rejei-
ção ao projeto aprovado pela 
Câmara parece certa: cada par-
tido tem 50 senadores, apesar 
de os democratas terem o voto 
de minerva em caso de empa-
te, que cabe à vice-presidente 
Kamala Harris. O projeto, no 
entanto, precisaria de 60 votos 
favoráveis para vencer a cláu-
sula de obstrução do Senado.A lei aumenta de 18 para 21 anos a idade mínima para compra de armas.

TNS.

FDA considera vacina COVID da Moderna para crianças e adolescentes

Um painel consultivo do 
governo se reuniu na terça-
-feira, 14, para decidir a reco-
mendação de uma segunda 
marca de vacina COVID-19 pa-
ra crianças e adolescentes em 
idade escolar (de 6 a 17 anos). 
Por enquanto, somente a vaci-
na da Pfi zer é autorizada para 

essa faixa etária nos EUA. 
Os especialistas externos 

da Food and Drug Adminis-
tration analisam se a vacina 
da Moderna é segura e efi caz o 
sufi ciente para dar a crianças 
e adolescentes de 6 a 17 anos. 

O mesmo painel de espe-
cialistas se reuniu na quarta-

-feira, 15, para considerar do-
ses menores da Moderna e da 
Pfi zer para as crianças com 
menos de 5 anos.

Crianças de 12 a 17 anos 
receberiam duas doses com-
pletas e idades de 6 a 11 re-
ceberiam doses de metade do 
tamanho. Crianças 6 a 11 receberiam doses de metade do tamanho, diz a FDA.

Cleveland Clinic.

O Instituto de Psicanáli-
se do Brasil está nos Estados 
Unidos para entregar bolsas 
integrais para o seu Curso de 
Formação em Psicanálise Mo-
derna. 

Com aulas em português 
e inglês, o curso tem um va-
lor total de USD 10.000, in-
clui mais de 40 horas de aulas 
teóricas, e mais 100 horas de 
aulas práticas, que será total-
mente custeado pelo Institu-
to para brasileiros que vivem 
nos Estados Unidos. A solici-
tação de bolsa deve ser feita 
em www.ibrapsi.com.br/bolsa

Brasileiros nos 

EUA terão bolsa 

de estudos em 

Psicanálise 

Cursos serão custeados pelo Ibrapsi.

pixabay

2183 N Powerline Rd, Pompano Beach, FL 33069

� Churrasquinhos
� Tapioca
� Bolos 
� E Muitos Mais 

� Cocada
� Pé de Moleque
� Curau de Milho
� Canjicão
� Milho Verde

Comida Típicas : 

A caipirada do arraiá
cunvida vóis micê pra uma

Festa Junina

Quadrilha de adultos  |  quadrilha de pais e filhos
 brincadeiras para crianças

Trago a Memória Aquilo que me dá

Esperança, Lamentações 3:21

A esperança é o ato de esperar o que

desejamos através da fé e confiança em

Deus. E acreditar no improvavel e ter

atitudes que te levam a voos mais altos do

que podemos imaginar.

Como ter esperança em dias tão difíceis

que vivemos hoje, ou quando tudo parece

dar errado. Às vezes dá vontade de parar,

desistir, abandonar tudo e dizer: “Eu nasci

pra sofrer”. E quando a Paz vai embora, e a

tribulação nos rodeia tentando nos tragar.

O que fazer? Para muitos só resta se

lamentar e chorar, mas para os que confiam

no Senhor é diferente, pois é necessário

trazer a memória tudo aquilo que nos da

esperança. A passagem bíblica do texto

acima descrito em Lamentações 3:21, nos

leva a esta direção: quero trazer a memória

algo bom, algo que me faça bem, algo que

possa me dar esperança.

Devemos esperar o que almejamos,

esperar é aguardar aquilo que desejamos

para nossa vida. Muitas vezes para nós é

muito mais confortável fazer o que todos

fazem e dizer aquilo que todos esperam que

digamos, pois assim, a vida parece que vai

ficar mais tranquila para nós diante das

pessoas, mas diante de Deus não é assim.

Temos que encher nossa mente e memória

de forma consciente com tudo aquilo que

pode nos dar esperança.

As escrituras sagradas falam que a

esperança que se vê não é esperança, isso

também ocorre com a fé, muitas pessoas

dizem que só crê no que vê isto não é fé, é

duvida e incredulidade, mas se nós cremos

no que não vemos, com segurança

aguardamos e esperamos.

AQUILO QUEME DÁ ESPERANÇA

“Bom é ter esperança e aguardar em silêncio

a salvação do Senhor” (Lm.3:26).

Quantas lembranças nós carregamos ao

longo de nossas vidas, algumas delas são

maravilhosas e outras terríveis, na maioria

das vezes não queremos trazer na memória

aquelas que nos fazem sofrer. É necessário

relembrarmos a razão de nossa FÉ!

esperança.

Qual é o verdadeiro motivo de seguir em

frente e nunca olhar para o passado,

deixando as más lembranças para trás. O

que pode me dar esperança? Lembre-se

nossa esperança não é vã e não tem fim, ela

esta firmada em Cristo, e Nele podemos

confiar, como Ele mesmo disse em Mateus

28:20

“Eis que estou convosco todos os dias até a

consumação dos séculos”. Nós como Igreja

fomos escolhidos para anunciar a esperança

que há em Cristo Jesus diante do mundo que

perdeu a expectativa de dias melhores.

O Salmos 125:1 diz: Os que confiam no

SENHOR são como o monte de Sião, que não

se abala, mas permanece para sempre. Os

que têm esperança em Deus, não se abalam

mais permanecem para sempre. Lembre-se:

Traga a sua memória tudo aquilo que te trás

esperança.

Jander da Rocha

TALK EM CHAMAS Ep1
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Onda de calor histórica 

atinge grande parte dos EUA
Uma onda de calor histó-

rica atinge o oeste e leste dos 
Estados Unidos, com tempe-
raturas recordes e mais de 50 
milhões de pessoas sob aler-
tas de calor.

Phoenix, Las Vegas e Den-
ver se juntaram a uma infi-
nidade de cidades e vilas re-
gistrando altas temperaturas 
no final de semana passado e 
alertas das autoridades para 
cuidados extras. 

Os ventos do sul enviarão 
ar quente e úmido para os dois 
terços do leste do país, alertou 
o meteorologista WeatherBug. 
O resultado: temperaturas que 
variam de 10 a 30 graus aci-

ma do normal para esta épo-
ca do ano.

Mais a oeste, as tempera-
turas do fim de semana no 
California’s Death Valley subi-
ram acima de 120°F (48°C), en-
quanto em Phoenix, os termô-
metros marcaram 114°F (46°C) 
, igualando o recorde de 1918. 
No domingo (12), a situação 
não foi muito diferente, a ci-
dade registrou 44°C.

Partes do Missouri, Kan-
sas, Louisiana e Mississippi 
também receberam alertas de 
calor. Cidades de Chicago e St. 
Louis a Charlotte e Raleigh, na 
Carolina do Norte, podem re-
gistrar temperaturas recordes.

Temperaturas devem variar de 10 a 30 graus acima do normal.

NWS Twitter.

O presidente brasileiro Jair Bolsonaro (PL) teria pedido a Joe Biden ajuda 

para se reeleger nas eleições presidenciais do Brasil de outubro.

Casa Branca espera respeito de 

resultado de eleição no Brasil’

S
em negar nem confirmar 
o teor de uma reporta-
gem da agência Bloom-

berg, que afirmou que o presi-
dente brasileiro Jair Bolsonaro 
(PL) teria pedido a Joe Biden 
ajuda para se reeleger nas elei-
ções presidenciais de outubro, 
a Casa Branca afirmou à BBC 
News Brasil, por meio de um 
porta-voz, que espera que “os 
candidatos respeitem o resul-
tado constitucional do proces-
so eleitoral” e reafirmou “total 
confiança” no sistema de elei-
ções do país.

“Falando amplamente, te-
mos total confiança no siste-
ma eleitoral do Brasil. Em uma 
democracia consolidada como 
a brasileira, esperamos que os 
candidatos respeitem o resul-
tado constitucional do proces-
so eleitoral”, afirmou um por-
ta-voz da Casa Branca.

A manifestação acontece 

menos de uma semana após 
o primeiro encontro entre Bol-
sonaro e Biden, em Los Ange-
les, às margens da 9a Cúpu-
la das Américas, das quais os 
americanos eram anfitriões.

Durante os primeiros dez 
minutos da reunião, abertos 
para a imprensa, o presidente 
americano fez questão de citar 
que o país sul-americano tem 
“instituições eleitorais fortes” 
e uma “democracia inclusiva”.

Os comentários eram res-
postas às repetidas alegações 
- sem provas - de Bolsonaro de 
que as urnas eletrônicas não 
seriam confiáveis, que os mi-
litares deveriam se envolver 
na contagem de votos e que 
ele poderia não aceitar o re-
sultado do pleito que aconte-
ce em menos de 4 meses. Em 
sondagens eleitorais, o presi-
dente, que tenta a reeleição, 
tem aparecido em segundo 

Bolsonaro e Biden durante encontro na Cúpula das Américas, em Los Angeles.

Agência Brasil.

lugar na preferência popular.
Diante de Biden e da im-

prensa, Bolsonaro afirmou 
que “tenho certeza que serão 
realizadas (as eleições) neste 
estilo democrático. Cheguei 
pela democracia e tenho cer-
teza que quando deixar o go-
verno, também será de forma 
democrática”.

Ele, porém, voltou a citar 

que “nós queremos eleições 
limpas, confiáveis e auditá-
veis, para que não haja ne-
nhuma dúvida após o pleito”, 
típico argumento que vem re-
petindo ao acusar o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) de não 
garantir a segurança e a con-
fiabilidade do processo, cujos 
resultados não seriam verifi-
cáveis, algo que o TSE refuta.

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 Brasil registrou 504 mor-
tes por dengue, no período de 
1º de janeiro a 4 de junho. O 
número representa pratica-
mente o dobro de mortes noti-
fi cadas em todo o ano passado, 
segundo o Boletim Epidemio-
lógico divulgado pelo Ministé-
rio da Saúde.

O estado de São Paulo li-
dera a lista, com 180 óbitos. 
Em seguida aparecem Santa 
Catarina (60), Rio Grande do 
Sul (49), Goiás (44) e Paraná 
(43). Há ainda 364 óbitos em 
investigação.

Somente neste ano foram 
contabilizados 1,1 milhão de 
casos prováveis de dengue em 
todo o país, o que implica 
em uma taxa de incidência de 
517,9 casos a cada 100 mil ha-
bitantes. A marca atingida em 
apenas seis meses já represen-
ta mais do que o dobro dos ca-
sos registrados em todo o ano 
de 2021 (544.460).

Confi ra os dados na ma-
téria completa no gazetane-
ws.com.

Brasil ultrapassa 

500 mortes por 

dengue em 2022

O Laboratório de Entero-
vírus do Instituto Oswaldo 
Cruz (IOC/Fiocruz) foi nomea-
do Laboratório de Referência 
do Ministério da Saúde para 
análise de amostras suspeitas 
de varíola dos macacos (mon-
keypox). A unidade analisará 
o material coletado no estado 
do Rio de Janeiro e em toda a 
Região Nordeste.

A nomeação aumenta a 
rede de referência em diag-
nóstico laboratorial da doença 
no país. Já faziam parte da re-
de a Fundação Ezequiel Dias, 
em Minas Gerais; o Instituto 
Adolfo Lutz, em São Paulo; e 
a Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, por meio dos La-
boratórios de Biologia Mole-
cular de Vírus e de Virologia 
Molecular.

O chefe do Laboratório 
de Enterovírus do IOC, Edson 
Elias, destacou que, com a rá-
pida proliferação do vírus no 
mundo, a experiência da Fio-
cruz vai contribuir para uma 
precisa resposta brasileira ao 
surto.

Fiocruz será 

referência no 

surto da varíola  

Especialistas da OMS se reunirão dia 23 de junho para analisar transmissão 

mundial; emergência de saúde internacional iguala à pandemia de COVID-19.

OMS vai decidir se varíola dos 

macacos é uma emergência mundial

A Organização Mundial 
da Saúde convocará um 
comitê de emergência 

de especialistas para determi-
nar se o surto de varíola dos 
macacos em expansão que 
misteriosamente se espalhou 
para fora da África deve ser 
considerado uma emergência 
de saúde global.

O diretor-geral da OMS, Te-
dros Adhanom Ghebreyesus, 
disse na terça-feira, 14, que 
decidiu convocar o comitê de 
emergência em 23 de junho 

porque o vírus mostrou um 
comportamento recente “in-
comum” ao se espalhar em 
países muito além de partes 
da África onde é endêmico.

“Acreditamos que tam-
bém precisa de uma resposta 
coordenada por causa da dis-
persão geográfi ca”, disse ele a 
repórteres.

Declarar a varíola dos ma-
cacos como uma emergência 
de saúde internacional daria 
a mesma designação que a 
pandemia de COVID-19 e sig-

O Reino Unido disse na 
segunda-feira, 13, que tinha 
470 casos de varíola em to-
do o país, com a grande maio-
ria em homens gays ou bis-
sexuais. Cientistas britânicos 
disseram na semana passada 
que não sabiam dizer se a pro-
pagação da doença no Reino 
Unido havia atingido o pico.

A reunião de especialistas 
externos também pode ajudar 
a melhorar a compreensão e o 
conhecimento sobre o vírus, 
disse Tedros.

Organização convocou reunião. 

nifi caria que a OMS conside-
ra a doença normalmente ra-
ra uma ameaça contínua aos 
países em todo o mundo.

Déficit comercial da zona do euro quase dobra em abril
O défi cit comercial da zo-

na do euro quase dobrou em 
abril em relação ao mês ante-
rior, após uma expansão já re-
corde em março, e a produção 
industrial aumentou no mes-
mo período, mostraram da-

dos ofi ciais.
A agência de estatísticas 

da União Europeia, Eurostat, 
disse que os 19 países que 
compartilham o euro regis-
traram défi cit comercial, não 
ajustado para variações sazo-

nais, de 32,4 bilhões de euros 
em abril, em comparação com 
um défi cit de 16,4 bilhões de 
euros em março. Em abril de 
2021 houve superávit de 14,9 
bilhões de euros.

O défi cit comercial da zo-

na do euro foi de 31,7 bilhões 
de euros. O valor não ajustado 
das importações em abril dis-
parou 39,8% em relação ao ano 
anterior, enquanto o valor das 
exportações aumentou 15,7%. 

Fonte: AFP.

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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V
amos entender os termos 
principais de quando uma 
economia está tumultuada?

Recessão
Este termo é surpreendente-

mente difícil de definir sem um 
monte de ressalvas, mas aqui es-
tá a essência: uma recessão é um 
período prolongado de declínio 
econômico, começando quando a 
economia atinge o pico e termina 
quando atinge o fundo do poço.

As recessões são tipicamente 
marcadas por uma economia en-
colhendo em trimestres consecu-
tivos, medidos pelo produto inter-
no bruto (ou seja, quanto estamos 
comprando e produzindo coleti-
vamente como sociedade). Mas há 
exceções a essa regra, incluindo 
a recessão breve e extremamen-
te acentuada em que os Estados 
Unidos entraram durante os pri-
meiros meses da pandemia.

Uma verdadeira recessão pa-
rece economicamente sombria 
– pense no aumento do desem-

prego, no mercado de ações em 
declínio e nos salários estagna-
dos ou em queda. Os consumido-
res costumam conter os gastos à 
medida que a tristeza se instala, 
dando às recessões um compo-
nente psicológico que pode ser 
difícil de abalar.

Inflação
A inflação acontece quando os 

preços sobem amplamente. Este 
termo “amplamente” é importan-
te: a qualquer momento, o preço 

das mercadorias flutuará com ba-
se na mudança de gostos. A infla-
ção é quando o preço médio de 
praticamente tudo que os consu-
midores compram sobe: alimen-
tos, casas, carros, roupas, brin-
quedos, o que você quiser. Para 
suprir essas necessidades, os salá-
rios também precisam aumentar.

No momento, os preços estão 
subindo no ritmo mais rápido em 
40 anos. A última leitura de pre-
ços ao consumidor, divulgada na 
semana passada, mostrou infla-
ção atingindo 8,6% em maio. Isso 
é muito maior do que os lentos e 
constantes 2% a 4% que o Federal 
Reserve preferiria.

Mercado em baixa (Bear Market)
Um “mercado em baixa” refe-

re-se a quando as ações caem 20% 
ou mais em relação ao seu pico re-
cente. Eles são um sinal de senti-
mento extremamente negativo 
em Wall Street e são mais seve-
ros do que liquidações comuns.

A forte tecnologia da Nasdaq 

está em um mercado de baixa, 
tendo caído 28% este ano. Mas 
a medida mais ampla de Wall 
Street, o S&P 500, ainda não fe-
chou em território de baixa. Está 
perto - o índice caiu 18% em re-
lação à alta no início de janeiro.

Os mercados em baixa podem 
ser dolorosos, mas não duram 
para sempre. Consultores finan-
ceiros dizem que a chave é não 
entrar em pânico. Embora você 
possa querer evitar olhar para seu 
portfólio 401(k) até que a recupe-
ração comece. Ou procurar outros 
lugares mais seguros para alocar 
o seu dinheiro. Vamos falar disso  
em outro dia.

Então, onde estamos agora?
Inflação? Com Certeza!
“Bear Market”? Ainda não, 

mas perto.
Recessão? Talvez, mas a vi-

são consensual é que qualquer 
grande desaceleração na econo-
mia não acontecerá até o próxi-
mo ano, se é que ocorrerá, graças 

a um mercado de trabalho forte.
A melancolia pode se tor-

nar uma profecia auto-realizá-
vel: quando as pessoas não estão 
confiantes na força da economia, 
elas tendem a conter os gastos – 
de longe o maior motor da eco-
nomia dos EUA. Quando os gas-
tos entram em colapso, acabamos 
em recessão. Então as manchetes 
são todas sobre como a economia 
está ruim, o que só nos faz sentir 
menos confiantes de que as coisas 
vão mudar, e essa angústia coleti-
va pode ser difícil de abalar.

Até agora, pelo menos, os 
americanos não perderam o ape-
tite para fazer compras. E esta-
mos confiante de que a força do 
mercado de trabalho significa que 
a economia pode lidar com a série 
de aumentos nas taxas de juros 
que o banco central está implan-
tando para tentar aliviar a pres-
são dos preços crescentes.

O momento é de observação 
e cautela!

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

A economia está instável, muitos rumores e incertezas...

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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E
vento de futebol organi-
zado pelos brasileiros Ro-
naldinho Gaúcho e Rober-
to Carlos, o ‘The Beautiful 

Game by R10 & RC3’ será realiza-
do neste sábado (18 de junho), às 
18h30, no DRV PNK Stadium

Um jogo de futebol para encan-
tar e guardar na memória. Um jogo 
para sempre. Este é o propósito do 
‘The Beautiful Game by R10 & RC3’, 
o belo jogo, em tradução livre pa-
ra o português, envolvendo amigos 
e convidados de Ronaldinho Gaú-
cho e Roberto Carlos, campeões do 
mundo com a Seleção Brasileira em 
2022. A festa do esporte e da mú-
sica acontece neste sábado (18 de 
junho), às 18h30, no DRV PNK Sta-
dium. A partida terá transmissão e 
distribuição através da MediaPro.

“Prepare-se para curtir futebol, 
música e muita diversão, enquan-
to reunimos nossos amigos para 
uma partida épica”, avisa Roberto 
Carlos. ““O sul da Flórida é conhe-

cido por uma comunidade diversi-
ficada e culturalmente próspera e 
o DRV PNK Stadium é o lugar per-
feito para celebrarmos o jogo que 
amamos”, emendou o ex-camisa 6 
do Brasil.

O torcedor terá a oportunida-
de de vê desfilando em campo cra-
ques da bola, como Paulo Dyba-

la e Radamel Falcão, ex-jogadores 
como os próprios Ronaldinho e 
Roberto Carlos, além de Masche-
rano, Lugano e Elano. O craque 
das quadras de basquete Leandri-
nho Barbosa também já confir-
mou presença. “Agora, eu vou po-
der mostrar quem é, realmente, 
o Leandrinho Barbosa”, brincou 

o ex-ala-armador de basquete do 
Brasil e da NBA.

Celebridades da música e até do 
futebol americano também estão 
na lista de estrelas convidadas pa-
ra a festa do futebol neste sábado 
(18). É o caso de Chad Javon John-
son, também conhecido como Chad 
Ochocinco, um ex-jogador de fu-

tebol americano que atuava como 
wide receiver na National Football 
League (NFL).

“Na ausência de um grande 
evento de futebol neste verão, a 
nossa intenção é preencher o vazio 
para os fãs de futebol em todos os 
lugares, trazendo lendas do futebol 
e estrelas icônicas para o sul da Fló-
rida. Vai ser um grande espetácu-
lo, imperdível. Espero todos lá”, co-
mentou Ronaldinho, o ‘bruxo’.

ESPORTES

Fã de esporte, amante do futebol, George Fernandes, 48, é jornalista há 22 anos. Natural de Natal/RN/Brasil, ele trabalhou com jornalismo esportivo durante 10 anos. Depois de experimentar as 
áreas de assessoria de imprensa e jornalismo para negócios por 12 anos, investiu nas áreas de copywriting e content marketing, durante a pandemia. Atualmente, além de prestar serviços nestas 
duas áreas do marketing digital, voltou às origens, criando um blog de comunicação esportiva (blogesporte), que ainda está em fase de testes.

Belo jogo’ reúne celebridades do esporte e da música

georgenatal@gmail.comPor GEORGE FERNANDES
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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

Banda do hit “Acorda Pedrinho” vai tocar 

RIR Lisboa

O sucesso de “Acorda, 
Pedrinho” é tanto que o 
Rock in Rio Lisboa está le-
vando a banda paranaen-
se Jovem Dionísio “para 
acordar o público no pal-
co Super Bock Digital Sta-
ge” do evento no domin-
go, 19 de junho. A banda 
do hit do verão 2022 da Eu-
ropa vai se apresentar pela 
primeira vez em Portugal, 
no palco mais interativo do 
festival, dedicado aos fenô-
menos do mundo digital. A 
banda se junta a nomes em 
ascensão naquele país, que 
também se apesentarão no 
dia 19, como Nuno Agonia, 
Toy, Pedro Gonçalves e Dio-
go Costa, Gabriel Ferreira, 
Lookalike, Ritinha e Imau-
ppa, Com uma linguagem 
moderna e sonoridades que 
passam pelo pop, eletrônica 
e rap, a banda do momen-

to é formada pelo vocalista 
Bernardo Pasquali (Belni), 
o baixista Gustavo Karam, 
o tecladista Bernardo Hey 
(Ber Hey), o guitarrista Ra-
fael Mendes (Fufa) e o bate-
rista Gabriel Mendes (Men-
dão). Formada em 2019, no 
Bar do Dionísio em Curiti-
ba, a banda indie pop bra-
sileira dedica o hit “Acor-
da, Pedrinho” a um cliente 
frequente desse bar há mais 
de 20 anos — onde costu-
mava tirar uns cochilos. Em 
2020, foi reconhecida pela 
sua versatilidade, irreverên-
cia e peculiaridades, e con-
siderada “artista do mês” 
da Apple Music. A música 
“Acorda, Pedrinho”, que in-
tegra o álbum com o mes-
mo nome, se tornou um 
sucesso absoluto e ultrapas-
sou os 32 milhões de plays 
no Spotify (plataforma on-

de a banda tem mais de 7,2 
milhões de ouvintes men-
sais) e mais de 13,5 milhões 
de visualizações no clipe 
oficial no YouTube (lança-
do em meados de março). O 
álbum ainda conta com ou-
tros hits de sucesso como 
“Cê Me Viu Ontem”, o pri-
meiro single, “Risco”, “Tu 
Tem Jeito de Quem Gosta”, 
“Não Foi Por Mal” e mais.

JovemDionisio

mono no Jockey-61

M
onobloco está che-
gando para sacu-
dir a Florida! O 
grupo carioca se 

apresenta na sexta-feira dia 
1 de julho no North Beach 
Bandshell em Miami Beach, 
e no sábado dia 2 de julho 
no House of Blues em Orlan-
do. O show do Monobloco 
é uma viagem intensa pela 
alegria e energia do brasilei-
ro e sua paixão pelo samba 
e carnaval. O grupo come-
çou em 2000 como uma fes-
ta de samba que rapidamen-
te ganhou popularidade ao 
criar versões cover podero-
sas de clássicos de Tim Maia, 
Jorge Benjor, Alceu Valença 
e muitos outros. Além desses 
sucessos o Monobloco tam-
bém interpreta clássicos do 
samba, marchinhas, forró e 
até funk. Durante o mundial-
mente famoso carnaval ca-
rioca, o Monobloco tornou-se 

Monobloco traz sua 

alegria para Miami e 

Orlando

um “bloco” oficial, que hoje 
atrai milhões de pessoas às 
ruas para dançar e cantar. O 
Monobloco desenvolveu uma 
banda para shows que já 
fez turnês pelo Brasil e pelo 
mundo e também gravou vá-
rios álbuns indicados ao La-
tin GRAMMY. Com produção 

da Brazilian Nites, a turnê do 
Moobloco também vai passar 
por Houston, Los Angeles, 
Toronto, Nova York, Atlan-
ta, Glen Echo, Salt Lake City, 
Chicago, Reno e Berkeley. In-
gressos para todos os shows 
já estão a venda pelo site Bra-
zilianNites.com
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Lightyear

Disney*Pixar

Estreia nas 
salas de cinema 
de todo o país 
na sexta-fei-
ra, dia 17 de 
junho, a nova 
animação dos 

estúdios Disney*Pixar, a aventura 
de ação e fi cção científi ca “Light-
year”. O longa é a história de ori-
gem de Buzz Lightyear, o herói que 
inspirou um dos brinquedos favo-
ritos de Andy em Toy Story (1995). 
“Lightyear” acompanha o lendário 
Patrulheiro Espacial depois que em 
um teste de voo da nave espacial 
faz com que ele acabe chegando a 
um planeta hostil e abandonado a 
4,2 milhões de anos-luz da Terra 
ao lado de seu comandante e sua 
tripulação. Enquanto, Buzz tenta 
encontrar um caminho de volta 
para casa através do espaço e do 

tempo, os anos vao passando e ele 
acaba encontrando os descendentes 
de seus amigos, um grupo de recru-
tas ambiciosos e meio desajeitados, 
e seu charmoso gato companheiro 
robô, Sox. Para complicar mais as 
coisas, Buzz precisa encontrar um 
jeito de voltar pra casa enquanto 
luta contra a ameaça de Zurg. No 
elenco de vozes estão Chris Evans, 
Keke Palmer, Uso Aduba, Peter 
Sohn, Taika Waititi, James Brolin, 
entre outros. A direção é de Angus 
MacLane, que também escreveu o 
roteiro ao lado de Matthew Aldrich 
e Jason Headley.

Brian & Charles

Focus Features

Também 
entrando em 
cartaz nas sa-
las de cinema 
na sexta-fei-
ra, dia 17 de 

junho, a comédia dramática 
“Brian & Charles”. O longa 
acompanha Brian um sujeito 
peculiar, que inventa Char-
les, um robô com inteligência 
artificial, que aprende inglês 
com um dicionário e se mostra 
o companheiro perfeito. No 
elenco estão David Earl, Chris 
Hayward, Louise Brealey, Jamie 
Michie, entre outros. A direção 
ficou a cargo de Jim Archer. O 
roteiro foi escrito por David 
Earl e Chris Hayward.

Father of the 

Bride

HBO Max

A comédia 
romântica 
“Father of the 
Bride” estreia 
na plataforma 
de ‘streaming’ 

HBO Max no dia 16 de junho, 

quinta-feira. Remake de filme 
homônimo de 1991, o longa 
acompanha Billy, ama suas duas 
filhas e está muito feliz em ter a 
filha mais velha, Sofia, em casa. 
Ela traz consigo uma surpresa 
imensa: está noiva. Billy e sua 
esposa também não andam nada 
bem no próprio casamento, 
estão fazendo terapia de casal, 
mas sem sucesso e pela notícia 
do casamento da filha mais 
velha, eles decidem continuar 
com o casamento de faixada. 
Contudo, nada deste casório 
parece ser normal, Sofia pediu 
o namorado em casamento, eles 
querem pagar a festa com o di-
nheiro próprio, não querem um 
casamento católico e nem tra-
dicional. No elenco estão Andy 
Garcia, Gloria Estefan, Adria 
Arjona, Diego Boneta, Isabela 
Merced, entre outros. A direção 
é de Gaz Alazraki. O roteiro foi 
escrito por Matt Lopez.

Love, Victor – 

Temporada 3

Hulu

A temporada 
final da série 
“Love, Vic-
tor” já está 
disponível na 
plataforma de 

‘streaming Hulu and Disney+ 
(Disney Plus). A série a compa-
nha Victor e sua família. Nessa 
terceira e final temporada, 
Victor precisa decidir com quem 
ele vai namorar, a aceitação da 
sua família e muito mais. No 
elenco estão Michael Cimino, 
Rachel Wilson, Bebe Wood, Ana 
Ortiz, Mason Gooding, entre 
outros.

CINEMA

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

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

Lançamentos da semana nas telonas e nas telinhas

cinema@gazetanews.comPor JANA NASCIMENTO NAGASE

Disney*Pixar
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INSIGHT

Chris Bianchi é gaúcha, advogada, formada em Direito no Brasil, especialista em Direito Digital .Desde 2004 atua na area de 
comunciação e integra as pessoas através de eventos sociais. Iniciou sua coluna social no GazetaNews em 2004

insight@gazetanews.comPor CHRIS BIANCHI

Limpeza na praia

Larissa Pieta e Loni Oliveira

Evento Beneficiente da Confraria do Bem

Limpeza do Oceano em Deerfield Beach

Evento beneficente em Bal 

Harbour

Arraiá da Igreja St, Vincent

N
o dia 19 de junho, vai acontecer em Deerfield Beach, uma limpeza do oceano organiza-
da pela “Voice of the Oceans” e Grupo Mulheres do Brasil. O evento será das 4:30PM as 
6:30PM e o ponto de encontro será no Deerfield Beach Pier. O mesmo evento aconte-

ceu no dia 5 de junho em Key Biscayne e no dia 8 de junho, em South Beach, com a presença 
da Familia Schurmann. Veja as fotos e participe!

N
o dia 13 de junho, Livia Mansur, a convite da Azzi+-
Co, realizou uma palestra sobre “Shoes as a mirror 
of social and economic Evolution” na loja Alexandre 

Birman, em Bal Harbour. Na ocasião, 10% das vendas do dia 
foram revertidas para caridade através da ONG Confraria 
do Bem. Confira!

N
os dias 11 e 12 de junho, a igreja católica St. Vincent, celebrou a Festa de São Joao em 
sua sede em Margate, FL. A festa teve tudo que uma festa junina deve ter e não dei-
xou nada a desejar para as festas do Brasil. Desde comidas típicas até as brincadeiras, 

tudo estava perfeito e com a mesma cara das festas brasileiras. Confira!

Festa de São Joao em sua sede em Margate

Paola Tucunduva, Heloisa Schurmann e Luciana Lewis

Livia Mansur falou sobre a historia dos sapatos na 

corte francesa

Jana Nascimento 

Nagase na Critics Choice

A 
nossa colunista e crítica de cinema 
Jana Nascimento Nagase, tornou-se 
membro da Critics Choice Association 

(Associação Critics Choice), responsável pelo 
Critics Choice Awards, uma das premiações 
mais importantes do cinema e da televisão. 
Jana está completando 10 anos de Gazeta Ne-
ws. Ela colabora com o jornal desde 2012. 
Além da CCA, Jana também é membro da 
Hollywood Critics Association. Parabéns!

Jana Nascimento Nagase

GAZETA PODCAST

E 
na segunda-feira, 13 de junho, estreou 
o primeiro programa de PODCAST da 
Rádio GzetaNews .

Talk em Chamas, comandado por Jander 
Rocha, foi ao ar ao vivo pelos canais da Ra-
dio GazetaNews (Youtube- App- GazetaNews.
com) com a participação do cantor e compo-
sitor Pr. Joe Vasconcellos.

O Talk em Chamas é um programa volta-
do para o público cristão e para aqueles que 
buscam incentivo e mensagens de fortaleci-
mento espiritual e muita positividade para o 
dia a dia.

Para assistir acesse Youtube – GazetaNews Jander Rocha
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TICKETS at BrowardCenter.org • Ticketmaster | 954.462.0222
Broward Center’s AutoNation Box Office • Group Sales | 954.660.6307

The 2021/2022 performance season at the Broward Center and The Parker is supported by the Broward Performing Arts Foundation.

NEYMATOGROSSO




