
O maior jornal brasileiro na Flórida

Marcia Fudge, secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano do 
governo Biden, visitou a cidade na terça-feira, 28, para divulgar o 

fi nanciamento do governo federal a programas de habitação para resi-
dentes de baixa renda. 

Comunidade brasileira debate 

nova lei do aborto na Flórida 

“Miami é epicentro da crise 

habitacional no país”, diz governo 

A 
Flórida debate a nova lei do direito ao aborto, 
programada para entrar em vigor nesta sexta-
-feira, 1º de julho, que proíbe o aborto após 15 

semanas com poucas exceções. Quase 80.000 mulhe-

res fi zeram abortos no ano passado na Flórida, sendo 
quase 5 mil de fora do estado. Brasileiras atuantes na 
comunidade do sul da Flórida dão sua opinião sobre 
o assunto.  Flórida | Pág. 10

Flórida |  Pág. 11

Quase 80.000 mulheres fi zeram abortos em 2021 na Flórida, informa a Florida Agency for Health Care Administration. 

Moradias populares em Miami-Dade. 
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H
á uma preocupação 
particular com mu-
lheres de minorias ét-

nicas que são desproporcio-
nalmente representadas nas 
estatísticas de aborto nos Es-
tados Unidos.

Os negros representam 
13% da população dos EUA, 
mas as mulheres negras 
constituem mais de um ter-
ço dos abortos relatados no 
país, e as mulheres hispâni-
cas cerca de um quinto.

As mulheres mais pobres 
são mais propensas a procu-
rar um aborto, revelam os da-
dos, e as mulheres de mino-
rias étnicas são mais afetadas 
pela desigualdade de renda. 
Além disso, a diferença de ri-
queza entre grupos brancos e 
não brancos está aumentan-
do nas últimas décadas entre 
a população dos EUA.

Os juízes da Suprema 
Corte dos EUA anularam a 

decisão conhecida como Roe 
versus Wade, que em 1973 
estabeleceu o direito da mu-
lher ao aborto nos EUA. O 
aborto não se torna imedia-
tamente ilegal em todo o país 
- em vez disso, cabe a cada 
Estado decidir qual acesso 
ao procedimento médico as 
mulheres teriam em seu ter-
ritório.

O Instituto Guttmacher, 
um grupo de pesquisa pró-es-
colha, prevê que, com a der-

rubada da Roe ver-
sus Wade, o aborto 
pode ser proibido 
ou restringido em 
26 estados - afetan-
do mais da metade 
da população em 
idade fértil.

E as mulheres 
mais pobres, assim 
como as afro-ameri-

canas, sofreriam o impacto, 
pois estes grupos são mais 
propensos a buscar um abor-
to, de acordo com registros 
oficiais.

Kathaleen Pittman, que 
trabalha como administra-
dora da clínica de Louisiana, 
diz que a pobreza é a prin-
cipal razão citada pelas mu-
lheres ao interromper a gra-
videz. A maioria das clientes 
atendidas pela clínica paga 

pelo procedimento com fun-
dos de organizações sem fins 
lucrativos.

A maioria já tem um ou 
mais filhos em casa, diz Ka-
thaleen - em linha com esta-
tísticas nacionais, que mos-
tram que seis em cada 10 
mulheres que abortam já são 
mães, segundo dados de 2019 
do Centro de Controle e Pre-
venção de Doenças (CDC).

“Só ver as mulheres na 
clínica é muito revelador. To-
dos os dias ouvimos de mu-
lheres que têm que cance-
lar sua consulta porque o 
transporte falhou, a creche 
falhou... Qualquer dia perdi-
do no trabalho para muitas 
dessas famílias é um proble-
ma real.”

Se o aborto se tornar ile-
gal na Louisiana, Kathaleen 
teme o pior: “Vamos ver mais 
pobreza, mais mortes”. As 
desigualdades de saúde para 
pacientes de baixa renda e 
grupos étnicos minoritários 
já são prevalentes.

De acordo com o CDC, 
em 2020, a taxa de mortali-
dade materna para mulhe-
res negras não hispânicas foi 
quase três vezes maior do 
que a taxa para mulheres 
brancas não hispânicas.

Nos últimos dez anos, 

menos mulheres fizeram 
abortos nos EUA, de acor-
do com estatísticas do CDC 
- os procedimentos relata-
dos caíram quase 18% entre 
2010 e 2019.

Pelo menos 13 Estados 
em todo o país já têm leis 
que proibiriam ou restringi-
riam o aborto após o anúncio 
da decisão da Suprema Cor-
te dos EUA.

Na Louisiana, a proibição 
viria imediatamente. A exce-
ção seria para emergências 
médicas graves ou com ris-
co de vida.

Mais da metade da popu-
lação negra nos EUA vive no 
Sul, onde em muitos esta-
dos os legisladores já criaram 
leis ou emendas para restrin-
gir o aborto de diferentes 
maneiras — por exemplo, 
impondo ultrassonografias 
obrigatórias, aconselhamen-
to estatal ou períodos de es-
pera antes do procedimento 
poder ser realizado.

Embora Roe versus Wade 
tenha estabelecido o direito 
ao aborto, não removeu as 
barreiras financeiras e logís-
ticas para mulheres negras 
abortarem.

Texto: Lara Owen - BBC 
100 Women.
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De acordo com o CDC, em 

2020, a taxa de mortalidade 

materna para mulheres 

negras não hispânicas foi 

quase três vezes maior do 

que a taxa para mulheres 

brancas não hispânicas.
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Foram relatados 26 casos e sete mortes por doença meningocócica na Flórida até o dia 23 de junho, segundo o órgão.

CDC pede que homens gays e bissexuais que moram 

ou visitam a Flórida tomem vacina contra meningite  

O
s Centros de Controle e 
Prevenção de Doenças 
dos EUA (CDC) e o De-

partamento de Saúde da Fló-
rida estão investigando “um 
dos piores surtos de menin-
gite meningocócica entre ho-
mens gays e bissexuais na his-
tória dos EUA. 

Diante do aumento de ca-
sos e mortes, o órgão voltou 
a recomendar vacina MenA-
CWY para essa parcela da po-
pulação.

No dia 23, o CDC disse que 
foram relatados 26 casos e se-
te mortes por doença menin-
gocócica na Flórida durante o 
período de investigação. Entre 
esses, 24 casos e seis mortes 
foram em homens que fazem 
sexo com homens.

Segundo o órgão, o surto 
é “principalmente entre gays, 
bissexuais e homens que fa-
zem sexo com homens, in-
cluindo aqueles que vivem 
com HIV. Dados recentes mos-

tram que cerca de metade dos 
casos associados a este surto 
estão entre homens hispâni-
cos. Este surto está principal-
mente afetando pessoas que 
vivem na Flórida, mas tam-
bém afetou algumas pessoas 
que viajaram para a Flórida”, 
por isso, o CDC também pede 
que viajantes de outros esta-
dos também se vacinem.

A doença meningocócica 
inclui meningite – infecções 
do revestimento do cérebro e A transmissão se dá por contato próximo; doença pode ser controlada. 

Pixabay.

da medula espinhal – e infec-
ções da corrente sanguínea. 

Leia a matéria completa 
no gazetanews.com.

Diante do aumento 

de casos e mortes 

de homens gays e 

bissexuais, o CDC voltou 

a recomendar vacina 

MenACWY no estado.

9 em cada 10 pessoas têm risco ‘alto’ de pegar COVID na Flórida, diz análise 

A Flórida atingiu o marco 
de 75.000 pessoas no estado 
que morreram de COVID-19 
desde o início da pandemia há 
dois anos e meio. Atualmente, 
dois terços dos condados do 
estado estão na categoria de 
alto risco para nova dissemi-
nação comunitária da doença. 

O novo número de mortos 
ocorre quando as hospitaliza-
ções por COVID estão subin-
do para os níveis experimen-
tados pela última vez durante 
o surto de inverno e dois ter-
ços dos condados do estado – 
incluindo os três condados do 
sul da Flórida – se mudaram 

para a zona vermelha por al-
to risco de disseminação da co-
munidade.

O estado registrou 10.618 
casos de novas infecções por 
dia, em média, durante a se-
mana de 11 a 17 de junho, 
segundo dados do Departa-
mento Estadual de Saúde. 

Os números estaduais não 
incluem as pessoas que es-
tão confi rmando os resulta-
dos usando testes em casa. Os 
hospitais da Flórida tiveram 
3.212 casos confi rmados de 
COVID-19 na sexta-feira, um 
salto de 13% em relação à se-
mana anterior. Os números de testes não incluem resultados dos feitos em casa.

Facebook Miami-Dade.
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O som vindo de um veículo terá o limite de audição de uma distância máxima de 25 pés (7,6 metros). 

Nova lei da Flórida passa a proibir música 

alta em veículos; infração terá multa

U
ma nova lei da Flóri-
da que torna ilegal pa-
ra qualquer pessoa em 

um veículo aumentar o volu-
me do rádio muito alto vai en-
trar em vigor nesta sexta-feira, 
1º de julho.

De acordo com a lei, o áu-
dio vindo de um veículo que 
pode ser ouvido a uma distân-
cia de 25 pés ou mais pode re-
sultar em infração de trânsi-
to com multa de até US$ 114.

O som mais alto do que o 

necessário perto de locais co-
mo uma igreja, hospital ou es-
cola será considerado punível 
como uma violação. Nesse ca-
so, as multas podem ser emi-
tidas quando o ruído das pes-
soas dentro dos veículos for 
“mais alto do que o necessário 
para a audição conveniente”.

Existem algumas exceções 
– por exemplo, veículos usa-
dos para fins comerciais ou 
políticos não estarão sujeitos 
a multa. A lei também não se 

aplica a veículos policiais equi-
pados com qualquer dispositi-
vo de comunicação necessário 
para desempenhar funções de 
aplicação da lei ou auxiliar em 
qualquer emergência. 

“Pode ser um risco à se-
gurança se você estiver com 
o rádio tão alto que não pode 
ouvir o que está acontecendo 
fora do veículo”, disse o capi-
tão William Stevens, do De-
partamento de Polícia de Bar-
tow, à ABC.Som alto pode resultar em infração com multa de até US$ 114. 

Pixabay.

DeSantis assina lei que expande bolsa a alunos universitários

O governador Ron DeSan-
tis assinou na segunda-feira, 27, 
um projeto de lei que permitirá 
que estudantes que buscam uma 
bolsa de estudos Bright Futures 
usem um emprego remunerado 
para atender aos requisitos.

Antes, os alunos tinham que 
se voluntariar por até 100 horas 

para se qualificar para a bolsa 
em faculdades e universidades 
estaduais.

O Programa de Bolsas de Es-
tudo Florida Bright Futures, fi-
nanciado principalmente pela 
Loteria da Flórida, foi estabele-
cido em 1997 para ajudar os alu-
nos com custos de matrícula ao 

buscar um diploma de nível su-
perior. Durante o ano letivo de 
2021-2022, mais de 120.000 es-
tudantes da Flórida receberam 
Bolsas Bright Futures.

“Nem todo aluno tem o lu-
xo de poder apenas fazer horas 
voluntárias. Temos alunos que 
vêm de famílias de baixa ren-

da que precisam trabalhar pa-
ra poder ajudar a sustentar suas 
famílias, e não deve ser negada 
a oportunidade de se qualificar 
para uma bolsa apenas porque 
sua origem socioeconômica tor-
na mais difícil ser capaz de fazer 
esse tipo de trabalho voluntário”, 
disse DeSantis.

Governador ron deSantis durante 

assinatura da lei.

rondeSantis.

Autoridades de Surfside, 
ao norte de Miami Beach, fize-
ram um memorial público pa-
ra homenagear as 98 vítimas 
do desabamento do Cham-
plain Towers South no dia 24 
de junho.

Algumas das famílias en-
lutadas e a primeira-dama Jill 
Biden estiveram entre os con-
vidados que se reuniram para 
marcar o primeiro ano desde a 
tragédia na Collins Ave. O pré-
dio desabou na madrugada de 
24 de junho de 2021, matan-
do a maioria dos moradores.

Este ano, a propriedade 
foi vendida e um juiz apro-
vou um acordo civil de quase 
$1 bilhão de indenização às 
vítimas. A tragédia também 
desencadeou um movimen-
to para aumentar a seguran-
ça dos prédios de condomí-
nios antigos na Flórida e em 
todo o país.

Alguns brasileiros que mo-
ravam no prédio e sobrevive-
ram contaram sua história ao 
Gazeta News.

Memorial 

relembra vítimas 

de Surfside (FL) 
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EDUCAÇÃO PÚBLICA

NOVAS LEIS

Apelidado por DeSantis como o “Stop WOKE Act”, os legis-
ladores aprovaram uma medida que restringe como os concei-
tos relacionados à raça são ensinados nas escolas e no treina-
mento no local de trabalho; também foi aprovada a substituição 
do programa de testes da Florida Standards Assessments em 
escolas públicas por um “sistema de monitoramento de pro-
gresso” que testaria os alunos três vezes por ano; alunos do en-
sino médio, a partir do ano letivo de 2023-24, farão cursos de 
alfabetização financeira; proibição da instrução sobre orienta-
ção sexual e identidade de gênero no jardim de infância até a 
terceira série, etc.

SAÚDE PÚBLICA

Proibição do aborto após 15 semanas de gravidez sem ex-
ceção para estupro ou incesto (a lei enfrenta contestação judi-
cial); a Agência de Administração de Cuidados de Saúde deve 
conceder bilhões de dólares em contratos de assistência geren-
ciada do Medicaid; ampliação da autoridade dos médicos pa-
ra prescrever substâncias controladas por meio da telemedici-
na; impedimento da renovação de licenças para empresas de 
maconha medicinal que não começaram a cultivar, processar 
e vender cannabis, etc.

SÍMBOLOS DO ESTADO 

Ron DeSantis assinou a lei no Festival de Morangos, desig-
nando oficialmente a torta feita com morangos da Flórida e co-
berto com chantilly de laticínios da Flórida como a sobremesa 
oficial do Sunshine State, no lugar da torta de limão, designa-
da pelo Legislativo da Flórida como a sobremesa oficial do es-
tado desde 2006. 

75 leis começam a valer a partir desta sexta-feira, 1º de julho; outras devem 

entrar em vigor em 1º de outubro, 1º de janeiro ou em outros momentos.

De restrições ao aborto a morangos: 

149 novas leis entram em vigor na FL

D
e restrições ao aborto 
a morangos, 149 no-
vas leis entram em vi-

gor a partir de sexta-feira, 1º 
de julho. Algumas das medi-
das enfrentam desafios legais, 
como o projeto de lei que im-
pede abortos após 15 semanas 
de gravidez e o projeto de lei 
que restringiria a forma como 
os conceitos relacionados à ra-
ça são ensinados nas escolas e 
nos treinamentos no local de 
trabalho. 

Ao todo, os legisladores 
enviaram 280 projetos de lei 
ao governador Ron De Santis. 
Desse total, 149 que foram as-
sinados ou aguardavam assi-
naturas na segunda-feira, 27, 
tinham datas efetivas em 1º 
de julho. 75 entraram em vi-
gor imediatamente quando as-
sinados. Outros devem entrar 
em vigor em 1º de outubro, 
1º de janeiro ou em outros 

momentos. Até o final da se-
mana passada, DeSantis tinha 
vetado 11 medidas aprovadas 
este ano. 

Veja nas colunas ao lado 

três projetos de lei aprovados 
pelo legislativo e assinados pe-
lo governador que entram em 
vigor nesta sexta-feira, 1º de 
julho, relacionados a mudan-

ças na educação, saúde públi-
ca e símbolos do estado. 

Confira a lista completa 
das leis no gazetanews.com.

de 280 projetos de lei aprovados pelo legislativo, o governador ron de Santis sancionou 149 novas leis.

rondeSantis-Twitter.

Hope & Justice Foundation está com inscrições abertas 

para cursos de capacitação profissional em Orlando.

Fundação oferece cursos 

gratuitos em português

A 
Hope & Justice Foun-
dation está com inscri-
ções abertas para cur-

sos gratuitos de capacitação 
profissional para brasileiros 
que vivem na região de Orlan-
do. São mais de 30 cursos que 
serão ministrados inicialmen-
te em português. 

As oportunidades estão di-
vididas em mais de 30 linhas 
de formações, ofertadas atra-
vés do Programa EDUPREV – 
PRO HOPE em parceria com 
o IMMCAS Instituto Tenen-
te Marcelo Moreira de Cida-
dania e Assistência Social e a 
ICursosBrasil.

As aulas serão presenciais 
e ministradas por professores 
mestres e doutores em suas 
respectivas áreas, através de 
telão no auditório da funda-
ção. Por enquanto, os cursos 
serão em português, mas em 
breve haverá em outros idio-
mas, como inglês e espanhol.

As vagas são limitadas. Pa-
ra participar, os interessados 
podem fazer a pré-inscrição 

pelo site: https://eduprevusa.
com

Outras informações pe-
lo telefone (407) 237-0871 ou 
whatsApp (407) 893-1477.

Na lista dos cursos sendo 
lançados estão:

– Auxiliar de Escritório na 
Prática

– Como administrar Micro 
e Pequenas Empresas

– Como trabalhar Home 
Office

– Empreender em Peque-

nos Negócios
– Plano de Negócios
– Secretariado Executivo 

na Prática
– Segurança do Trabalho 

na Prática
– Correção de Cores com 

Photoshop CC
– Desenho Artístico
– Design de Layouts com 

Photoshop CC
Educação Infantil.
Veja a lista completa no 

gazetanews.com

São mais de 30 cursos que serão ministrados inicialmente em português. 

Pixabay.

O julgamento começa em 18 de julho; jurados revisarão 

evidências, visitarão a escola e ouvirão depoimentos.

Júri vai decidir pena do 

atirador de Parkland (FL)  

O júri foi formado: cinco 
mulheres e sete homens fo-
ram selecionados para decidir 
o destino de Nikolas Cruz, 23, 
o atirador confesso que ma-
tou 17 alunos e funcionários 
da Marjory Stoneman Douglas 
High School, em Parkland, em 
14 de fevereiro de 2018.

A seleção do júri começou 
em 4 de abril e teve semanas 
de pausas, enquanto a juíza 
e os advogados avaliavam as 
dificuldades para um julga-
mento que deve continuar até 
outubro. Mais de 1.500 mora-
dores do condado de Broward 
foram interrogados. 

O atirador se declarou cul-
pado em outubro passado de 
17 acusações de assassinato 
em primeiro grau e enfrenta 
a pena de morte para cada um 
deles. A única tarefa do júri se-
rá recomendar uma sentença 
de prisão perpétua ou a pena 
de morte. Sem uma recomen-
dação unânime de pena de 
morte, Scherer não pode im-
por essa sentença. Cruz então 

Nikolas Cruz poderá ser condenado à pena de morte ou prisão perpétua. 

local 10.

pode passar o resto de sua vi-
da na prisão sem possibilida-
de de liberdade condicional.

O julgamento começa em 
18 de julho. Além dos 12 sele-
cionados, promotores, advoga-
dos de defesa e a juíza do cir-
cuito de Broward, Elizabeth 
Scherer, vão escolher ainda 
outros 10 jurados caso algum 
dos originais não possa con-
cluir o julgamento.

Os jurados escolhidos fo-
ram dois executivos bancários 
e dois técnicos, um oficial de 
justiça, um profissional de re-
cursos humanos e um super-

visor de estoque da loja Wal-
mart. Também estão incluídos 
um bibliotecário, um avalia-
dor de sinistros médicos, um 
assistente jurídico, um oficial 
de imigração e um executivo 
de seguros aposentado.

Eles terão que revisar as 
evidências, visitar o prédio da 
escola e ouvir depoimentos e 
declarações finais antes de de-
cidir se Nikolas Cruz deve ser 
executado por seus crimes.

Até hoje, nenhum atirador 
em massa que matou esse nú-
mero de (17) pessoas foi a jul-
gamento. 
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Programada para entrar em vigor em julho, nova lei que proíbe o aborto após 15 semanas enfrenta pedidos de bloqueio. 

Flórida debate o direito ao aborto em nova lei – veja 

opinião de brasileiras atuantes na comunidade 

A 
decisão da Suprema 
Corte Federal de der-
rubar o direito consti-

tucional das mulheres ao abor-
to, no histórico caso Roe v. 
Wade, de 1973, deu aos esta-
dos a abertura para restringir 
ou manter a proteção do direi-
to de interrupção da gravidez. 

Na Flórida, o debate sobre 
os direitos reprodutivos está 
concentrado em um tribunal 
de Tallahassee, que desde a 
segunda-feira, 27, discute pe-
didos de bloqueio da nova lei 
que proíbe o aborto após 15 
semanas (com algumas exce-
ções) sancionada pelo gover-
nador Ron DeSantis em abril 
e programada para entrar em 
vigor em 1º de julho. 

O juiz do caso, John Coo-
per, disse que anunciará sua 
decisão na quinta-feira, 30, 
sobre a possibilidade de inter-
romper a lei temporariamen-
te à medida que o caso avança 

pelo sistema judicial. 
Contra a nova lei, orga-

nizações como a Planned Pa-
renthood of America, o Cen-
ter for Reproductive Rights 
e a American Civil Liberties 
Union processaram o governo 

estadual pedindo à justiça seu 
bloqueio. Os grupos argumen-
tam que a lei da Flórida que 
proíbe abortos após 15 sema-
nas de gravidez sem exceções 
para estupro ou incesto viola o 
direito à privacidade consagra-

do na constituição do estado. 
Quase 80.000 mulheres fi-

zeram abortos no ano passa-
do na Flórida de um dos 55 
provedores. Isso inclui cerca 
de 5.000 mulheres de outros 
estados que viajaram para a 

Quase 80.000 mulheres fizeram abortos em 2021 na Flórida, informa a Florida agency for Health Care administration. 

Pixabay.

Flórida e receberam o proce-
dimento no estado.

Comunidade 

O Gazeta News pediu opi-
nião de brasileiros atuantes da 
comunidade no estado sobre a 
decisão da Suprema Corte e a 
nova lei da Flórida.

“Se alguns (muitos) são 
realmente a favor da vida, por 
que escolheram desenterrar 
uma lei que foi aprovada há 49 
anos ao invés de outra que foi 
aprovada recentemente e que 
liberou a venda indiscrimina-
da de armas, as mesmas ar-
mas que agora são usadas por 
doentes mentais que matam 
crianças nas escolas?”, ques-

tiona Vera Schäfer, diretora 
do Rotary Boca Raton West.

“Eu acho essa nova lei uma 
derrota para todas as mulhe-
res. Tenho minhas questões 
pessoais e profissionais con-
tra ela, mas resumo da seguin-
te maneira: Como vão fazer as 
mulheres que descobrem com 
20 semanas que o seu feto es-
tá malformado ou tem uma 
doença genética? Como vão 
reagir aquelas que são agredi-
das sexualmente, e depois do 
estupro descobrem que o es-
tuprador a engravidou?”, res-
salta a psicóloga Karina Cher-
nacov.

“A nova Lei não é um re-
trocesso aos Direitos da Mu-
lher, a Lei tira das mãos das 
pessoas o poder de decisão de 
quem mereça viver ou não. Es-
tabelece o maior direito que 
todos nós possuímos, o Direi-
to à Vida”, Naides Brum, Con-
selheira da organização cristã 
House of Protection.

“Se são realmente a 

favor da vida, por que 

desenterrar uma lei e 

liberar a venda de armas 

que matam crianças nas 

escolas?”, Vera Schäfer.

Arlaine Castro
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Secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Biden visitou 

programas de habitação financiados pelo governo federal em Miami-Dade.

“Miami é epicentro da crise 

habitacional no país”, diz governo 

“
Decidi que viria para Mia-
mi, o epicentro da crise 
habitacional neste país”, 

disse Marcia Fudge, secretá-
ria de Habitação e Desenvol-
vimento Urbano, durante uma 
visita à cidade na terça-feira, 
28, para divulgar o financia-
mento do governo federal a 
programas de habitação. 

Em Miami-Dade, o finan-
ciamento federal da Secre-
taria de Habitação e Desen-
volvimento Urbano fornece 
a maior parte do orçamento 
de US$ 700 milhões do con-
dado para habitação pública, 
que inclui complexos como 
Liberty Square e vales de alu-
guel para residentes de bai-
xa renda. 

Mas o orçamento de 2022 
de Miami-Dade diz que o con-
dado precisa de US $ 400 mi-
lhões adicionais para reparos 
e melhorias em habitações pú-

blicas. Essas são necessidades 
que o diretor de habitação do 
condado, Michael Liu, disse 
que só podem ser atendidas 
com mais financiamento do 

governo federal.
A secretária visitou o com-

plexo Liberty Square em Mia-
mi-Dade, uma versão recons-
truída de um dos complexos 

Complexo de moradias populares liberty Square em Miami-dade. 

Miamidade.gov.

habitacionais públicos mais 
antigos do país e uma lem-
brança do passado segregacio-
nista de Miami. O complexo 
está sendo reconstruído pelo 
desenvolvedor privado Rela-
ted Group sob um programa 
de US$ 390 milhões de Mia-
mi-Dade, que permite que as 
empresas usem verbas fede-
rais para subsidiar complexos 
que incluem unidades habita-
cionais públicas para morado-
res de baixa renda, aluguéis 
limitados vinculados à ren-
da dos moradores, bem co-
mo apartamentos cobrando 
aluguéis de mercado. Mais de 
600 unidades foram construí-
das em novos prédios de apar-
tamentos na primeira metade 
do projeto.

Para a secretária, os go-
vernos locais não devem di-
ficultar as coisas por meio de 
zoneamento e planejamento. 

Condomínios deverão exigir 

antecedentes criminais 

Há uma nova lei da Fló-
rida destinada a melhorar a 
segurança dos inquilinos em 
complexos de apartamentos 
no estado – a Lei Miya Marca-
no - assinada pelo governador 
Ron DeSantis esta semana que 
aumenta as medidas de segu-
rança para locatários.

Pela lei, todos os condomí-
nios devem exigir verificações 
de antecedentes criminais de 
funcionários. Eles também te-
rão que manter um registro 

de todas as chaves associadas 
à propriedade.

No ano passado, a estu-
dante Miya Marcano, de 19 
anos, de Pembroke Pines, foi 
sequestrada e morta por um 
funcionário da manutenção 
de um prédio de apartamen-
tos em Orlando, onde morava 
enquanto cursava a faculdade.

Autoridades disseram que 
o funcionário usou uma cha-
ve mestra para entrar em seu 
apartamento.

Miya Marcano, 19, foi assassinada no condomínio em Orlando em 2021.

Click Orlando.
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PF de MG prende ‘coiotes’ 
por travessia ilegal e morte

A Polícia Federal prendeu 
dois “coiotes” em Governador 
Valadares, na Região do Vale 
do Rio Doce de Minas, na ma-
nhã de terça-feira, 21.

A ação fez parte da opera-
ção de combate a crimes de 
promoção de imigração ilegal, 
com destaque para os Estados 
Unidos pela fronteira com o 
México. A cidade de Gover-
nador Valadares e outras vi-
zinhas são conhecidas pelo 
grande número de habitantes 

que vêm para os EUA de for-
ma ilegal.

Segundo a Polícia Federal, 
a investigação começou de-
pois de familiares de um imi-
grante, que morreu em 2021 
ao tentar fazer a travessia ile-
gal entre México e Estados 
Unidos, denunciou o grupo. 

A PF comprovou que cerca 
de 200 pessoas migraram ile-
galmente para os Estados Uni-
dos com a ajuda da organiza-
ção criminosa.

Família de brasileiro morto na travessia em 2021 denunciou coiotes.

CBP Facebook.

o caminhão estava abandonado em uma estrada remota em San antonio.

Nick Wagner -The Texas Tribune.

Mais de cinquenta imi-
grantes morreram 
após ficarem tranca-

dos em um caminhão-baú em 
uma estrada remota em San 
Antonio, no Texas, na mais 
recente tragédia relacionada 
a imigrantes contrabandeados 
pela fronteira do México pa-
ra os EUA. 

Ao todo, quarenta e seis 
corpos estavam dentro do ca-
minhão encontrado na tarde 
de segunda-feira, 27. Outras 
dezesseis pessoas estavam vi-
vas e foram hospitalizadas, in-
cluindo quatro crianças, que 
sofreram insolação e exaustão. 

Mais de 50 imigrantes 

morrem trancados em 

caminhão-baú no Texas
É a mais recente 
tragédia da 
travessia ilegal 
de imigrantes 
para os EUA. 

Das 16 hospitalizadas, 
quatro morreram, disse o juiz 
do condado de Bexar, Nelson 
Wolff, no início da tarde de 
terça-feira, 28.

“Cena horrível”

Um funcionário da cida-
de ouviu um grito de socorro 
do caminhão pouco antes das 
6pm de segunda-feira e des-
cobriu os corpos e as pessoas 
passando mal.

Os países de origem de to-
dos os imigrantes e por quan-
to tempo eles ficaram aban-
donados na beira da estrada 
ainda não se sabe. A investi-
gação está sendo liderada pe-
las Investigações do Departa-
mento de Segurança Interna 
dos EUA.

Entre os mortos estavam 
39 homens e 11 mulheres.

O que foi apurado até o 
momento é que 22 são do Mé-
xico, sete são da Guatemala e 
dois são de Honduras, disse 
Roberto Velasco Álvarez, che-
fe do departamento de Améri-
ca do Norte do Departamento 
de Relações Exteriores do Mé-
xico, no Twitter. “Nossas con-
dolências”, tuitou. “Todos os 
responsáveis serão levados à 
justiça.”

O prefeito de San Anto-
nio, Ron Nirenberg, disse que 
os 46 que morreram tinham 
“famílias que provavelmente 
estavam tentando encontrar 
uma vida melhor nos EUA”. 
“Isso não é nada menos que 
uma terrível tragédia huma-
na”, disse Nirenberg.

Três pessoas foram deti-
das, mas não ficou claro se 
elas estavam definitivamente 
ligadas ao tráfico de pessoas, 

SEGURO DE COMPANHIA

SEGURO DE AUTO

HOMEOWNERS INSURANCE
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Um tribunal do Texas suspendeu ordem do secretário do DHS, Alejandro 

Mayorkas, que orientava esforços a ameaças à segurança nacional.

DHS suspende regras que limitam 

prisão e deportação de imigrantes

O 
Department of Home-
land Security, reagin-
do a uma decisão de 

um tribunal federal no Texas, 
suspendeu uma ordem que 
concentrava recursos para o 
julgamento e deportação de 
imigrantes naqueles que são 
considerados uma ameaça à 
segurança pública e à seguran-
ça nacional.

O DHS disse em comunica-
do no sábado, 25, que cumpri-

rá a decisão emitida este mês, 
embora “discorde totalmente” 
e esteja apelando.

Defensores de imigrantes 
e especialistas disseram que a 
suspensão da ordem de Biden 
só semeia medo entre as co-
munidades imigrantes.

“Muitos que vivem no país 
ilegalmente agora terão medo 
de deixar suas casas por medo 
de serem detidos, mesmo que 
sejam cumpridores da lei”, 

disse Steve Yale-Loehr, profes-
sor de direito de imigração da 
Universidade de Cornell.

O caso do Texas gira em 
torno de um memorando do 
secretário do DHS, Alejandro 
Mayorkas, emitido em setem-
bro passado, orientando as 
agências de imigração a con-
centrar seus esforços de fisca-
lização naqueles que represen-
tam uma ameaça à segurança 
nacional ou à segurança pú-

blica ou que entraram recen-
temente nos EUA ilegalmente.

Em 10 de junho, o juiz dis-
trital Drew Tipton, no sul do 
Texas, anulou o memorando 
de Mayorkas, apoiando auto-
ridades estaduais republica-
nas no Texas e na Louisiana, 
que argumentaram que o go-
verno Biden não tinha autori-
dade para emitir tal diretiva. 
Com informações da Associa-
ted Press. o DHS tinha limitado prisões e deportações de imigrantes desde 2021.

Charles reed-ICE.

Projeto de lei da CA busca proteger imigrantes da deportação
Legisladores da Califórnia 

estão buscando impedir a de-
portação de imigrantes que 
têm laços profundos com os 
Estados Unidos. O VISION Act, 
atualmente em tramitação no 
senado estadual, co-patrocina-
do pela Human Rights Watch, 
proibiria a Califórnia de trans-

ferir pessoas elegíveis para li-
bertação das cadeias e prisões 
do estado para detenção de 
imigrantes. 

Na prática, a lei proporcio-
nará aos imigrantes sujeitos a 
deportação uma melhor opor-
tunidade de obter representa-
ção legal, ter melhor acesso ao 

apoio da comunidade e obter 
testemunhas e provas – tudo 
o que pode ajudar na sua de-
fesa legal contra a deportação.

Se o VISION Act se tornar 
lei, os imigrantes libertados 
da detenção terão uma chan-
ce melhor de explicar seus 
muitos laços profundos com 

os EUA. Eles poderiam descre-
ver como a deportação corta-
ria seus relacionamentos com 
suas famílias ou como eles 
construíram conexões com 
sua comunidade desde que 
chegaram aos EUA.

Fonte: Human Rights Wat-
ch.o VISIoN act proibiria transferir das cadeias para detenção de imigrantes.

Howard Lipin/San Diego Union-Tribune.
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O aplicativo simula qual tipo de visto mais adequado conforme o perfil e os objetivos do candidato nos EUA.

Vistômetro - conheça o aplicativo que simula as 

chances de melhores vistos para os Estados Unidos 

A vinda permanente de 
brasileiros para os Es-
tados Unidos segue 

crescendo. Em 2021, 17% dos 
brasileiros que vieram não re-
tornaram. Este é o maior índi-
ce registrado nos últimos 11 
anos, conforme pesquisa fei-
ta pela Polícia Federal. 

Vendo a crescente deman-
da e várias dúvidas que sur-
gem quanto a vistos imigra-
tórios, o porta-voz da Imigra 
Fácil, Ricardo Molina, criou 
o Vistômetro - um aplicativo 
que simula as chances do imi-
grante se tornar “americano”. 

O aplicativo ajuda a iden-
tificar quais vistos americanos 
se encaixam no perfil do can-
didato em apenas 10 minutos. 
“É fácil e simples. Basta o pes-
soa interessada acessar o apli-
cativo, por meio do site Visto-
metro.com.br, e responder as 
perguntas objetivas e o siste-
ma vai calcular sua chance de 
aprovação em mais de 20 vis-

tos existentes”, explica. 
Formado em mais de sete 

faculdades, entre elas enge-
nharia de computação, Moli-
na ouviu muitos casos tristes 
de pessoas que se desfizeram 
de tudo o que tinha no Bra-
sil para tentar uma nova vida 
nos Estados Unidos e se frus-
traram. “O sonho americano 
pode ser para qualquer pes-
soa desde que ela esteja ciente 
das condições e leis america-
nas. Por isso criei o Vistôme-
tro para que o futuro migrante 
saiba quais são as chances de 
viver o tal ‘American dream’”. 
Ao fazer o simulado do Vistô-
metro gratuitamente, as infor-
mações do candidato estarão 
guardadas de forma sigilosa e 
o resultado será enviando ao 
e-mail pessoal.

Perfil dos imigrantes 
brasileiros

De acordo Molina, o per-
fil dos imigrantes brasileiros 
é família composta de pais e 

filhos com a intenção de ir 
para os Estados Unidos e não 
voltar para o Brasil. “Antiga-
mente, as famílias vinham pa-
ra os Estados Unidos, ficavam 
anos trabalhando e juntando 
dinheiro e depois voltavam 
para o Brasil para construir 
seus patrimônios. Atualmen-
te o que vemos são profissio-
nais diplomados e com carrei-
ras no Brasil que querem viver 
o sonho americano, criar seus 
filhos aqui, formar gerações 
americanas descendentes de 
brasileiros.”

Mas para que a migração 
seja feita de forma conscien-
te e segura, Molina alerta que 
as famílias, antes de tomarem 
a decisão que mudará a vida 
radicalmente para sempre, se 
informem se estão qualifica-
dos para um visto americano 
e, sequentemente, para uma 
cidadania americana. 

Segundo o Observatório 
das Migrações Internacionais 

O aplicativo Vistômetro ajuda a identificar quais vistos americanos se encaixam no perfil do candidato.

Pixabay.

(Obmigra), do Ministério da 
Justiça do Brasil, deportações 
e detenções na fronteira dos 
Estados Unidos batem recor-
de. A média diária de deten-
ções de brasileiros na fron-
teira passou de 49,3 em 2019 

para 18,6 em 2020 e 148,8 
em 2021, aponta os dados da 
Customs and Border Protec-
tion (CBP).

Um dos principais moti-
vos de os brasileiros deixarem 
suas raízes é a crise econômi-

ca.  O Brasil é a sexta nacio-
nalidade mais detida na fron-
teira Eua-México, sendo que 
2.449 pessoas foram flagra-
das tentando atravessar a di-
visa dos países, em 2021, con-
tra 1.586 em 2020. 
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Paulo Teixeira está internado por meningite desde o dia 8 de maio. 

GofundMe.

A 
família do brasileiro 
Paulo Teixeira, que es-
tá hospitalizado em es-

tado grave por causa de uma 
meningite meningocócica no 
Havaí, busca apoio para que a 
mãe, que mora em Minas Ge-
rais, possa ir vê-lo. 

Paulo está internado desde 
8 de maio. Ele mora na Flórida 
e estava em viagem a passeio 
pela ilha quando foi acometi-
do pela meningite e internado 
na UTI inconsciente, com fa-
lência de órgãos vitais e sepse 
(infecção generalizada).

O caso era tão grave que a 
equipe médica alertou a famí-

Mãe de brasileiro 

internado no Havaí pede 

ajuda para ver o filho 
Família mora 

em Minas Gerais 

e busca apoio 

financeiro para 

viagem.

lia que ele provavelmente não 
sobreviveria à primeira noite, 
quando precisou ser mantido 
ligado a aparelhos e medica-
mentos. 

Felizmente, após alguns 
dias, ele apresentou melho-
ra e saiu da UTI, mas seu qua-

dro ainda é considerado mui-
to grave. Os médicos disseram 
que ele pode precisar fi car no 
hospital por um longo perío-
do, pois a circulação ainda 
não retornou em suas pernas 
e mãos, e pode ter que am-
putar os membros, segundo 

a família.
“Ele já saiu da UTI e está 

no quarto. Aos poucos está co-
meçando a se alimentar e está 
recuperando a consciência. A 
previsão ainda é que ele fi que 
internado por um longo pe-
ríodo, já que a circulação das 
pernas e das mãos não voltou. 
Aguardando melhora do qua-
dro de saúde para uma ampu-
tação dos membros”, contou 
ao Gazeta News o irmão, Ro-
drigo Teixeira.

Paulo teria perguntado pe-
la mãe, segundo o irmão. Por 
isso, a família tenta agora ar-
recadar recursos para que ela 
possa vê-lo. De Juatuba (MG), 
onde mora, a mãe está tentan-
do uma entrevista de emer-
gência no consulado do Rio 
de Janeiro. A campanha tam-
bém está sendo mantida para 
pagar as despesas do hospital. 

A meningite é uma infl a-
mação de uma parte do cére-
bro e da medula espinhal que 
pode ser causada por bacté-
rias, vírus, fungos e até lesões. 
No entanto, o surto atual nos 
EUA está sendo causada pe-
la bactéria chamada Neisseria 
meningitidis, segundo o Cen-
tro de Controle e Prevenção de 
Doenças (CDC).

Farmácias limitam vendas 

de pílulas do dia seguinte 
As redes de farmácias CVS 

e Rite Aid estão limitando o 
número de pílulas anticon-
cepcionais do dia seguinte. A 
medida veio depois que a Su-
prema Corte anulou o direito 
constitucional ao aborto na 
semana passada, o que, con-
sequentemente, gerou maior 
procura pela compra do me-
dicamento. 

A CVS disse na segunda-
-feira, 28, que está limitando 
temporariamente as compras 
das pílulas do dia seguinte a 
três caixas para evitar uma es-
cassez. A rede de drogarias dis-
se que tinha “ampla oferta” de 
Plan B e Aftera, dois produtos 
que podem ser tomados por 
mulheres para prevenir a gra-
videz após sexo desprotegido.

Homem de NJ vai tratar dedão 

do pé e descobre câncer 
O que era apenas uma con-

sulta por uma dor no dedão do 
pé terminou sendo o diagnós-
tico de um tumor em fase ter-
minal para um aposentado de 
New Jersey. 

Richard Bernstein, 42, sen-
tia a dor havia cinco anos, e 
pensava que se tratava de uma 
fratura, mas recebeu o diag-
nóstico de grande tumor no 
rim e de um trombo tumoral, 
um tumor que se estende até 
um vaso sanguíneo. Depois 
de visitas a podólogos e fi sio-

Cirurgia para retirada do tumor.

Northwell Health.

terapeutas, que nunca acha-
vam nenhum problema nos 
ossos, ele recorreu a um espe-
cialista de medicina esporti-
va, que suspeitou de estenose 
espinhal, que pode pressionar 
nervos da coluna vertebral.

CONTRATA
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Hebreus 10:35-37

T“Não lanceis fora, pois, a vossa confiança, que

tem uma grande recompensa. Porque necessitais

de perseverança, para que, depois de haverdes

feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa.

Pois ainda em bem pouco tempo aquele que há de

vir virá, e não tardará.”

Quantas vezes você já pensou em desistir? Já

sentiu-se desanimado(a), desmotivado(a) e sem

esperanças?

A epistola de Hebreus foi inspirado pelo Espírito

Santo e foi escrita não somente para trazer à

memória dos discípulos do Senhor Jesus Cristo,

tudo o que Ele já tinha feito e para abrir a visão

para as recompensas que estavam por vir.

Neste pequeno trecho da Palavra de Deus,

podemos tirar ao menos três motivos pelos quais

não devemos desistir jamais, são eles:

I - NÃO DESISTA, POIS VOCÊ SERÁ

RECOMPENSADO(A) - (v.35)

A palavra „'galardão'' citada no versiculo 35 quer

dizer prenda, recompensa, pagamento.... O

Senhor honra a todos aqueles que não desistem;

que perseveram em suas promessas, que não

perdem a esperança! Provérbios 22:4 diz que

quem é humilde e teme a Deus ganhará como

recompensa riquezas, honra e vida! As

recompensas por servir a Deus, lutar, e

perseverar não limita-se apenas a bênçãos para a

vida terrena; mas se você perseverar até o fim

receberá o maior de todos os galardões que é a

vida eterna! Mateus. 24.13. Decida servir ao

Senhor Jesus Cristo e confie nEle, pois sua

recompensa virá!

II - NÃO DESISTA, POIS VOCÊ ALCANÇARÁ A

PROMESSA - (v.36)

Todos aqueles que fazem a vontade de Deus

alcançam suas promessas! Estima-se que na

Bíblia há mais de 37 mil promessas!Em Números

23.29 diz que „'Deus não é homem, para que

minta; nem filho do homem, para que se

arrependa; porventura diria ele, e não o faria? Ou

falaria, e não o confirmaria?'' Se Ele prometeu

tenha certeza que vai cumprir!

NÃODESISTA DOS SEUS

OBJECTIVOS E SONHOS

O Senhor não é como os homens que muitas vezes

voltam atrás em suas palavras, mas Ele é fiel e

justo. Não desanime, não desista, ainda que esteja

a demorar, pois Deus não está limitado ao tempo e

Ele não trabalha quando somos ou estamos

ansiosos, pois ser uma pessoas ansiosa, é ser uma

pessoa sem fé. Apenas creia, espere, e que venha a

tua vitória! Entregue seus sonhos ao Senhor Jesus

Cristo, e torne-se filho de Deus e herdeiro de todas

as Suas promessas!

III - NÃO DESISTA, POIS FALTA POUCO PARA SUA

VITÓRIA - (v.37)

„'...ainda dentro de pouco tempo...' sua vitória virá!

Só vence quem luta até o fim. Não adianta lutar, e

depois desanimar no meio da batalha. A maioria das

guerras são abandonadas quando falta

pouquissimo tempo para alcançar a vitória.

Por quanto tempo você tem lutado?

Qual é o teu sonho?

Qual o motivo da sua luta?

Quais são os obstáculos que você precisa transpor

para alcançar tua vitória?

Saiba que nenhum deles é páreo para o Rei dos reis

e Senhor dos Senhores!

Tenha CERTEZA, tua VITÓRIA VEM JÁ!

O segredo da sua vitória está em agradar ao

Senhor. (Salmos. 37.4).

Deposite sua confiança em Jesus, entregue seus

sonhos a Ele e tome posse da sua vitória!

Jander da Rocha

TALK EM CHAMAS
Ep2
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Pai se mata após morte de 

filho em carro na Virgínia 
Um homem de 37 anos ti-

rou a própria vida depois de 
descobrir que havia aciden-
talmente esquecido seu filho 
de 18 meses no banco de trás 
de um carro sob forte calor na 
terça-feira, 28, na Virgínia, se-
gundo a polícia. 

O pai estava com o fi-
lho quando o trágico aciden-
te ocorreu e, depois de en-
contrar o corpo sem vida da 
criança dentro do carro, ele 
correu de volta para sua casa 
no condado de Chesterfield 
pouco antes do meio-dia e le-
vou o menino para dentro da 
residência, informou o canal 
WRIC.

Após constatar que a crian-
ça realmente estava morta, ele 
teria ido para uma área arbori-
zada atrás da casa e dado um 
tiro em si mesmo. 

Nem a identidade do pai 
nem da criança foram divul-
gadas.

A criança de 18 meses é a 
sétima criança a morrer co-
mo resultado de ser esquecida 
dentro de um carro quente es-
te ano no país, e a 914ª desde 
1998, de acordo com noheats-
troke.org, um site que rastreia 
essas mortes. 

Nenhuma morte foi relata-
da na Flórida em 2022 até ho-
je, segundo o site.

O homem esqueceu seu filho de 18 meses no banco de trás do carro.

canal WRIC.

Para a maioria dos juízes, tanto a lei Roe x Wade como a Planned Parenthood 

x Casey estavam erradas no dia em que foram decididas.

Suprema Corte derruba decisão de 

direito constitucional ao aborto

A 
Suprema Corte acabou 
com as proteções cons-
titucionais para o abor-

to que estavam em vigor há 
quase 50 anos. A decisão de 
maioria conservadora derru-
bou a lei Roe v. Wade. 

O resultado dado na sex-
ta-feira, 24, leva à proibição 
do aborto em cerca de meta-
de dos estados, incluindo a 
Flórida. 

A decisão veio mais de um 
mês após o vazamento impres-
sionante de um projeto de pa-
recer do juiz Samuel Alito, in-
dicando que o tribunal estava 
preparado para dar esse passo 
importante.

Alito, na opinião final emi-
tida nesta sexta-feira, escreveu 
que Roe e Planned Parenthood 
v. Casey, a decisão de 1992 que 
reafirmou o direito ao aborto, 
estavam erradas no dia em 
que foram decididas e devem 

ser anuladas.
“Acreditamos que Roe e 

Casey devem ser anulados. 
A Constituição não faz refe-
rência ao aborto, e nenhum 
direito é protegido implici-
tamente por qualquer dispo-
sição constitucional”, escre-
veu Alito. A autoridade para 
regular o aborto cabe aos ra-
mos políticos, não aos tribu-
nais”, completou.

Juntando-se a Alito esta-
vam os juízes Clarence Tho-
mas, Neil Gorsuch, Brett Ka-
vanaugh e Amy Coney Barrett. 
Os três últimos juízes são no-
meados por Trump. Thomas 
votou pela primeira vez para 
anular Roe há 30 anos.

O presidente da Suprema 
Corte, John Roberts, não che-
gou a acabar com o direito ao 
aborto, observando que ele 
teria defendido a lei do Mis-
sissippi no centro do caso, 

A Suprema Corte considerou responsabilidade dos estados a decisão. 

ACLU CA.

a proibição do aborto após 
15 semanas, e não disse mais 
nada.

Os juízes Stephen Breyer, 
Sonia Sotomayor e Elena Ka-
gan – a ala liberal diminuída 
do tribunal – estavam em de-
sacordo.

“Com pesar – por este Tri-
bunal, mas mais, pelos muitos 
milhões de mulheres america-

nas que hoje perderam uma 
proteção constitucional fun-
damental – discordamos”, es-
creveram.

Agora, estados analisam se 
restringem ou mantêm a pro-
teção do direito de interrup-
ção da gravidez. Treze deles, 
principalmente no Sul e Cen-
tro-Oeste, já têm leis prontas 
que proíbem o procedimento.

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 compromisso foi reforçado durante conversa telefônica entre o líder russo e Jair Bolsonaro.

Em guerra, Rússia promete manter 

comércio de fertilizantes com Brasil

O presidente da Rússia, Vla-
dimir Putin, afi rmou na se-
gunda-feira, 27, que o país vai 
garantir o fornecimento inin-
terrupto de fertilizantes pa-
ra o setor agrícola brasileiro. 
O compromisso foi reforçado 
durante conversa telefônica 
entre o líder russo e o presi-
dente Jair Bolsonaro. 

  Os fertilizantes, especial-
mente nitrogênio, fósforo e 
potássio, são largamente usa-
dos pelo setor agrícola no país, 

sendo considerados essenciais 
para o fornecimento de um ou 
mais nutrientes para as plan-
tações. O Brasil consome 8% 
de toda a produção mundial 
de fertilizantes, avaliada em 
55 milhões de toneladas, mas 
importa 85% do insumo usa-
do pelo agronegócio, princi-
palmente da Rússia, que sofre 
um forte embargo econômico 
promovido pelos Estados Uni-
dos, países da Europa ociden-
tal e Japão, por causa da inva-

são militar na Ucrânia. 
 “Enfatizou a importância 

de restaurar a arquitetura do 
livre comércio de produtos ali-
mentícios e fertilizantes que 
foi destruída pelas sanções 
ocidentais. Neste contexto, 
Vladimir Putin salientou que 
a Rússia está empenhada em 
cumprir suas obrigações de ga-
rantir o fornecimento ininter-
rupto de fertilizantes russos 
aos agricultores brasileiros”, 
informou o governo russo.Presidente Jair Bolsonaro durante encontro com Vladmir Putin em 2022. 

“Vacina Mais” - Brasil lança nova campanha de incentivo à vacinação

Foi lançada na quarta-fei-
ra, 29, em Brasília, a campa-
nha de incentivo à vacinação 
“Vacina Mais”, promovida pe-
la Organização Pan-Americana 
da Saúde/Organização Mun-
dial da Saúde (Opas e OMS), 
em parceria com conselhos 
de saúde de âmbito nacional, 

estadual e municipal.
Segundo o CNS, o Brasil 

é um dos “poucos países que 
oferecem um extenso rol de 
vacinas gratuitas à sua popu-
lação”, com um Programa Na-
cional de Imunizações (PNI) 
que disponibiliza anualmente 
cerca de 300 milhões de vaci-

nas contra mais de 30 doenças 
em aproximadamente 38 mil 
salas de vacinação espalhadas 
pelo território nacional.

O Conselho Nacional de 
Saúde reafi rmou que a vacina-
ção “é uma das intervenções 
de saúde pública mais efi cazes 
e que salvam vidas”. Campanha é promovida pela Organização Pan-Americana da Saúde. 

                                     

A aliança militar ociden-
tal Organização do Tratado 
do Atlântico Norte (Otan) con-
vidou Suécia e Finlândia a se 
juntarem ao grupo em uma 
das maiores mudanças na se-
gurança europeia em décadas, 
depois que a invasão russa da 
Ucrânia levou Helsinki e Esto-
colmo a abandonarem a neu-
tralidade.

Os 30 aliados da Otan to-
maram a decisão na  Cúpula 
em Madri e também concor-
daram em tratar formalmente 
a Rússia como a “ameaça mais 
signifi cativa”.

Otan convida 

Finlândia e 

Suécia para 

aliança 

Países da Otan contra a Rússia.

Pixabay

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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O
s ciclos de gastos podem im-
pedir que você alcance gran-
des objetivos, como comprar 

um carro ou uma casa, ou qualquer 
outro sonho que você tenha. Que-
bre o ciclo de gastos para que você 
possa construir melhores hábitos fi-
nanceiros para apoiá-lo na realiza-
ção de seus sonhos de vida.

De acordo com uma pesquisa 
Bankrate de 2017, apenas 31% das 
pessoas  têm economias adequa-
das para cobrir seis meses ou mais 
de despesas em caso de necessida-
de de emergência ou para planejar 
grandes compras no futuro.

Para proteger e construir seu fu-
turo, é hora de dar uma olhada em 
como e onde você está gastando e 
começar a construir hábitos finan-
ceiros mais fortes. Separei seis dicas 
para você começar.

1. Corte as despesas mensais
Comece analisando onde você 

pode cortar despesas regulares. Is-
so pode incluir fazer o downgrade 
do seu plano do celular,  ou fazer 

café em casa, em vez de comprá-lo 
no caminho para o trabalho todos 
os dias. Você também pode ligar pa-
ra provedores de seguros, empresas 
de Internet e telefonia celular para 
ver se você se qualifica para um des-
conto mensal ou um pacote.

2. Evite compras tentadoras
Identifique suas maiores tenta-

ções de gastos e tome medidas pa-
ra evitá-las. Se você gosta de fazer 
compras on-line à noite, volte sua 
atenção para um hobby, leia um li-
vro ou dê um passeio.

3. Deposite dinheiro extra em 
sua conta 

Comece a economizar dinhei-
ro extra ou inesperado. Se você re-
ceber um desconto de produto, um 
reembolso de imposto ou dinheiro 
de volta por meio de um cartão de 
crédito de recompensas, crie o há-
bito de depositar esses fundos em 
sua conta poupança em vez de pen-
sar neles como dinheiro para gastar 
gratuitamente.

4. Tente um orçamento total-
mente em dinheiro

Uma maneira de economizar 
é operar com um orçamento total-
mente em dinheiro. A cada semana 
ou mês, reserve em dinheiro exata-
mente o que você pode gastar em 
comida, entretenimento e extra-
vagâncias. Ver fisicamente o que 
você tem para gastar pode ajudar 
a garantir que você não ultrapas-
se seu limite. Quando o dinheiro 
acaba, seus gastos terminam – sim-
ples assim!

5. Concentre-se em suas metas 
de economia

Concentrar-se em seus objetivos 
pode ajudar a tornar mais fácil eco-
nomizar em vez de gastar. Se você 
está economizando para algo em 
particular – um carro ou a entrada 
da sua casa – tente pendurar uma 
foto do gol na parede de sua casa ou 
coloque como a foto de fundo em 
seu computador. Tente colocar um 
lembrete do objetivo em sua cartei-
ra – bem em cima do seu dinheiro 
ou cartão de crédito – para que vo-
cê o veja sempre que estiver tentado 

a fazer uma compra desnecessária.
6. Aguarde 24 horas para evitar 

compras por impulso
As compras por impulso podem 

ser um grande obstáculo à poupan-
ça. Se você for tentado por uma 
compra repentina, diga a si mesmo 
que pode comprá-lo se ainda quiser 
em 24 horas. Você pode descobrir 
que esqueceu tudo no dia seguinte 
ou pode perceber que a gratificação 
instantânea não vale a pena com-
prometer suas metas de economia 
de longo prazo.

Depois de começar, é provável 
que você descubra que reduzir as 
despesas fica mais fácil à medida 
que avança. E você pode realmente 
começar a apreciar essas economias 
à medida que elas se acumulam ao 
longo do tempo.

Tudo na vida é hábito… assu-
mir certos hábitos financeiros hoje 
pode mudar completamente a sua 
vida financeira no futuro!

Vamos enfrentar este desafio?
Uma ótima semana para todos!

POR CLAUDIA FEHRIBACH

Carioca, 

formada em 

Artes pela Uni-

versidade do 

Rio de Janeiro. 

Conselheira 

financeira es-

pecialista em 

orçamento, 

crédito pes-

soal , proteção 

de família e 

acumulação 

de patrimônio.

Vice-Presiden-

te Executiva 

da Five Rings 

Financial.Envie 

sua dúvida 

por email para 

claudia@five-

ringsfinancial.

com

Melhore seus hábitos financeiros

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
os 50 anos de idade, 

completados este ano, 

a cantora baiana será a 

estrela musical do tor-

neio amistoso, que contará com 

o clássico britânico entre Chel-

sea e Arsenal Aos 50 anos de ida-

de, completados este ano, a can-

tora baiana Ivete Sangalo será a 

grande estrela musical do Music 

Plaza Stage, no Universal Studios 

Florida, dia 17 de julho. O show 

faz parte da programação espe-

cial do Florida Cup Fan Fest.

“Não tenho palavras para ex-

pressar a minha felicidade em 

voltar à Florida Cup, ainda mais 

depois desses últimos dois anos 

tão difíceis para todo mundo. Se-

rá minha terceira vez no evento 

e, com certeza, espero uma vol-

ta cheia de emoção e, alegria&-

quot;, expressou a cantora.

Clássico inglês Este ano, a 

&#39;Florida Cup&#39; será 

apenas a final. O FC Series será 

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. Atuou nas áreas 
de assessoria de imprensa, jornalismo para negócios, copywriting e content marketing. 

Ivete Sangalo é atração do Music Plaza Stage no Florida Cup

georgenatal@gmail.comPor GEORGE FERNANDES

T
udo pronto para a 

Temporada 2022 da 

NFL, Liga Profissio-

nal de Futebol Ame-

ricano. A bola oval será lan-

çada em setembro para a 

Temporada Regular, seguin-

do até janeiro de 2023. O Su-

per Bowl 57, a grande final 

da liga, está marcada para o 

dia 5 de fevereiro de 2023, 

no State Farm Stadium, em 

Glendale, Arizona. O está-

dio da Universidade de Phoe-

nix, que já foi sede em 2008 

e 2015, recebe o Super Bowl 

pela terceira vez.

A Flórida conta com três 

representantes: Jacksonvil-

le Jaguars, Tampa Bay Bucca-

neers e Miami Dolphins.

Uma das grandes atra-

ções da liga, o time de Tam-

pa conta com o quarterback 

(QB) Tom Brady, que depois 

de anunciar aposentado-

ria, voltou atrás e deve jo-

gar a sua última tempora-

da. O Miami Dolphins é um 

dos mais tradicionais times 

da NFL e conta com um dos 

estádios mais modernos do 

mundo. O novíssimo Hard 

Rock Stadium (antigo Sun Li-

fe Stadium), em Miami Gar-

dens, é a casa do Dolphins.

Novidade na NFL Uma 

das grandes novidades desta 

temporada serão os confron-

tos que vão acontecer fora 

dos Estados Unidos. Londres, 

Munique, Frankfurt e Cida-

de do México estão no rotei-

ro da NFL em 2022. Os jogos 

fora dos EUA fazem parte 

do processo de expansão da 

NFL para outros países. Nes-

sa temporada, o Los Angeles 

Rams, campeão de 2021/22, 

abre a nova temporada no 

SoFi Stadium, encarando o 

Buffalo Bills, dia 8 de setem-

bro.

Confira os jogos da Se-

mana 1 

Quinta-feira, 8 de setem-

bro, 21h

Buffalo Bills @ Los Ange-

les Rams

Domingo, 11 de setem-

bro, 14h

New Orleans Saints @ 

Atlanta Falcons

Cleveland Browns @ Ca-

rolina Panthers

San Francisco 49ers @ 

Chicago Bears

Pittsburgh Steelers @ 

Cincinnati Bengals

Philadelphia Eagles @ De-

troit Lions

Indianapolis Colts @ 

Houston Texans

New England Patriots @ 

Miami Dolphins

Baltimore Ravens @ New 

York Jets

Jacksonville Jaguars @ 

Washington Commanders

Domingo, 11 de setem-

bro, 17h30

New York Giants @ Ten-

nessee Titans

Kansas City Chiefs @ Ari-

zona Cardinals

Las Vegas Raiders @ Los 

Angeles Chargers

Green Bay Packers @ 

Minnesota Vikings

Domingo, 11 de setem-

bro, 21h20

Tampa Bay Buccaneers @ 

Dallas Cowboys

Segunda-feira, 12 de se-

tembro, 21h15

Denver Broncos @ Seattle 

Seahawks

Futebol Americano: Flórida conta com 
três times na NFL

o evento geral, com três jogos 

iniciais, chamados de ‘Clash of 

Nations’. Além dos rivais britâ-

nicos, Chealse e Arsenal, con-

firmaram participação no tor-

neio amistoso: Orlando City, 

Charllote FC e América do Mé-

xico. Os jogos serão disputados 

em julho.

&quot;A FC Series é uma ex-

pansão estratégica da Florida 

Cup e atrairá dezenas de milha-

res de fãs, enquanto outros mi-

lhões assistem ao redor do mun-

do&quot;, afirmou o CEO da 

FC Series, Ricardo Villar. O FC 

Series acontecerá no Camping 

World Stadium, em Orlando, 

Flórida, o mesmo estádio que 

recebeu a Copa de 1994 e os Jo-

gos Olímpicos de 1996.

Maior atração deste ano, o 

clássico londrino está marcado 

para o dia 23 de julho. O Chelsea 

conta com craques consagrados 

do futebol brasileiro, casos de 

Thiago Silva e Jorginho (ítalo-bra-

sileiro). Já o Arsenal tem em seu 

elenco os &#39;Gabrieis&#39;, 

Magalhães e Martinelli. No Or-

lando City jogam os também 

brasileiros Alexandre Pato e Jú-

nior Urso e o América do México 

tem o experiente goleiro mexica-

no Guillermo Ochoa.

Disputada desde 2015, a Flo-

rida Cup já teve a participação 

de oito clubes brasileiros: Atlé-

tico Mineiro, Corinthians, Fla-

mengo, Fluminense, Interna-

cional, Palmeiras, São Paulo e 

Vasco.
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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

Ludmilla convida Luísa Sonza

A 
cantora Ludmil-
la anuncia mais 
uma parceria em 
seu projeto “Lud 

Session”, que chega à quar-
ta edição. Depois de muitas 
especulações, está confirma-
do: desta vez, a convidada 
é a cantora Luisa Sonza. Na 
próxima quinta-feira (30), 
as duas artistas, que já cola-
boraram musicalmente em 
“Café da Manhã” (lançada 
em fevereiro último e que 
alcançou a posição 11 no 
Top 50 do Spotify), faixa que 
acaba de bater 51 milhões 
de reproduções no na plata-
forma e quase 50 milhões de 
visualizações no YouTube, 
vão lançar o audiovisual em 
todas as plataformas digi-
tais. “A participação de Lui-
sa é um pedido dos fãs de 
ambas as cantoras, mas tam-
bém surge da vontade de 
Ludmilla em trazer a amiga 

mais uma vez para uma par-
ceria inédita”, explica o es-
critório da anfitriã.

Nesta esperada nova edi-
ção, a session contará ainda 
com o talento da “Orquestra 
Maré do Amanhã”, projeto 
criado em agosto de 2010 na 
comunidade da Maré, no Rio 
de Janeiro, que ensina músi-
ca clássica à crianças e ado-
lescentes de uma das mais 
violentas favelas do Rio de 
Janeiro. “Com isso, além da 
elogiada banda de Ludmil-
la, enaltecida por ninguém 
menos que Caetano Velo-
so (em post, em maio, após 
performance entre a cario-
ca com Gloria Groove), desta 
vez o audiovisual vai dispor 
de quatro violinos, dois cel-
los e duas violas”, informa o 
press release..

Lud Session é um dos 
projetos musicais da can-
tora Ludmilla. Lançado em 

2020, o bem sucedido proje-
to é uma série de encontros 
musicais, que soma mais de 
150 milhões de visualizações 
no YouTube, em que a artis-
ta apresenta sucessos e tam-
bém canções inéditas, acom-
panhada de sua banda e 
sempre de um convidado. A 
primeira edição contou com 
a participação do rapper Xa-
mã. Já nas segunda e tercei-
ra edições, quem dividiu os 
vocais com Lud foi Gloria 
Groove.

M
adonna acaba de 
subir nas plata-
formas, através 
da Warner Mu-

sic, mais um single digi-
tal da compilação “Finally 
Enough Love”. Trata-se da 
versão para as pistas de “Ray 
Of Light (Sasha Ultra Violet 
Mix Edit)”. Sasha é uma DJ 
e produtora nascida no Rei-
no Unido cujo amor por mú-
sica eletrônica e acid house 
ajudaram a tornar esse re-
mix um complemento per-
feito para o original. A edi-
ção eufórica foi um sucesso 
instantâneo nas boates, dan-
do à Madonna outro hit na 
primeira posição na lista de 
Dance Club Songs da Bill-
board, alcançando o topo 
em junho de 1998. “Ray Of 
Light” ganharia o GRAMMY 
Awards por melhor grava-
ção de Dance no ano seguin-
te. Além do áudio da faixa 

Sai versão digital para o 

remix de “Ray Of Light”, 

de Madonna

em versão digital, o vídeo 
que acompanha o remix tam-
bém foi atualizado para HD.

Madonna fez história no-
vamente quando recente-
mente alcançou o topo da lis-
ta “Dance Club Songs” pela 
50ª vez, tornando-a a primei-
ra e única artista a ter 50 hits 
na primeira posição em qual-
quer lista da Billboard. Para 
celebrar o marco histórico, a 

estrela fez a curadoria da co-
leção “Finally Enough Love: 
50 Number Ones”, com 50 
faixas que incluem remixes 
favoritos dos hits que atingi-
ram o topo das paradas e en-
cheram pistas de dança ao 
redor do mundo por quatro 
décadas. Além desta, a artista 
lançará também uma versão 
resumida da coleção, com 16 
faixas.
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Minions: The 
Rise of Gru
Universal 
Pictures

E mais uma 
aventura dos 
Minions entra 
em cartaz no 
na sexta-fei-

ra, dia 1 de julho, nos cinemas 
de todo o país. “Minions: The 
Rise of Gru” é a continuação das 
aventuras dos Minions. Desta vez, 
eles as criaturas amarelas ajudam 
Gru ainda criança a se tornar um 
vilão. Na década de 1970, Gru está 
crescendo no subúrbio. Fã de um 
grupo de supervilões conhecido 
como Vicious 6, Gru traça um 
plano para se tornar malvado o 
sufi ciente para se juntar a eles. Fe-
lizmente, ele recebe apoio de seus 
leais seguidores, os Minions. No 
elenco de vozes estão Steve Carell, 

Alan Arkin, Taraji P. Henson, Julie 
Andrews, Michelle Yeoh, entre 
outros. A direção é de Kyle Balda, 
Brad Ableson e Jonathan del Val.

Mr. Malcolm’s 
List
Bleecker Street

Também 
estreando nos 
cinemas na 
sexta-feira, dia 
1 de julho, o 
drama român-

tico “Mr. Malcolm’s List”. Quando 
ela não consegue cumprir um 
item em sua lista de requisitos 
para uma noiva, Julia Thistlewaite 
é abandonada pelo solteiro mais 
cobiçado de Londres, Sr. Malcolm. 
Sentindo-se humilhada e deter-
minada a se vingar, convence sua 
amiga Selina Dalton a fi ngir que é 
a noiva ideal para Sr. Malcolm. No 

elenco estão Freida Pinto, ��p�� 
Dìrísù, Zawe Ashton, Theo James, 
Ashley Park, entre outros. O longa 
foi dirigido por Emma Holly Jones. 
O roteiro foi escrito por Suzanne 

Allain.

Baymax!
Disney+

Já está dis-
ponível na 
plataforma 
digital Disney+ 
(Disney Plus), 
os seis epi-

sódios da nova série “Baymax!”. 
A série acompanha o simpático 
robô homônimo que trabalha 
como enfermeiro pela cidade de 
San Fransokyo. Em cada episódio, 
Baymax, que nos foi apresentado 
na animação Big Hero Six de 2014, 
ajuda a todos com o seu conheci-
mento e bom humor. No elenco 

de vozes estão Scott Adsit, Maya 
Rudolph, entre outros. A série foi 

criada por Don 
Hall.

Gordita 
Chronicles
HBO Max

Na HBO Max, 
você pode as-
sistir todos os 
episódios da 

nova série “Gordita Chronicles”. 
A série acompanha a trajetória 
dos Castelli, uma família domi-
nicana se ajustando a uma nova 
vida nos Estados Unidos. Eles se 
mudam de Santo Domingo para 
Miami na esperança de ter uma 
vida melhor. Mas rapidamente 
percebem que se ajustar a uma 
nova cultura não será tão fácil 
quanto parece. As filhas, Cucu 
e Emilia, têm dificuldade em 

assimilar as diferenças culturais 
dos Estados Unidos e acabam 
se sentindo alienadas de seus 
colegas de escola. O pai, Victor, 
se decepciona ao perceber que 
as oportunidades na América 
não são tão grandiosas quanto 
esperava. E a mãe, Adela, não 
consegue se enturmar com 
facilidade entre as mulheres da 
vizinhança. Mas juntos, eles se 
esforçam para ver o lado positivo 
e transformar essa nova vida em 
algo maravilhoso. No elenco es-
tão Olivia Goncalves, Savannah 
Nicole Ruiz, Juan Javier Carde-
nas, Diana Maria Riva, Dascha 
Polanco, entre outros. “Gordita 
Chronicles” foi escrita por 
Claudia Forestieri onde mostra 
sua própria experiência aqui na 
América. A atriz Zoe Saldana é 
uma das produtoras executivas e 
Eva Longoria dirigiu o primeiro 
episódio.

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 nas telonas e nas telinhas

cinema@gazetanews.comPor JANA NASCIMENTO NAGASE

Universal Pictures
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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

Chris e melina Jones, madina Kazikahanova, Zach e Silu Scheffer, 

Leticia Stefanini e Erick miller, Katiucy e David

manu apagando a velinha

Insight 30 de junho

Picnik in the Lagoon

A
niversário de Melina Jones No dia 25 
de junho, Melina Jones comemorou 
sua aniversário rodeada por amigos 

e família, no conforto de sua casa, em Plan-
tation, Florida. A festa incluiu temas das 
duas culturas: americana e brasileira e teve 
os parabéns cantado nas duas línguas. Ve-
ja as fotos!

N
o dia 26 de junho. Manu completou 14 anos na com-
panhia de seus amigos e familiares, com um picnik 
muito especial, em Miami Beach. A festa teve uma 

produção impecável e de estilo tropical. Confira as fotos!Camila e ricardo Borges, melina Jones, Chris Bianchi e Adrien Kunz

Silu Scheffer, melina Jones e Leticia Sthefanini
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