
O maior jornal brasileiro na Flórida

Sete de 25 pequenas cidades com 
mais imigrantes estão na Flórida

C
ada vez mais, as pequenas cidades norte-ameri-
canas atraem a população imigrante, principal-
mente os recém chegados. Sete das 25 peque-

nas cidades com as maiores parcelas de residentes 
nascidos no exterior estão na Flórida, com destaque 

para Deerfi eld Beach, onde a maior comunidade imi-
grante é de origem brasileira. Dezoito dessas cidades, 
lideradas por duas da Flórida, têm maior proporção 
de residentes nascidos no exterior.
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Em Deerfi eld Beach, sul da Flórida, a população nascida no exterior era de 37.6% em 2020, um aumento de 6% desde 2016.
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Um médico anestesista 
foi preso em flagran-
te acusado de estu-

prar uma paciente que esta-
va anestesiada durante um 
parto cesárea no Hospital da 
Mulher, em São João de Meri-
ti, no Rio de Janeiro. Imagens 
foram gravadas pela equipe 
de enfermagem do hospital 
com um celular escondido 
na sala de cirurgia.

No vídeo, Giovanni Quin-
tella Bezerra coloca o órgão 

sexual na boca da paciente, 
que estava inconsciente.

O ato não foi percebido 
na hora pela equipe que rea-
lizava o parto porque um len-
çol é normalmente estendido 
na vertical em procedimen-
tos para isolar a cabeça da 
paciente do resto do corpo.

De acordo com a Polícia 
Civil, a quem as enfermeiras 
entregaram a gravação, elas 
estavam desconfiadas da con-

duta do médico porque ele 
teria induzido uma sedação 
mais alta do que o necessá-
rio em outras pacientes grá-
vidas. Bezerra esperou o ma-
rido da vítima sair da sala 
de cirurgia com o bebê nos 
braços para então cometer a 
violência.

Em nota ao mesmo por-
tal, os representantes legais 
de Bezerra na ocasião disse-
ram que se manifestariam 
após ter acesso a depoimen-

tos e provas relacio-
nados ao caso.

Posteriormen-
te, o advogado in-
formou à BBC News 
Brasil que se retirou 
do caso, e a reporta-
gem ainda não con-
seguiu localizar os 
novos representan-
tes de Bezerra.

“Apesar de ser chocante, 
violências dentro de hospi-
tais e clínicas são um reflexo 
da cultura do estupro e da es-
trutura misógina da socieda-
de. Em qualquer situação que 
dá acesso ao corpo de meni-
nas e mulheres a homens, 
vai haver profissionais que 
vão se aproveitar disso”, diz 
a advogada Isabela Del Mon-
de, uma das fundadoras da 
Rede Feminista de Juristas e 

coordenadora do movimento 
#MeTooBrasil.

Um levantamento feito 
pelo site The Intercept Bra-
sil revela que, entre 2014 e 
2019, em nove Estados bra-
sileiros, foram registrados 
1.734 casos do tipo.

Foram 1.239 registros de 
estupros e 495 de casos de as-
sédio sexual, violação sexual 
mediante fraude, atentado 
violento ao pudor e importu-
nação ofensiva ao pudor. “O 
número certamente é maior, 
tendo em vista a ausência de 
dados de 18 unidades federa-
tivas e o fato de que apenas 
10% dos estupros são regis-
trados no Brasil”, diz a pu-
blicação.

“É mais comum ouvir-
mos relatos de abusos fei-
tos por ginecologistas ou por 
profissionais do ramo da es-
tética, pela maior proximi-
dade com o corpo das pa-
cientes, mas não quer dizer 
que não ocorra em outras si-
tuações”, aponta Fábio Cou-
to, advogado especialista em 
Direito Criminal pela Univer-
sidade Gama Filho (UGF), no 
Rio de Janeiro.

De acordo com o artigo 
217-A do Código Penal, que 
define a punição em casos de 
estupro de vulnerável (carac-

terizado como qualquer ato 
libidinoso), o crime cometido 
pelo anestesista pode resul-
tar em 8 a 15 anos de prisão.

“Como a vítima não ti-
nha condições de reagir ou 
de entender o que estava 
acontecendo, caracteriza-
-se como estupro de vulne-
rável, o que é um agravante, 
mesmo ela tendo mais de 14 
anos”, explica Couto.

“Neste momento, é ape-
nas uma suposição, mas os 
relatos e imagens mostram 
que a conduta dele é mui-
to direcionada, sugerindo 
um modus operandi, ou se-
ja, uma forma de atuar que 
pode indicar que não foi a 
primeira vez que ele come-
teu esse tipo de crime”, diz 
o advogado.

Para proteger a privaci-
dade do paciente, ambientes 
hospitalares não têm câme-
ras. Mas a gravação de uma 
imagem ou um som de uma 
situação na qual você esteve 
presente, explica a advogada 
Isabela Del Monde, é conside-
rada uma prova lícita. “Já se a 
pessoa saiu do local, mas dei-
xou o celular, com o intuito 
de espionagem, é conside-
rada uma prova ilícita”, diz.

Texto: BBC Brasil. 

CONSULADO-GERAL DO BRASIL EM MIAMI

Setor de assistências a brasileiros:  
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Sistema hospitalar oferece plano de aposentadoria e bônus de assinatura de até US$ 20.000.

Com escassez, Broward Health North abre 

400 vagas para enfermeiros registrados

E
m todo o estado, os hos-
pitais estão oferecendo 
novos incentivos, como 

bônus para tentar atrair can-
didatos à medida que a escas-
sez de enfermagem persiste. 
O Broward Health North está 
com 400 vagas para enfermei-
ros registrados.

O hospital oferece plano 
de aposentadoria para enfer-
meiros, com bônus de assina-
tura de até US$ 20.000 para 
determinadas especialidades. 

Além de perdão de emprésti-
mos estudantis públicos.

A pandemia exacerbou a 
escassez de enfermagem em 
todo o país, já que alguns pro-
fissionais desistiram, alguns 
se aposentaram e outros dei-
xaram os hospitais para agên-
cias de enfermagem itineran-
tes ganhando duas a três vezes 
a taxa de pagamento que eles 
recebiam em seus empregos 
de tempo integral.

“A pandemia realmente 

causou estragos no setor de 
saúde em todo o país”, dis-
se Deven Silverman, da Bro-
ward Health.

Analistas do setor dizem 
que o impacto da era COVID 
nos profissionais persistem e 
não é um desafio de curto pra-
zo. Segundo o Departamento 
de Trabalho, haverá, em mé-
dia, mais de 194.000 vagas 
para enfermeiros registrados 
a cada ano na próxima déca-
da nos EUA. Hospitais da Flórida e todo o país enfrentam falta de enfermeiros.

Pixabay.

DeSantis assina ordem executiva para cortar custos de medicamentos

O governador Ron DeSan-
tis assinou uma ordem execu-
tiva no dia 8 para combater 
os preços dos medicamentos 
prescritos na Flórida.

Acompanhado pela secre-
tária da Agência de Adminis-
tração de Cuidados de Saúde, 
Simone Martiller, em Cape Co-

ral, ele anunciou a ordem, que 
“responsabilizaria os gerentes 
de benefícios farmacêuticos” 
e “impulsionaria a transpa-
rência nos custos dos medica-
mentos prescritos”.

A Ordem Executiva exige 
que as agências revisem seus 
contratos com farmácias, se-

guradoras e fabricantes de me-
dicamentos, para oportunida-
des de corte de custos, como a 
eliminação de intermediários. 
A Administração de Saúde da 
Flórida auditaria os gerentes 
de benefícios farmacêuticos 
para garantir as medidas de 
redução de custos. Ron DeSantis após assinar ordem em Cape Coral.

RonDeSantis Twitter.

Transitar em um carro 
com música alta pode acabar 
em multa extra em Miami 
Beach. Legisladores munici-
pais estão propondo instala-
ção de câmeras de detecção 
de ruído para restringir carros 
barulhentos na cidade.

A proposta busca criar um 
programa piloto temporário 
usando câmeras de trânsito 
com medidores de decibéis 
para detectar ruídos altos pro-
venientes de escapamentos ou 
alto-falantes de carros e emitir 
um aviso ao motorista.

Miami Beach 

vota câmeras de 

detecção de ruído 

para carros

Câmeras de trânsito medirão som.

Pixabay.
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Jovem fica paraplégica após 

queda durante embarque 
Uma família do sul da Fló-

rida está processando a Sou-
thwest Airlines e um de seus 
contratados no tribunal do cir-
cuito de Broward, alegando 
que sua filha deficiente caiu 
de sua cadeira de rodas en-
quanto embarcava em um voo 
de Ft. Lauderdale-Hollywood 
International Airport, sofren-
do uma grave lesão na medu-
la espinhal.

De acordo com o proces-
so, em 25 de fevereiro, Gab-
by Assouline, de 25 anos, que, 
aos 12 anos, foi diagnosticada 
com um distúrbio genético 
que dificultava a caminhada 
por longas distâncias, mas per-

mitia que ela fosse altamente 
funcional, estava embarcan-
do Voo Southwest 1002 para 
Denver para visitar sua irmã.

No momento do embar-
que, a cadeira de rodas elétri-
ca de Assouline atingiu uma 
falha na ponte de embarque 
(acesso entre o aeroporto e a 
aeronave), fazendo com que 
ela fosse jogada da cadeira 
de rodas, levando a quebrar 
o pescoço. “Foram ferimen-
tos graves que a deixaram te-
traplégica e a forçaram a usar 
um ventilador para respira-
ção”, diz o processo.

A família criou uma pági-
na no GoFundMe para ajudar.

Gabby assouline, 25 anos, sofre de fibrodisplasia fossificante progressiva. 

Gofundme.

Companhia aérea perde criança de 

12 anos no aeroporto de Miami 

“
Miami é um grande cen-
tro de tráfico humano, 
e a ideia do que poderia 

ter acontecido é insuportá-
vel”, disse a mãe de uma me-
nina de 12 anos que desem-
barcou e andou sozinha pelo 
aeroporto de Miami ao Insi-
de Edition.

A menina identificada co-
mo Kimber estava voando de 
Chattanooga, Tennessee, on-
de sua mãe, Monica Gilliam, 
mora, para encontrar com 
seu pai em Miami em um voo 
da American Airlines.

A mãe embarcou a meni-
na e o pai a pegaria no aero-
porto em Miami. Mas uma fa-
lha da companhia aérea fez 
com que a criança ficasse so-
zinha e ela acabou perdida 
por quase uma hora em um 
dos aeroportos mais movi-
mentados do país.

Sob o programa de me-

nores desacompanhados da 
companhia aérea, crianças 
menores de 18 anos que via-
jam sem os pais recebem uma 
etiqueta para usar no pesco-
ço. Eles devem ser acompa-
nhados para fora do avião 
por um comissário de bordo 
até serem entregues a um dos 
pais ou responsável.

Mas quando o voo de Kim-
ber pousou em Miami, segun-
do a mãe, a comissária de 
bordo apenas acenou em des-
pedida, deixando a garota de-
sacompanhada.

Gilliam diz que cerca de 
uma hora depois, ela rece-
beu uma ligação da American 
Airlines dizendo que a garota 
não podia ser encontrada em 
nenhum lugar.

Guiada pelo Facetime
Para piorar a situação, o 

voo pousou cedo. O pai de 
Kimber estava chegando ao 

Por falha da american airlines, a criança desembarcou sozinha.

Mia.

aeroporto quando recebeu 
uma mensagem da filha, que 
estava assustada.

“Ela imediatamente co-
meçou a me enviar mensa-
gens de texto, porque ela ti-
nha que entrar no terminal e 
estava confusa sobre para on-
de estava indo ou o que estava 
fazendo. Eu a instruí pelo Fa-
ceTime em todo o aeroporto a 

seguir as placas para retirada 
de bagagem. E eu a encontrei 
na esteira de bagagens”, disse 
o pai de Kimber.

Gilliam diz que foi infor-
mada de que a comissária de 
bordo responsável pela meni-
na foi suspensa. A American 
Airlines disse em comunicado 
que leva esses assuntos mui-
to a sério e está investigando.

A menina estava sob responsabilidade da American Airlines em um voo 

oriundo do Tennessee e foi ao encontro do pai sozinha pelo aeroporto.
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O destaque vai para Deerfield Beach, no sul da Flórida, cuja maior comunidade imigrante é composta por brasileiros. 

Sete das 25 pequenas cidades dos Estados Unidos com 

mais imigrantes estão na Flórida, indica censo

Cada vez mais, as peque-
nas cidades norte-ame-
ricanas atraem a po-

pulação imigrante. Sete das 
25 pequenas cidades com as 
maiores parcelas de residen-
tes nascidos no exterior es-
tão na Flórida, com destaque 
para Deerfield Beach, onde a 
maior comunidade imigrante 
é brasileira. 

Atualmente, os maiores 
estados em população tam-
bém abrigam a maioria das 
pequenas cidades que atraem 
os imigrantes, principalmen-
te os recém-chegados, dentre 
eles, brasileiros que optaram 
por viver em cidades menores 
ao invés de grandes centros.

Em comparação com as 
25 pequenas cidades com as 
maiores parcelas de residen-
tes nascidos no exterior, No-
va York, mesmo sendo gran-
de, mal entraria na lista, por 
exemplo. Dezoito dessas ci-
dades têm maior proporção 
de residentes nascidos no ex-
terior do que NY, lideradas 
por duas cidades da Flórida – 
The Hammocks e North Mia-
mi – onde mais da metade 
dos residentes nasceu no exte-
rior, principalmente do Haiti, 
Cuba, Colômbia, Venezuela e 
Nicarágua.

O número de imigrantes 
nascidos no exterior nessas 
25 cidades continua a crescer. 
Entre 2016 e 2020, o número 
de residentes estrangeiros em 
Gardena, Califórnia, aumen-
tou 4%, para mais de 37%, gra-
ças principalmente ao influxo 
de mexicanos, coreanos, japo-
neses e filipinos. Em Samma-
mish, Washington, essa taxa 
de crescimento foi de 6,2%, li-
derada pela imigração da Ín-
dia, China, Canadá e Taiwan.

Em Deerfield Beach, sul da 
Flórida, a população nascida 
no exterior era de 37.6% em 
2020, um aumento de 6% des-
de 2016. Com 80,822 habitan-
tes no total, o grupo imigrante 
maior na cidade é compos-
to por brasileiros, que repre-
sentam 22.6% da população 
imigrante. Outros grupos imi-
grantes que se destacam são 
de haitianos, colombianos, ca-
nadenses. 

As outras cidades da Fló-
rida são:

Sunrise
- População nascida no ex-

terior em 2020: 41,2% (+4,9% 

desde 2016)
- Maior grupo de imigran-

tes: jamaicanos (17,8% da po-
pulação estrangeira.)

- Outros grandes grupos de 
imigrantes: haitianos, colom-
bianos, venezuelanos

- População total: 94.657.
North Miami
- População nascida no ex-

terior, 2020: 55,5% (+4,8% des-
de 2016)

- Maior grupo de imigran-
tes: haitianos (51,6% da popu-
lação estrangeira.)

- Outros grandes grupos de 
imigrantes: cubanos, colom-
bianos, nicaraguenses

- População total: 62.468
Brandon
- População nascida no ex-

terior, 2020: 17,1% (+4,5% des-
de 2016)

- Maior grupo de imigran-
tes: cubanos (17,2% da popula-
ção estrangeira.)

- Outros grandes grupos de 
imigrantes: indianos, domini-
canos, venezuelanos

- População total: 115.909
The Hammocks
- População nascida no ex-

terior, 2020: 55,3% (+4,0% des-
de 2016)

- Maior grupo de imigran-
tes: cubanos (38,5% da popula-
ção estrangeira.)

- Outros grandes grupos 
de imigrantes: colombianos, 
venezuelanos, nicaraguenses

- População total: 63.687
Palm Harbor
- População nascida no ex-

terior, 2020: 13,3% (+3,8% des-
de 2016)

- Maior grupo de imigran-
tes: egípcios (8,6% da popula-
ção estrangeira.)

- Outros grandes grupos de 
imigrantes: canadenses, polo-
neses, gregos

- População total: 61.787
Town ‘n’ Country
- População nascida no ex-

terior em 2020: 32,1% (+3,8% 
desde 2016)

- Maior grupo de imigran-
tes: cubanos (47,6% da popula-
ção estrangeira.)

- Outros grandes grupos de 

imigrantes: colombianos, ve-
nezuelanos, dominicanos

- População total: 89.791.
Critérios
Para determinar as peque-

nas cidades que atraem mais 
imigrantes, o site 24/7 Wall St. 
revisou a Pesquisa da Comu-
nidade Americana do Census 
Bureau sobre populações nas-
cidas no exterior. Cidades, vi-
las e locais foram classificados 
com base na mudança de pon-
to percentual na população 
nascida no exterior como por-
centagem da população total 
de 2016 a 2020. Dados suple-
mentares sobre país de origem 
e população total também são 
do censo. Foram considerados 
apenas os locais com popula-
ção entre 50.000 e 250.000 ha-
bitantes. Todos os dados são 
estimativas de cinco anos.

Um residente nascido no 
estrangeiro é definido como 
qualquer pessoa no país que 
seja um cidadão naturalizado, 
um imigrante permanente le-
gal, um refugiado ou asilado, 
um imigrante temporário por-
tador de visto ou um imigran-
te que resida no país sem au-
torização.

Em deerfield Beach, sul da Flórida, a população nascida no exterior contabilizava 37.6% em 2020, um aumento de 6% desde 2016.

depositphotos_stock-photo

Duas cidades da Flórida 

– The Hammocks e 

North Miami – têm 

mais da metade dos 

residentes nascidos no 

exterior, diz o censo.

reduto da comunidade, brasileiros aguardam show do cantor Gustavo lima em 2019 em deerfield Beach.  

GN.

Arlaine Castro
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Mulher escondeu corpo da 

mãe para receber benefícios

Uma moradora de Sebas-
tian, no condado de Indian 
River, costa leste da Flórida, 
escondeu o cadáver da mãe 
de 93 anos em um freezer pa-
ra continuar recebendo seus 
benefícios por invalidez, afir-
mou a polícia.

Os policiais encontraram 
o corpo de Marie Hoskins den-
tro de um freezer após uma 
verificação de bem-estar em 
abril, quando vizinhos rela-
taram o seu desaparecimen-

to. Na época, a filha Michele 
Rene Hoskins, 64, disse à po-
lícia que não via a mãe há um 
tempo. 

Mas na quinta-feira, 7, as 
autoridades obtiveram um 
mandado para a prisão da fi-
lha por ela não ter relatado 
a morte e adulterar provas. 
Segundo os investigadores, a 
idosa morreu de causas natu-
rais e já estava morta quando 
sua filha a colocou dentro do 
freezer.

Michele rene Hoskins, 64, escondeu corpo da mãe em um freezer.

Sebastian Police.

a população da Flórida deve disparar para 22 milhões até o final de 2022. 

Pixabay.

A Flórida foi um dos seis 
estados onde a popu-
lação foi subestimada 

durante o censo de 2020, de 
acordo com um relatório di-
vulgado pelo US Census Bu-
reau.

Segundo análise da WFSU, 
a Flórida, cuja população to-
tal gira em torno de 21,07 mi-
lhões de habitantes, teve uma 
contagem inferior estimada 
de 3,48%. Também tiveram 
contagem menores de habi-
tantes o Arkansas, Tennessee 
e Mississippi, Illinois e Texas. 

Por outro lado, há estados 
que tiveram a população con-

População da Flórida foi 

subestimada em 3,48% no 

censo de 2020, diz WFSU
A população 

total da FL gira 

em torno de 

21,07 milhões de 

habitantes.

tada a mais, como Delaware, 
Havaí, Massachusetts, Minne-
sota, Nova York, Ohio, Rhode 
Island e Utah, de acordo com 
o escritório do censo.

O relatório, conhecido co-

mo Pesquisa Pós-Enumeração, 
é projetado para determinar o 
desempenho do departamen-
to de censos no censo de 10 
anos. Os números da popula-
ção do censo são importantes, 

em parte, porque ajudam a de-
terminar quantos membros 
do Congresso representam ca-
da estado e como determinado 
dinheiro federal é distribuído.

“Alcançar uma contagem 
precisa para todos os 50 es-
tados e D.C. é sempre uma 
tarefa difícil, e esses resulta-
dos sugerem que foi difícil 
novamente em 2020, princi-
palmente devido aos desafios 
sem precedentes que enfren-
tamos”, disse o diretor do cen-
so Robert L. Santos em um co-
municado preparado.

“É importante lembrar 
que a qualidade da contagem 
da população total do censo 
de 2020 é robusta e consisten-
te com a dos censos recentes. 
No entanto, sabemos que ain-
da há mais trabalho a fazer no 
planejamento de censos futu-
ros para garantir uma cober-
tura equitativa nos Estados 
Unidos, e estamos trabalhan-
do para superar todos e quais-
quer obstáculos para atingir 
esse objetivo.”

A população da Flórida de-
ve disparar para 22 milhões 
até 2022. É o terceiro maior es-
tado do país, mas o boom po-
pulacional da Flórida não mos-
tra sinais de desaceleração. 
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Florida Keys confirma primeiro caso de varíola dos macacos
Florida Keys teve seu primeiro caso confirmado de varío-

la dos macacos, disse o Departamento de Saúde do estado na 
quarta-feira, 13.

Alison Kerr, porta-voz do Departamento de Saúde da Flóri-
da no condado de Monroe, disse que “a transmissão está acon-
tecendo principalmente” com “homens que fazem sexo com 

homens”, mas as autoridades estão pedindo que aqueles que 
limpam quartos de hotel em Florida Keys tenham cautela. 

Por enquanto, o público em geral não corre o risco de con-
trair varíola, cujos sintomas incluem febre, calafrios, dor de ca-
beça, cansaço, dores musculares e inchaço dos gânglios linfáti-
cos. Leia reportagem completa no gazetanews.com. a Flórida tinha 122 casos confirmados da doença até o dia 13 de julho.

FrontNews. 

Foram 3.420 mortes de pedestres de 2016 a 2020 na FL; condados  de Miami-

Dade e Broward são os mais perigosos para quem caminha na rua.

Flórida é o segundo estado com 

mais mortes de pedestres

A 
Flórida é o segundo es-
tado com mais mortes 
de pedestres nos Esta-

dos Unidos, atrás somente do 
Novo México. As informações 
são do relatório “Dangerous 
By Design” de 2022, da Smart 
Growth America e da National 
Complete Streets Coalition, 
divulgado pelo Miami Herald.

Foram 3.420 mortes de 
2016 a 2020, uma média de 
3,22 mortes de pedestres por 
ano por 100.000 habitantes. O 
Novo México, com uma taxa 

de mortalidade de 3,76, subs-
tituiu a Flórida como o estado 

onde uma pessoa que está an-
dando tem maior probabilida-

de de ser atingida e morta por 
um motorista. Em contrapar-

tida, Iowa foi classificado co-
mo o estado mais seguro para 
pedestres. 

Na Flórida, os condados de 
Miami-Dade e Broward estão 
entre os lugares mais perigo-
sos para um pedestre. Entre as 
100 maiores áreas metropoli-
tanas, Miami-Fort Lauderdale-
-Pompano Beach ficou em 14º 
lugar como a metrópole onde 
é mais provável que um pe-
destre seja atropelado e mor-
to por um motorista. 

Cerca de 240 milhas ao 

norte, Daytona Beach-Delto-
na-Ormond Beach ganhou a 
indesejada classificação núme-
ro 1 como o lugar mais mortal 
para pedestre no estado.

Em todo o país, quase 18 
pessoas por dia, um total de 
6.529, foram atingidos e mor-
tos enquanto caminhavam em 
2020, um aumento de 4,7% em 
relação a 2019 e um aumento 
de 62% desde 2009. Os dados 
revelam que, mesmo com a 
pandemia e as pessoas dirigin-
do menos, as fatalidades ocor-
reram por velocidades mais 
rápidas porque havia menos 
carros na estrada.

Estimativas preliminares 
projetam um aumento para 
7.265 mortes em 2021, dis-
se Beth Osborne, vice-presi-
dente de transporte da Smart 
Growth America, organização 
sem fins lucrativos.

Miami é uma das cidades da Flórida cujo índice de atropelamento e morte de pedestre é alto.

Pixabay.

A região de Daytona 

Beach-Deltona-Ormond 

Beach é a número 1 em 
mortalidade de pedestre 

no estado, diz a Smart 

Growth America.
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Imigrantes que enfrentam exploração ou abuso no trabalho podem pedir ajuda ao Departamento junto à imigração.

Departamento do Trabalho estabelece apoio a 

indocumentados que ajudarem em investigações 

O
s trabalhadores imi-
grantes têm à sua dis-
posição uma nova 

ferramenta para atenuar a 
ameaça de detenção ou de-
portação envolvendo denún-
cia de empregadores abusivos. 

Na quarta-feira, 13, o De-
partamento do Trabalho dos 
EUA divulgou uma política 
que permite que trabalhado-
res imigrantes que enfrentam 
exploração ou abuso no traba-
lho peçam ao Departamento 

que interceda em seu nome 
junto às autoridades de imi-
gração. 

Essa intervenção – na for-
ma de uma “declaração” de 
apoio – poderia ajudar os tra-
balhadores a evitar processos 
por trabalhar ou morar nos 
EUA ilegalmente. Com a no-
va política do Departamento 
do Trabalho, os trabalhadores 
poderão buscar o apoio para 
solicitar proteções e diminuir 
o risco de retaliação baseada 

na imigração caso apresentem 
queixas trabalhistas.

“O departamento há mui-
to tempo apoia o uso da dis-
crição do Ministério Público 
– caso a caso – para certos tra-
balhadores submetidos a prá-
ticas trabalhistas abusivas e 
exploradoras”.

Segundo o departamento, 
os trabalhadores indocumen-
tados “muitas vezes relutam 
em denunciar violações, se 
envolver com agências gover- os trabalhadores que denunciarem abusos poderão buscar proteção.

@PlanIndonesia via Department of Labor.

namentais ou exercer seus di-
reitos”, por medo de que isso 
possa colocá-los em proble-
mas. 

“O departamento há 

muito tempo apoia 

o uso da discrição 

para trabalhadores 

submetidos a práticas 

trabalhistas abusivas”.

México vai fornecer US$ 1,5 bilhão aos EUA para ajudar na crise da fronteira sul

O governo mexicano con-
cordou em fornecer cerca de 
US$ 1,5 bilhão para ajudar os 
Estados Unidos a lidar com a 
crise imigratória na fronteira 
sul, disse uma autoridade da 
Casa Branca.

O acordo foi discutido na 
terça-feira, 12, quando o pre-

sidente mexicano Andrés Ma-
nuel López Obrador se en-
controu com o presidente Joe 
Biden na Casa Branca.

O objetivo é fortalecer a 
capacidade dos EUA de ras-
trear e processar imigrantes 
e melhorar a velocidade e a 
segurança da triagem de fron-

teira. Durante a Cúpula das 
Américas em junho, Biden 
anunciou uma série de com-
promissos, incluindo cente-
nas de milhões de dólares em 
ajuda a causas de refugiados e 
imigrantes. Na ocasião, o pre-
sidente mexicano não com-
pareceu ao evento, causando 

desconforto sobre a questão. 
De acordo com comunica-

do da Casa Branca, o México 
concordou em pagar por uma 
série de projetos, incluindo 
a “modernização” dos portos 
de entrada e o aprimoramen-
to dos processos de triagem de 
imigrantes.Posto de controle de imigrantes na fronteira méxico-Texas em 2021.

Customs and Border Protection.
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“Grávidas detidas sob custódia de imigração do ICE têm acesso a cuidados 

completos de saúde reprodutiva”, diz memorando do diretor da agência.

Qualquer imigrante grávida detida 

pelo ICE pode ter acesso a aborto

Q
ualquer imigrante grá-
vida sob sua custódia 
do U.S. Immigration 

and Customs Enforcement 
(ICE) ainda terá acesso a servi-
ços de aborto quando solicita-
do, de acordo com um memo-
rando da agência divulgado 
pelo The Wall Street Journal.  

A agência é a primeira de 
aplicação da lei a reforçar suas 
políticas de saúde que prote-
gem as grávidas após a derru-

bada da lei federal Roe v Wa-
de. O governo está procurando 
maneiras de garantir também 
proteções semelhantes para 
outras populações sob sua cus-
tódia, de acordo com uma fon-
te envolvida nas discussões.

As políticas não mudaram, 
mas o memorando – endereça-
do ao chefe das Operações de 
Execução e Remoção do ICE e 
deve ser enviado esta semana 
– lembra às autoridades que 

“grávidas detidas sob custó-
dia de imigração do ICE têm 
acesso a cuidados completos 
de saúde reprodutiva”.

Dadas as proibições de 
aborto que estão sendo imple-
mentadas nos estados, “pode 
ser necessário transferir uma 
grávida detida” para outro lo-
cal para garantir que elas pos-
sam acessar os procedimentos 
médicos solicitados, pede o 
memorando.

Sob o governo Biden, o ICE 
evita deter grávidas, mas nos 
raros casos em que o faz, elas 
agora terão mais acesso a cui-
dados de saúde reprodutiva.

Os padrões de detenção do 
ICE exigem que qualquer in-
divíduo seja colocado em al-
gum lugar onde tenha acesso 
a cuidados médicos e de saúde 
mental adequados. O governo 
analisa expandir os cuidados 
a outras populações detidas. Grávida detida deve receber os procedimentos médicos solicitados.

U.S. Customs and Border Protection.

Mãe de jovem morto por imigrante quer revogar lei de MA 
A mãe de um jovem de 23 

anos que foi atingido, arrasta-
do e morto por um motorista 
bêbado e indocumentado em 
2011 está pedindo a revogação 
da lei estadual que concedeu 
recentemente carteiras de mo-
torista a imigrantes sem do-
cumentos em Massachusetts.

Junto com um comitê po-
lítico composto por republi-
canos Maureen Maloney, pre-
sidente do comitê Fair and 
Secure Massachusetts, está 
tentando reunir as mais de 
40.000 assinaturas certifi ca-
das necessárias até 1º de agos-
to para colocar em votação a 

revogação na cédula em 24 de 
novembro.

A partir de julho de 2023, 
a lei permitirá que aqueles 
sem status legal, mas com a 
capacidade de demonstrar sua 
identidade usando documen-
tos de seu país de origem, ob-
tenham carteiras de motoris-

ta no estado.
O governador Charlie Ba-

ker vetou a lei, mas o Legisla-
tivo estadual anulou o veto no 
mês passado. Para solicitar, o 
imigrante deverá apresentar 
dois documentos que compro-
vem sua data de nascimento e 
identidade, como passaporte.Lei vai benefi ciar mais de 200.000 imigrantes indocumentados no estado.

Mass.gov.

Onde esta sua Motivacao?
TALK EM CHAMAS Ep3

“…EoSenhordisse:Eisqueopovoéum,etodostêmumamesma

língua;eistoéoquecomeçamafazer;eagora,nãohaverárestrição

paratudooqueelesintentaremfazer.”Gênesis11.1-6

OtextodeGênesis,dizquetodoopovofalaamesmalínguae

aquelaspessoasresolveramconstruirumatorre,paraisso

empreenderamtécnicaeesforço.(“Eia,façamostijoloporpedra,eo

betumeporcal”).Quandoohomemnãoquermelhorarestáindo

contraapróprianatureza,porqueDeuscolocoudentrodeleodesejo

decrescer.Porissosatanásquerqueaspessoasfiquemestagnadas.

APalavradeDeusdizqueoSenhordesceuparaveratorrequeeles

estavamconstruindo–Eleseagradaquandonosempenhamosem

crescer,mas,aquelaspessoastinhamumamotivaçãonaquela

construção.

Apalavramotivaçãoéummotivogigantequefazvocêempreender

todooseuesforço.Qualasuamotivação?

Éasuamotivaçãoquedeterminarásevocêdesfrutarádesuas

conquistas.OSenhorviuoesforçoqueaqueleshomens

empreendiamnaconstruçãodatorreeresolveuabençoaratéque

viuamotivaçãodeles.Aquelaspessoasqueriamaglóriaparasi,eles

seensoberbeceram,queriamexaltaçãopessoal.

““Eia,edifiquemosnósumacidadeeumatorrecujocumetoque
noscéus,efaçamo-nosumnome,paraquenãosejamos
espalhadossobreafacedetodaaterra.”Gênesis11:4
Deusnãoécontraarealizaçãodosnossossonhos,nemcontra
melhorarmosdevida,Eleécontraanossamotivaçãoerrada,por
issoconfundiualínguadosconstrutoresparaquenão
entendessemalínguaumdooutro.Vs7-9.Sejaqualforonosso
empreendimento,enquantoDeusobservarquenossas
conquistassãoparaaglóriad’Ele,seremosprósperos,mas,
quandoverqueosnossosesforçosestãosendocanalizadospara
nossaexaltação,osonhosefinda.
QueoEspíritoSantonosmostrequalanossamaiormotivação
paraasnossasconquistasequenãopreciseparalisarosnossos
sonhos,masqueparticipetotalmentedeles.
elesseensoberbeceram,queriamexaltaçãopessoal.

Jander da Rocha
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Até  1º de outubro de 2022, a estimativa é de que 150.000 cubanos terão chegado aos EUA, calcula o The New York Times. 

Por que os cubanos estão migrando para os Estados 

Unidos em ritmo recorde? 

Q
uase 2,7 milhões de 
pessoas que vivem na 
América nasceram em 

Cuba ou relatam ascendência 
cubana. Nos últimos anos, o 
número de cubanos tentan-
do entrar nos Estados Unidos 
mais do que dobrou.

Entre outubro de 2021 e 
maio de 2022, mais de 79.000 
imigrantes cubanos chegaram 
ao solo americano, informa 
o New York Times, que esti-
ma que 150.000 cubanos te-
rão chegado a este país até 1º 
de outubro de 2022. 

Março e abril registraram 
números recordes mensais de 
migrantes cubanos em 32.000 
e 35.000, respectivamente, an-
tes que o número caísse para 
25.000 em maio. Para colocar 
isso em perspectiva, durante o 
mesmo período de 2019, cer-
ca de 21.500 migrantes cuba-
nos vieram para os Estados 
Unidos, segundo dados da U. 
S. Alfândega e Proteção de 

Fronteiras.
Os fatores atuais que im-

pulsionam o aumento da mi-
gração cubana são variados, 
mas a crise econômica é o 
principal motivo. Desde a dé-
cada de 1990, os migrantes 
cubanos têm sido predomi-
nantemente refugiados eco-
nômicos. 

“A economia é o princi-
pal motor da migração”, diz 
William LeoGrande, professor 
do governo especializado em 
política externa latino-ameri-
cana na American University 
em Washington, D.C. “A eco-
nomia cubana está em apuros 
entre a pandemia e as sanções 
dos EUA dá uma sensação na 
ilha de que a economia não 
está avançando. Há decepção, 
desesperança e frustração.”

A Flórida tem a maior con-
centração de cubano-america-
nos nos EUA, seguida pela Ca-
lifórnia, Nova Jersey, Texas e 
Nova York.

História da imigração 
cubana

A queda da União Sovié-
tica em 1991 mudou signi-
ficativamente a imigração 
cubana para os EUA. Ante-
riormente, a maioria dos mi-
grantes eram refugiados polí-
ticos. Após a queda da URSS, 
a economia cubana entrou 
em colapso, levando a nação 
a um colapso econômico du-
rante um período que o go-
verno cubano apelidou de 
“Período Especial”. 

Desde a década de 1990, 
os migrantes cubanos têm si-
do predominantemente refu-
giados econômicos. Em 1994, 
quando cerca de 35.000 cuba-
nos emigraram para os Es-
tados Unidos em balsas im-
provisadas no que mais tarde 
ficou conhecido como a Cri-
se Balsero, o governo Clinton 
implementou a política co-
nhecida como pé molhado, 
pé seco: essencialmente, os 

Imigrantes em barcos improvisados a cerca de 40 milhas a sudoeste de Key West, Flórida, em 8 de julho de 2022. 

Guarda Costeira.

cubanos que chegaram ao so-
lo dos EUA foram autorizados 
a ficar. Aqueles que foram in-
terceptados ou resgatados no 
mar foram enviados de volta 
a Cuba. Esta política foi revo-
gada durante os últimos dias 

do governo Obama.
A Lei de Ajuste Cubano 

de 1966 permite que os cuba-
nos reivindiquem residência 
permanente depois de morar 
nos EUA por um ano. Mas mui-
tos acreditam que o tratamen-

to especial que os migrantes 
cubanos continuam receben-
do nos EUA não durará para 
sempre, resultando em um 
desejo de migrar mais cedo 
ou mais tarde. Fonte: Miami 
New Times.
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Autoridades vão investigar se as Forças Armadas do Brasil estão ou não interferindo nas eleições de 2022.

Deputados dos EUA pedem investigação sobre 

interferência de militares brasileiros na eleição

D
eputados do Partido De-
mocrata apresentaram 
uma emenda ao Orça-

mento anual de Defesa co-
brando que o governo norte-
-americano investigue se as 
Forças Armadas do Brasil es-
tão ou não interferindo nas 
eleições programadas para ou-
tubro deste ano.

“No prazo de 30 dias após 
a promulgação desta lei, o Se-
cretário de Estado deve apre-
sentar ao Congresso um re-
latório sobre todas as ações 
tomadas pelas Forças Arma-
das do Brasil em relação às 
eleições presidenciais do país, 
marcadas para outubro de 
2022”, prevê a emenda 893 - 
batizada de ‘Neutralidade das 
Forças Armadas Brasileiras 
Durante as Eleições Presiden-
ciais’ - e incluída no projeto de 
lei orçamentário proposto pa-
ra o ano fi scal de 2023, fi nali-
zado esta semana, conforme 

divulgado pelo site BrasilWire. 
O documento cita pontos 

a serem investigados: interfe-
rência na contagem de votos, 
manipulação para tentar re-
verter o resultado e participa-
ção em campanhas de desin-
formação para questionar o 
sistema eleitoral e os resulta-
dos por meio de protestos, re-
des sociais ou outros meios de 
comunicação.

Se alguns desses pontos 
forem verifi cados, o Brasil po-
derá ser enquadrado na Seção 
7008, que prevê o fi m da assis-
tência de segurança dos EUA 
a países em que haja golpe de 
Estado ou ataques militares à 
democracia, o que poderia co-
locar em risco a condição do 
Brasil como aliado não-OTAN, 
obtido em 2019.

A posição torna o Brasil 
um parceiro militar preferen-
cial, com fácil acesso à com-
pra de equipamentos milita-
res, alguns a preço de custo, 

além de cooperação para trei-
namento e pesquisa de novas 
tecnologias.

Assinam a emenda os de-
putados Tom Malinowski e Al-
bio Sires, de Nova Jersey; Joa-
quín Castro, do Texas; Susan 
Wild, da Pensilvânia; Ilhan 
Omar, de Minnesota; e Hank 
Johnson, da Geórgia. Todos in-
tegram o Partido Democrata e 
boa parte já havia questionado 
o papel do governo dos EUA 
no andamento das investiga-
ções da Operação Lava Jato, 
no golpe contra Dilma Rous-
seff (PT) e na prisão do ex-pre-
sidente Lula (PT).

Questionamento do siste-
ma eleitoral

Militares brasileiros come-
çaram a questionar o sistema 
eleitoral em 2021. Em agosto, 
Luís Roberto Barroso, então 
presidente do TSE, convidou 
as Forças Armadas a participar 
da Comissão pela Transparên-
cia Eleitoral, que também reú-

ne representantes do Congres-
so, da Polícia Federal e outras 
entidades. 

Nessa comissão, os milita-
res fi zeram 88 perguntas so-
bre o sistema de votação, além 
de sugestões de mudanças nas 
regras do pleito. Quase todas 
as propostas foram rejeitadas 
pelo TSE. Em alguns casos, 
técnicos do tribunal aponta-
ram erros nos cálculos e con-
fusão de conceitos na análise 
dos militares.

As questões levantadas pe-
los militares são usadas pelo 
presidente Jair Bolsonaro para 
reforçar as dúvidas sobre o sis-
tema eleitoral brasileiro, algo 
que ele fez várias vezes ao lon-
go de seu mandato. Bolsona-
ro está concorrendo à reelei-
ção, e essas perguntas podem 
ser usadas como motivo para 
não aceitar uma derrota nas 
urnas, repetindo uma tática 
usada pelo ex-presidente Do-
nald Trump nos EUA em 2020.Congresso pediu relatório sobre eleições presidenciais do Brasil. 

Facebook US Capitol.

Tuíte de Donald Trump teria incitado 

ataque a Capitólio, avalia comissão
Um tuíte de Donald Trump 

mobilizou apoiadores de ex-
trema-direita para ir à capital 
dos Estados Unidos, Washin-
gton, no dia da invasão do 
Capitólio, sede do Congres-
so, segundo um comitê par-
lamentar.

O ex-presidente, que go-
vernou o país de 2017 a 2021, 
fez a postagem após “a reu-
nião mais louca de sua presi-
dência”, disse um parlamen-
tar que integra a comissão.

Na ocasião, Trump fez 
um apelo aos seus apoiado-
res, apesar de ouvir repetida-
mente de assessores que havia 
perdido a eleição presidencial 
de 2020 para Joe Biden.

O comitê acusa Trump de 
tentar dar um golpe para per-
manecer no poder. Apoiadores 
de Donald Trump invadiram o 
Congresso em 6 de janeiro de 
2021, quando os parlamenta-
res se reuniram

Horas antes da audiência 
desta terça-feira (12), Trump 
atacou o comitê da Câmara 
dos Representantes (equiva-
lente à Câmara dos Deputados 
no Brasil) — liderado por de-
mocratas, de oposição ao seu 
governo — em sua plataforma 
de mídia social Truth Social. 

Trump é acusado de motivar invasão ao Capitólio após vitória de Biden.

The White House 

O então presidente chamou 
os democratas de “picaretas e 
bandidos” (“hacks and thugs”, 
em inglês), que estariam per-
petrando uma “farsa”.

A comissão vem conduzin-
do uma investigação de qua-
se um ano sobre o ataque ao 
Capitólio.

Na audiência de terça-fei-
ra (12), a sétima desde junho, 
concentrou-se em um tuíte 
que Trump publicou nas pri-
meiras horas de 19 de dezem-
bro de 2020 e em uma tensa 
reunião de seis horas na Ca-
sa Branca antes da postagem.

Jamie Raskin, democrata 
do Estado de Maryland que in-
tegra a comissão, disse que a 
reunião foi descrita como “de-
sequilibrada” e “não normal”.

Trump já havia sido infor-
mado por assessores da Casa 
Branca e pessoas dentro de sua 
própria equipe de campanha 
que ele deveria conceder vi-
tória a Biden. No entanto, em 
18 de dezembro, ele recebeu 
na Casa Branca alguns conse-
lheiros informais que o exor-
tavam a seguir com alegações 
infundadas de fraude eleito-
ral. Fonte: BBC. 

ARLAINE CASTRO

CONTRATA

S I LVA AUTO BODY

INTERESSADOS CHAMAR

1(954) 994-9693

PROFISSIONAL PARA TRABALHAR COM

LANTERNAGEM E PINTURA

$20 / HORA



EUA Gazeta Brazilian News · Semana de 14 a 20 de Julho de 202216

Colocar uma bolsa ou laptop no banco de trás e pedir à escola para ligar caso a criança não chegue pode evitar tragédia.

Criança da Flórida é a 11ª a morrer dentro de carro 

sob forte calor nos Estados Unidos em 2022

Um menino de 3 anos 
morreu depois de ser 
esquecido dentro de 

um carro quente em um es-
tacionamento de uma escola 
em Miami Gardens na segun-
da-feira, 11. É a primeira mor-
te do tipo no estado e a 11ª dos 
EUA em 2022, de acordo com 
a Kids and Car Safety - organi-
zação sem fins lucrativos que 
acompanha essas mortes.

A criança frequentava o 
Centro Educacional Lubavit-
ch em Miami Gardens; o pai 
do menino, um rabino, tra-
balha no local e teria levado 
a criança junto com outras 
no dia. Somente após cerca 
de seis horas eles procuraram 
pela criança e a encontraram 
desacordada no carro. Ela foi 
levada para o hospital, mas já 
estava sem vida. A temperatu-
ra estava em torno de 90º F pa-
ra mais no dia.

A Kids and Car Safety é 

uma organização nacional 
sem fins lucrativos que tra-
balha para prevenir lesões e 
mortes de crianças dentro e ao 
redor de veículos motorizados 
e relata uma média de 38 mor-
tes por carros quentes por ano 
– ou uma a cada 9 dias.

Uma disposição na Lei de 
Empregos e Investimentos em 
Infraestrutura exige que mon-
tadoras instalem um alerta de 
lembrete sonoro e visual para 
verificar o banco traseiro em 
novos veículos de passageiros.

Circunstâncias 

As mortes de crianças por 
carros quentes variam de acor-
do com as circunstâncias. De 

1990 a 2021, 56% das crianças 
que morreram em um inci-
dente relacionado foram dei-
xadas no veículo sem saber 
por um motorista, ou seja, es-
quecidas. Mas em alguns ca-
sos, as crianças tiveram acesso 
ao veículo por conta própria 
(26%) – e ficaram presas.

Em 3% dos casos, as cir-
cunstâncias são desconheci-
das, enquanto em 15% dos 
casos as crianças foram cons-
cientemente deixadas no veí-
culo, de acordo com dados di-
vulgados pela Kids and Cars 
Safety em fevereiro de 2022. 56% das crianças que morreram em um incidente relacionado foram esquecidas no veículo pelo motorista.

Miami-Dade gov.

Mantenha alguns hábitos de segurança
Para evitar esquecer uma 

criança ou outra pessoa ou 
animal de estimação dentro 
do carro, algumas dicas de se-
gurança são essenciais,  como:

- Não deixe uma criança 
sozinha em um carro mesmo 

que por poucos minutos;
- Coloque a bolsa de fral-

das da criança ou outro item 
no banco do passageiro dian-
teiro;

- Coloque sua bolsa, laptop 
ou telefone no banco de trás;

- Crie o hábito de abrir a 
porta traseira toda vez que 
estacionar; 

- Peça à escola ou creche 
para ligar imediatamente ca-
so a criança não chegue con-
forme o programado;

- Mantenha os veículos em 
casa ou estacionamento sem-
pre trancados;

- Ensine as crianças a bu-
zinar ou acender as luzes de 
emergência se ficarem presas 
dentro de um carro.

Os EUA registram em 

média 38 mortes por 
carros quentes por ano 
– ou uma a cada 9 dias, 

segundo dados da
Kids and Car Safety.

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

Horário de funcionamento 
Segunda á sextas dás 9:30am ás 5:30pm

Arlaine Castro
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Euro alcança paridade com o dólar desde 2002

RÁPIDAS

O euro alcançou pela primeira vez a paridade com o dólar 
na terça-feira, 12, desde 2002, ano em que começou a circular 
a moeda europeia. Na tarde de terça, o dólar estava cotado em 
U$1,01 para â‚¬1. Em reais, o dólar está custando R$ 5,42 en-
quanto o euro está custando R$5,45.

A desvalorização da moeda europeia frente à norte-ameri-
cana vem sendo acentuada por conta de preocupações de que 
uma crise de energia levará a Europa a uma recessão. Ao mes-
mo tempo, a moeda dos EUA segue valorizando pelas expecta-
tivas de que o Federal Reserve (BC dos EUA) aumentará as ta-
xas de juros mais rapidamente que o esperado.

Câmara vota PEC dos Benefícios Sociais

 A Câmara dos Deputados concluiu na quarta-feira, 13, a vo-
tação em primeiro turno da Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) 15 de 2022, que que cria um estado de emergência para 
ampliar o pagamento de benefícios sociais até o fi m do ano. Os 
parlamentares rejeitaram todos destaques, ou seja, propostas 
que ainda poderiam modifi car trechos da medida. Entre eles, 
o que previa a retirada da expressão “estado de emergência” 
do texto. A PEC dos Benefícios Sociais gera R$ 41,2 bilhões em 
despesas excepcionais, ou seja, fora do teto de gastos, divididos 
entre benefícios sociais, a exemplo do Auxílio Brasil.

Médico é preso por estupro durante parto no RJ 

O anestesista Giovanni Quintella Bezerra, de 31 anos, pode 
ser indiciado por outros crimes, além do estupro de vulnerável, 
pelo qual já responde. O médico foi preso na madrugada de se-
gunda-feira (11) após a polícia ter acesso a um vídeo feito por 
profi ssionais da equipe do Hospital da Mulher, em São João de 
Meriti, que atuou com ele na cirurgia.

Embora a maior parte dos casos seja entre adultos, entre crianças de até 4 

anos de idade foi registrado um predomínio de covid entre os positivos.

Casos de Síndrome Repiratória 

Grave aumentam no Brasil

O Boletim Infogripe da Fun-
dação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz) mostra que os casos de 

Síndrome Respiratória Aguda 
Grave seguem aumentando na 
maior parte do país. O cresci-
mento se deu principalmente 
pelo aumento de casos de co-
vid-19, que correspondem a 
77,6% daqueles com o resul-
tado positivo para vírus respi-
ratórios no último mês. Em-
bora a maior parte dos casos 
seja entre adultos, entre crian-
ças de até 4 anos de idade foi 
registrado um predomínio de 
covid entre os testes positivos 
para vírus respiratórios.

A análise é referente ao pe-
ríodo de 3 a 9 de julho. O 
crescimento foi apontado 

na tendência de longo pra-
zo, ou seja, considerando as 
últimas seis semanas. O au-
mento foi observado em 23 
estados. Apenas o Distrito Fe-

deral, Goiás, Rio de Janeiro e 
São Paulo apresentam sinal 
de estabilidade ou queda nes-
se período.

Segundo a Fiocruz, nos esta-
dos das regiões Sudeste, Sul 
e Centro-Oeste observa-se 

uma desaceleração no ritmo 
de crescimento. Nas regiões 

Norte e Nordeste, no entanto, 
há sinais de manutenção de 
crescimento ainda em ritmo 
elevado. Na metade norte, co-
meçou no fi nal de maio.

Mais estados brasileiros registram aumento de pessoas doentes com alguma síndrome respiratória grave.

 Fernando Fraz..o/Ag..ncia Brasil; /Ag..ncia Brasil

Transformação

Muito jovem, achando-me isento de qualquer

problema que viesse a acarretar a minha saída

em definitivo do orbe terrestre, sentindo-me

como um verdadeiro super-homem, tive um

total desprezo relativo à oportunidade

sagrada da reencarnação, até que o

sofrimento viesse se alocar em minha vida.

Espero que a minha simples narrativa possa

servir de informação elementar, estimulando o

sentido de valorização da existência ou

porque não dizer, da vida como um todo, que

nos permite a cada momento, trabalhar para o

bem, não apenas o nosso, mas também o do

nosso próximo, extensivo à criação como um

todo, por sabermos toda ela ser obra de Deus.

Alvaro José

Autor:

Umberto Fabbri

Lançamento

Disponível impresso e em eBook nos sites

Amazon.com, Barnes&Noble.com e Books&Books.com
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E
u escuto todo o tipo de des-
culpa, mas as mais comuns 
são:

“Vou começar a economizar 
quando fizer 30 anos, ainda sou 
muito novo.”

“Estou velho demais para sal-
var.”

“Estou endividado demais pa-
ra economizar.”

“Por que eu preciso econo-
mizar? Eu não tenho nenhuma 
dívida!”

Você pode ter ouvido seus 
amigos e familiares dizerem coi-
sas assim antes. Você pode até 
mesmo ser o autor de alguma 
destas frases.

Não é preciso muita investiga-
ção para reconhecer essas decla-
rações pelo que elas são – descul-
pas. E desculpas sempre são uma 
exatamente isso; desculpas!

Mas o fato de que as pessoas 
se sintam compelidas a dar des-

culpas revela a verdade…
As pessoas têm medo de eco-

nomizar.
Em certo sentido, é fácil ver 

o porquê. Todo mundo sabe que 
economizar é fundamental. Mas 
ninguém sabe a “maneira certa” 
de fazer isso. E essa ignorância 

faz com que a construção de ri-
queza pareça misteriosa, ou mes-
mo perigosa.

Uma desculpa serve como jus-
tificativa para evitar esse grande 
desconhecido. Isso faz com que 
não salvar pareça a opção mais 
segura… por enquanto.

Mas nunca poupar pode ter 
consequências ainda mais devas-
tadoras.

1) Ficar  sem dinheiro na apo-
sentadoria; no seu futuro!

2) para cobrir emergências 
médicas

3) Estresse constante sobre 
o básico

A escolha então é simples…
Risco de um desastre finan-

ceiro.
OU
Enfrente seus medos e come-

ce a economizar HOJE!!!
Aqui está a boa notícia: você 

não precisa enfrentar esse medo 

sozinho.
Ter mentores e companhei-

ros para ajudá-lo em sua jorna-
da pode significar a diferença 
entre o sucesso e o naufrágio fi-
nanceiro.

Na verdade, é para isso que es-
tou aqui – para oferecer insights, 
dicas e suporte à medida que vo-
cê começa a construir riqueza 
e segurança financeira para sua 
família.

Então, se você está pronto pa-
ra enfrentar seus medos e come-
çar a economizar, vamos conver-
sar! Podemos revisar sua situação 
e como seria superar seus obstá-
culos financeiros.

Tudo começa com a realiza-
ção de que a hora para mudar 
é agora!

Risca da sua vida o vamos dei-
xar para depois e assuma o vamos 
fazer neste momento!

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

Por que as pessoas demoram tanto para decidirem a começar a poupar 

para o futuro?

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 
bola vai rolar para 
o Clash of Nations 
Series e a Florida 
Cup. O já tradicio-

nal torneio amistoso de fu-
tebol - o soccer dos ameri-
canos - engloba os times da 
MLS, Orlando City e Char-
lotte FC, além do Améri-
ca do México e os ingleses 
Chelsea e Arsenal. Os jogos 
serão disputados entre os 
dias 16 e 23 de julho.

Orlando vai sediar dois 
jogos - Orlando City x Ar-
senal (20) e Arsenal x Chel-
sea (23). A cidade da Flóri-
da também será o local do 
show da cantora baiana Ive-
te Sangalo. Ela será a gran-
de estrela musical do Music 
Plaza Stage, no Universal 
Studios Florida, dia 17 de 
julho. O show faz parte da 
programação especial do 
Florida Cup Fan Fest.

“A FC Series é uma ex-

pansão estratégica da Flori-
da Cup e atrairá dezenas de 
milhares de fãs, enquanto 
outros milhões assistem ao 
redor do mundo”, explica o 
CEO da FC Series, Ricardo 
Villar. O FC Series acontece-
rá no Estádio Exploria e no 

Camping World Stadium, o 
mesmo estádio que recebeu 
a Copa de 1994 e os Jogos 
Olímpicos de 1996.

Maior atração deste ano, 

o clássico londrino entre 
Arsenal e Chelsea será rea-
lizado no dia 23 de julho, 
às 21h, no Camping World 
Stadium, Orlando. O Chel-
sea conta com craques con-
sagrados do futebol brasilei-
ro, casos de Thiago Silva e 

Jorginho (ítalo-brasileiro). Já 
o Arsenal tem em seu elen-
co três ‘Gabrieis’, Jesus, Ma-
galhães e Martinelli.

O grande destaque pa-

ra os fãs de futebol europeu 
será a estreia de Gabriel Je-
sus no Arsenal. O atacante 
da seleção brasileira, con-
tratado por 290 milhões de 
reais, é o grande reforço da 
equipe na temporada e fará 
a estreia no torneio.

O FC Series também se-
rá uma oportunidade para 
o torcedor brasileiro acom-
panhar outro atacante que 
brilhou no futebol nacional 
e europeu: Alexandre Pato. 
O ex-jogador do Internacio-
nal, Corinthians e São Paulo 
é o grande nome do Orlan-
do City.

Disputada desde 2015, a 
Florida Cup já teve a parti-
cipação de oito clubes bra-
sileiros: Atlético Mineiro, 
Corinthians, Flamengo, Flu-
minense, Internacional, Pal-
meiras, São Paulo e Vasco.

TNT Sports faz cobertu-
ra completa e exclusiva Nu-

ma parceria inédita e ex-
clusiva, a TNT Sports vai 
transmitir o FC Series 2022 
pelo canal TNT e em suas 
plataformas digitais. Além 
da transmissão, uma equipe 
da TNT Sports, formada por 
Octavio Neto, Pedro Certe-
zas e Monique Danello, vão 
estar in loco, nos Estados 
Unidos, para produzir uma 
cobertura completa e multi-
plataforma de tudo relacio-
nado ao torneio, desde os 
treinos, até as ativações que 
acontecem durante a sema-
na do evento.

Uma das atrações da 
transmissão é o ‘Florida 
Cup All Star’, partida com 
a presença de ex-jogadores 
e grandes estrelas do fute-
bol mundial - além de ou-
tras celebridades brasileiras 
e internacionais - que acon-
tece dia 21 de julho, no Uni-
versal Orlando Resort. Na 

ocasião, os ídolos se enfren-
tarão em uma arena 5x5 
montada dentro de um dos 
parques temáticos do com-
plexo Universal Studios Flo-
rida.

Para Ricardo Villar, CEO 
da FC Series, a parceria com 
a TNT Sports vai ao encon-
tro de um dos principais pi-
lares do evento que, des-
de 2015, tem na criação de 
conteúdo para as platafor-
mas digitais um de seus

pontos fortes, com uma 
grande cobertura e conteú-
dos exclusivos.

“A TNT Sports está mui-
to alinhada com o que o FC 
Series tem de propósito des-
de a sua concepção há

sete anos. Nós sempre 
criamos experiências para 
os torcedores e levamos es-
se conteúdo para o digital.

Com a força desse par-
ceiro, alcançaremos uma 
audiência ainda mais con-
sistente”, ressalta Villar.

 “Estamos muito felizes 

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.

Florida Cup: Festa em Orlando para os fãs do ‘soccer’

georgenatal@gmail.comPor GEORGE FERNANDES

com o acordo, especialmen-
te porque acreditamos no 
potencial gerado pela mes-
cla entre o excelente traba-
lho de experiência que a FC 
Series oferece e a força do 
engajamento que consegui-
mos gerar em todas as pla-
taformas com a marca TNT 
Sports. A partir dessa com-
petição vamos conseguir fa-
zer muito conteúdo de qua-
lidade para os nossos fãs”, 
comenta Diego Vieira, Head 
de conteúdo esportivo da 
Warner Bros. Discovery.

Jogos em Orlando
20/07 Quarta-feira
19h30 Orlando City x 

Arsenal
Estádio Exploria, Or-

lando
Endereço: 655 W Chur-

ch St
23/07 Sábado
20h00 Arsenal x Chelsea
Camping World Sta-

dium, Orlando
Endereço: 1 Citrus Bo-

wl Place
*Horário de verão do 

Leste
Confira a programação 

do FC Series no canal TNT e 
plataformas digitais da TNT 
Sports:

16/07 Sábado
23h00 CHELSEA X AMÉ-

RICA DO MÉXICO
TNT, Youtube TNT 

Sports BR, Facebook TNT, 
Tiktok e Estádio TNT Sports

20/07 Quarta-feira
20h30 ORLANDO CITY X 

ARSENAL
TNT e Estádio TNT 

Sports
20h30 CHARLOTTE X 

CHELSEA
Youtube, Facebook, Tik-

tok e Estádio TNT Sports
21/07 Quinta-feira
20h00 FLORIDA CUP 

ALLSTAR LEGEND
Youtube, Facebook, Tik-

tok e Estádio TNT Sports
23/07 Sábado
20h00 ARSENAL X CHEL-

SEA
TNT, Youtube, Face-

book, Tiktok e Estádio TNT 
Sports
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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

Gilberto Gil lança coletânea “Duetos 2” com 

várias raridades

A 
Warner Music Brasil 
anuncia para o dia 22 
de julho o lançamento 
nas plataformas o disco 

“Duetos 2”, compilação que cele-
bra os 80 anos Gilberto Gil, um 
dos primeiros contratados da gra-
vadora quando ela se instalou no 
Brasil. Idealizada e produzida pe-
lo jornalista e pesquisador Renato 
Vieira (responsável por compila-
ções e reedições de Belchior, Elis 
Regina, Jorge Mautner e Tom Zé), 
“Duetos 2” resgata canções que o 
cantor e compositor registrou em 
discos de amigos e projetos espe-
ciais. Algumas delas se perderam 
no tempo e chegam pela primei-
ra vez ao CD e às plataformas di-
gitais.

Uma delas é “Ilha da Ilu-
são”, que Gil compôs para Pery 
Ribeiro. Antes de gravarem a fai-
xa juntos, os dois se encontra-
ram casualmente e Pery sondou a 
possibilidade de ter uma música 
inédita do colega no disco inde-
pendente que estava planejando. 
Tempos depois, Gil viu pela tele-
visão o filho de Herivelto Martins 
e Dalva de Oliveira desfilando no 
carnaval carioca pela escola de 

samba União da Ilha do Governa-
dor, se impressionou e fez o sam-
ba. Outra raridade presente no re-
pertório é uma versão de “Eu Só 
Quero Um Xodó”, gravada ao la-
do de Anastácia, letrista da músi-
ca, para um disco lançado apenas 
em vinil que comemorava os 30 
anos de carreira dela. Com Do-
minguinhos, parceiro de Anastá-
cia neste clássico, Gil teve uma li-
gação ainda mais sólida. Os dois 
fizeram e foram para o estúdio 
registrar o sucesso “Abri a Porta”.

Não poderiam ficar de fora 
da compilação encontros de Gil 
com artistas que conheceu quan-
do ainda dava seus primeiros pas-
sos como profissional, em Salva-
dor. No caso do Quarteto em Cy, 
bem antes disso. Para as irmãs, 
Gil era o garoto Beto, que toca-
va acordeom e as acompanhava 
ainda adolescentes em pequenos 
shows na cidade de Ibirataia, no 
interior da Bahia. Em 1994, o gru-
po vocal convidou o velho ami-
go para participar de uma relei-
tura de “Tempo Rei” no álbum 
“Tempo e Artista”. Maria Bethâ-
nia recebeu de presente de Gil o 
samba-canção “Se Eu Morresse 

de Saudade” para incluir no disco 
“Maricotinha” (2001). Os dois in-
terpretaram juntos a música no 
show que comemorou os 35 anos 
de carreira da cantora. Já Gal Cos-
ta participou de “Vida”,

incluída em um álbum do 
grupo Obina Shok.

Logo que chegou a São Paulo, 
ainda como funcionário de uma 
multinacional, Gil se destacou co-
mo compositor. Dois exemplares 
dessa fase estão presentes nesta 
compilação: “Amor Até o Fim”, 
gravada com Maria Rita (filha de 
Elis Regina, a primeira a registrar 
esse samba), e “Mancada”, um 
dueto com Beth Carvalho. Nessa 
mesma época, Gil abriu sua cabe-
ça para os Beatles e conheceu Mil-
ton Nascimento. Décadas depois, 
os dois cantaram a pacifista “Ima-
gine” em um tributo a John Len-
non. Além dessas, outras faixas 
compõem o repertório do proje-
to, bastante aguardado não só pe-
los fãs de Gil, mas por apreciado-
res da velha e boa MPB.

B
aby do Brasil e Pepeu 
Gomes se reuniram no 
início deste ano, depois 
de mais de duas décadas 

trabalhando de forma solo. Pa-
ra comemorar os 70 anos de ida-
de em grande estilo (Pepeu dia 7 
de fevereiro e Baby, dia 18 deste 
mês), os baianos gravaram o ál-
bum “Baby e Pepeu ao Vivo no 
Noites Cariocas”, no Morro da Ur-
ca no Rio de Janeiro e agora sai-
rão em turnê, com o show “140 
graus” (alusivo à soma da idade 
de ambos), cujo repertório é ba-
seado no registro recente.

A Concha Acústica do Tea-
tro Castro Alves de Salvador, local 
onde Baby e Pepeu se encontra-
ram pela primeira vez na vida, foi 
o palco escolhido para o pontapé 
inicial da sequência de shows co-
memorativos que marca esta es-
perada reunião. Em palco ou dis-
co, os eternos Novos Baianos dão 

Baby e Pepeu juntos 
voltam com disco e turnê

um show de energia. A voz in-
confundível de Baby e a guitar-
ra eletrizante de Pepeu somam-
-se a uma banda de feras, para 
juntos desfilarem grandes hits de 
suas carreiras, como “Mil e Uma 
Noites de Amor”,” Eu Também 
Quero Beijar”, “Menino do Rio”, 
“Deusa do Amor”, “Sem Pecado 
e Sem Juízo”, ”A Menina Dança”, 
“Tudo Blue” e “Telúrica”, entre 
muitos outros clássicos dessa par-
ceria de sucesso, incluindo a nova 
versão  de “Masculino e Femini-
no”, que já está sendo tocada em 
rádios de todo Brasil.

“É um presente estarmos 
juntos com tudo a que temos di-
reito, álbum, turnê… Tudo isso 
vem coroar o que a gente já fez e 
apresenta nosso legado. Esse en-
contro nunca aconteceu antes, 
quando excursionávamos pelo 
Brasil era cada um com seu show.

Agora é a vez de celebrar es-

se encontro único e feliz!”, diz Ba-
by. “Esse projeto vai representar 
muito para nossos fãs e para nos-
sa história familiar. Ele começou 
no Rock in Rio quando o Zé Ricar-
do, através de meu filho Pedro, 
convidou a gente para fazer uma 
participação no show da Baby. A 
partir daí, começou uma relação 
familiar mais intensa, pois estáva-
mos há mais de 20 anos sem tra-
balhar juntos. E acho que vai ser 
um reencontro maravilhoso que 
os fãs vão ganhar de presente: 
um show com muitos hits, aber-
tura de novelas e temas de perso-
nagens”, completa Pepeu.
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Mrs. Harris 
Goes to Paris
Focus 
Features

A comédia 
dramática 
“Mrs. Harris 
Goes to Paris” 
estreia nos 

cinemas na sexta-feira, dia 15 de 
julho. O longa acompanha uma 
empregada doméstica viúva, 
Mrs. Harris, que se apaixona 
por um vestido de alta costura 
da Christian Dior, na década 
de 1950. Ela decide que preci-
sa desesperadamente ter um 
vestido igual e passa a fazer de 
tudo para economizar o dinhei-
ro para comprá-lo. Depois de 
muito sufoco, ela embarca em 
uma aventura para Paris. Além 
de seu próprio visual, a Mrs. 
Harris (ou a Sra. Harris) também 
transformará completamente 
o futuro da marca Dior. No 

elenco estão Lesly Manville, 
Lucas Bravo, Isabelle Huppert, 
Jason Isaacs, Christian McKay, a 
atriz portuguesa Alba Baptista, 
entre outros. A direção ficou 
por conta de Anthony Fabian 
que também escreveu o roteiro 
ao lado de Carroll Cartwright 
e Keith Thompson. O filme é 
baseado no livro homônimo de 
Paul Gallico.

Where the 
Crawdads Sing
Sony Pictures

O drama 
“Where the 
Crawdads 
Sing”, dirigi-
do por Olivia 
Newman, 

também entra em cartaz na sex-
ta-feira, dia 15 de julho. Baseado 
no romance homônimo e best-
-seller de Delia Owens, o longa 
acompanha uma mulher que 

nasceu e cresceu nas margens 
de um rio em uma pequena ci-
dade da Carolina do Norte, onde 
virou uma das suspeitas de um 
assassinato do homem que uma 
vez era seu companheiro. No 
elenco estão Daisy Edgar-Jones, 
Taylor John Smith, David Stra-
thairn, Michael Hyatt, Bill Kelly, 
entre outros. O roteiro adaptado 
foi escrito por Lucy Alibar

Paws of Fury: 
The Legend of 
Hank
Paramount 
Pictures

A animação 
dos estúdios 
Paramount, 
“Paws of Fury: 

The Legend of Hank” também 
estreia nas telonas no dia 15 de 
julho. O perverso vilão felino 
Ika Chu e seu capanga Ohga se 
preparam para pôr um plano 

terrível em prática que pode 
acabar com a cidade de Kakamu-
cho. A tarefa de combater esse 
perigo é tomada por Hank, um 
cachorro que sonha em ser um 
grande samurai. Ele acaba con-
vencendo Jimbo, um gato que 
outrora fora um grande guer-
reiro, a se tornar seu mentor, 
o que faz com que comece uma 
incrível amizade entre os dois. 
No elenco de vozes estão Ricky 
Gervais, George Takei, Michael 
Cera, Samuel L. Jackson, Michel-
le Yeoh, Gabriel Iglesias, Cathy 
Shim, entre outros.

Don’t Make 
Me Go
Prime Video

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

na sexta-feira, dia 15 de julho, 
o drama “Don’t Make Me Go”. 
Depois de descobrir uma doença 
terminal e que tem pouco 
tempo de vida, Max decide 
embarcar em uma viagem de pai 
e filha que irá da Califórnia até 
Nova Orleans, onde o destino fi-
nal é a 20° reunião da faculdade 
do pai. Lá, ele também planejou 
o reencontro de sua filha com 
a mãe, que os deixou há muito 
tempo. No elenco estão John 
Cho, Mia Isaac, Kaya Scodelario, 
Stefania LaVie Owen, Jemaine 
Clement, entre outros. A direção 
é d e Hannah Marks e o roteiro 
foi escrito por Vera Herbert.

CINEMA

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

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

Estreias nos cinemas e nas plataformas digitais de streaming

cinema@gazetanews.comPor JANA NASCIMENTO NAGASE

Focus Features
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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

Feijoada Beneficente para Arrecadação de Fundos para a Alliance 

Mercy USA

Ana e Guilherme Garrido

Feijoada da Alliance Mercy USA

Aniversário de Guilherme 

Garrido

N
o dia 10 de julho aconteceu a Feijoada da Alliance 
Mercy USA, em South Beach. Em uma tarde de muita 
descontração e generosidade, o evento realizado pe-

la anfitriã Eva Dias, arrecadou doações em prol da Aliança da 
Misericórdia - CEI São Miguel, que há 9 anos ajuda cerca de 
100 famílias e crianças da comunidade Moinho, no centro de 
São Paulo. Apoiadores da causa participaram de sorteios e co-
nheceram um pouco mais sobre os trabalhos da Alliance of 
Mercy USA, que faz parte da Aliança da Misericórida e atua 
no Brasil há 22 anos, em 33 cidades de 7 países no mundo, 
com projetos que têm como missão, devolver a dignidade a 
famílias, mulheres, refugiados e sem-teto. Confira!

N
o dia 28 de junho, Guilherme Garrido comemorou 
seu aniversário com a mãe Ana Garrido e familiares

no sul da Flórida.

GAZETANEWS PODCAST

A 
mais recente inovação do Gazeta News estreou no dia 6 de julho com o podcast “ONE 
MORE SPORTS”.

Transmitido ao vivo pelos canais do Gazeta News, o programa apresentado por João 
Montenegro aborda temas esportivos em diversas modalidades, destacando atletas e persona-
lidades deste mundo.

Na estreia, o convidado foi Joao Amaral, empresário de atleta de jiu-jitsu ele empreendeu 
com a Brazilian Top Team na Florida e Massachussetts, onde tem duas academias.

Acompanhe os próximos programas, toda quarta-feira as 4:00PM pelo aplicativo da radio
GAZETANEWS, Youtube ou Spotify e fique bem informado!

Gazeta Podcast

João Montenegro e João Amaral

Apoiadores da Alliance Mercy USA Amigos da Alliance Mercy USA A anfitriã Eva Dias
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