
O maior jornal brasileiro na Flórida

O ex-jogador de futebol Rafael Alves vem se realizando tanto como es-
portista quanto como empresário. Dono da Ripley Sports e também 

sócio do ex-jogador Ronaldo Fenômeno na franquia sediada em Orlan-
do da R9 Academy, ele vem fazendo sucesso com escolas de futevôlei e 
o tênis e o vôlei de praia.

Flórida se prepara para bater 
recorde no turismo em 2023

Ex-jogador Rafael Alves faz sucesso 

com esportes de praia na Flórida 

C
om mais voos internacionais, inclusive saindo 
do Brasil, expansão e reforma de aeroportos, 
rodovias e ferrovias, a Flórida se prepara para 

voltar ao cenário de destino turístico mais procurado 

dos Estados Unidos. Confi ra as expectativas para o tu-
rismo de brasileiros no ano que vem e as novidades 
nas viagens de cruzeiros e os passeios nos parques 
temáticos de Orlando. Flórida | Pág. 11

Flórida  |  Pág. 8

Com novas opções de cruzeiros, a Flórida prevê receber mais turistas internacionais, incluindo brasileiros.

Rafael (dir) comanda a Riplay Sports.

Andreza Trivillin.

Rafael Alves.
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D
as 8,3 bilhões de tone-
ladas de plástico vir-
gem produzidas até 

o final de 2015, 6,3 bilhões 
de toneladas foram descarta-
das. A maior parte deste lixo 
plástico ainda está conosco, 
sepultada em aterros sani-
tários ou poluindo o meio 
ambiente.

Microplásticos foram en-
contrados no gelo marinho 
da Antártida, nas entranhas 
de animais que vivem nas 

fossas oceânicas mais pro-
fundas e na água potável em 
todo o mundo.

Na verdade, o resíduo 
plástico está tão difundido 
que pesquisadores sugeriram 
que poderia ser usado como 
um indicador geológico do 
Antropoceno.

Mas e se pudéssemos 
usar uma varinha mágica e 
remover todo o plástico das 
nossas vidas? Para o bem do 

planeta, seria uma perspecti-
va tentadora — mas descobri-
ríamos rapidamente o quan-
to o plástico se infiltrou em 
todos os aspectos de nossa 
existência.

Será que a vida como co-
nhecemos hoje é possível 
sem plástico? Os seres hu-
manos usam materiais se-
melhantes ao plástico, como 
goma-laca — feita a partir da 
resina secretada pela fêmea 
do inseto Kerria lacca — há 

milhares de anos.
Mas o plástico 

como conhecemos 
hoje é uma inven-
ção do século 20: o 
baquelite, o primei-
ro plástico feito a 
partir de combustí-
veis fósseis, foi in-
ventado em 1907. 
Só depois da Segun-

da Guerra Mundial que a pro-
dução de plásticos sintéticos 
para uso fora das forças ar-
madas realmente decolou.

Desde então, a produção 
de plástico aumentou quase 
todos os anos — de dois mi-
lhões de toneladas em 1950 
para 380 milhões de tonela-
das em 2015. Se continuar 
neste ritmo, o plástico po-
derá representar 20% da pro-
dução de petróleo até 2050.

Hoje, a indústria de em-
balagens é de longe a maior 
usuária de plástico virgem.

Mas também usamos 
plástico de muitas maneiras 
mais duradouras: em nossos 
prédios, meios de transpor-
tes e outras infraestruturas 
vitais, sem mencionar nos-
sos móveis, eletrodomésti-
cos, TVs, tapetes, telefones, 
roupas e inúmeros outros ob-
jetos do cotidiano.

Tudo isso significa que 
um mundo totalmente sem 
plástico é irrealista. Mas ima-
ginar como nossas vidas mu-
dariam se de repente perdês-
semos o acesso ao plástico 
pode nos ajudar a descobrir 
como criar um relaciona-
mento novo e mais susten-
tável com ele.

Nosso sistema alimen-
tar também desmoronaria 
rapidamente. Usamos em-
balagens para proteger os 
alimentos contra danos no 
transporte e para preservá-
-los por tempo suficiente até 
chegar às prateleiras dos su-
permercados, mas também 
para comunicação e marke-
ting.

“Não consigo imaginar 
como [o plástico] seria subs-
tituído completamente em 
nosso sistema”, diz Eleni La-

covidou, professora de gestão 
ambiental da Brunel Univer-
sity London, no Reino Unido.

E não são só os consumi-
dores que precisariam mudar 
seus hábitos — as cadeias de 
suprimentos dos supermer-
cados são otimizadas para 
vender produtos embalados 
e precisariam ser reformu-
ladas.

Enquanto isso, merca-
dorias altamente perecíveis 
submetidas a longas viagens 
entre a propriedade agrícola 
e o supermercado, como as-
pargos, vagens e frutas ver-
melhas, podem acabar sendo 
deixadas nos campos, sem se-
rem colhidas.

Se conseguíssemos resol-
ver estes problemas da ca-
deia de suprimentos, frutas 
e legumes poderiam ser ven-
didos a granel, mas talvez 
precisaríamos comprar com 
mais frequência.

Haveria, no entanto, van-
tagens em um mundo sem 
plástico: escaparíamos dos 
efeitos nocivos que ele tem 
em nossa saúde. Transfor-
mar petróleo e gás em plás-
tico libera gases tóxicos que 
poluem o ar e impactam as 
comunidades locais.

Texto: BBC Brasil.

CONSULADO-GERAL DO BRASIL EM MIAMI

Setor de assistências a brasileiros:  

(305) 285-6208 / (305) 285-6258 / (305) 285-6251

AEROPORTO INTERNACIONAL

Miami: (305) 876 7000

Fort Lauderdale: (954) 359 1200

TELEFONES DE EMERGÊNCIA EMERGÊNCIA ligue 911  (Corpo de Bombeiros, Polícia ou Ambulância)

Palm Beach: (561) 471 7400

Orlando: (407) 825 2001

AMERICAN RED CROSS

Miami Dade: (305) 644 1200

Broward : (954 797 3800

Palm Beach: (561) 833 7711 (South) 

Palm Beach: (561) 746 1532 (North) 

Orlando e Região: (407) 644 9300

ANIMAL CARE AND REGULATION DIVISION

Miami Dade: (305) 6441200

Broward: (954) 359 1313

Palm Beach: (561) 233-1200 | Orlando: (407) 836 6311
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A produção de plástico foi 

de dois milhões de toneladas 

em 1950 para 380 milhões 

de toneladas em 2015 e 

poderá representar 20% da 

produção de petróleo até 

2050.
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reporter@gazetanews.com

As opiniões expressas em artigos são de 

responsabilidade de seus autores e não 

refletem necessariamente a opinião do 

jornal. Os serviços de propaganda são de 

responsabilidade dos anunciantes.

Fundado em fevereiro de 1994

Gazeta Brazilian News

1100 S Federal Highway #200

Deerfield Beach, FL.  33441

Tel.: (954) 938-9292

CONTRIBUTORS

Chris Bianchi | INSIGHT

Claudia Fehribach | SAÚDE FINANCEIRA

Gene de Souza | PLANETA MÚSICA

Jana Nascimento Nagase | CINEMA

Lair Ribeiro | LAIR RIBEIRO

www.gazetanews.com

info@gazetanews.com

EDITORIAL / STAFF

PUBLISHER

Fernanda Cirino (news@gazetanews.com)

EDITOR IN CHIEF

Fernanda Cirino (news@gazetanews.com)

EDITOR

Arlaine Castro (reporter@gazetanews.com)

ADVERTISEMENT

sales@gazetanews.com

JOURNALISTS

SOUTH FLORIDA

Arlaine Castro (reporter@gazetanews.com)

CENTRAL FLORIDA

Neise Cordeiro (Orlando)

PHOTOGRAPHERS

Bill Paparazzi e Nathalia Schumacker



PUBLICIDADEGazeta Brazilian News · Semana de 28 de Julho a 3 de Agosto de 2022 3



Flórida Gazeta Brazilian News · Semana de 28 de Julho a 3 de Agosto de 20224

O surto de meningite afeta principalmente homens gays e bissexuais; doença fez 12 vítimas fatais na FL  em 2022.

Surto de meningite da Flórida é muito mais sério do 

que de varíola, diz médico do estado

A 
varíola dos macacos 
(monkeypox) está em 
evidência na Flórida pe-

lo aumento de casos, mas as 
autoridades estaduais de saú-
de estão alarmadas com um 
outro surto mais sério – a me-
ningite meningocócica, tan-
to pela gravidade quanto pe-
las mortes. 

“A doença meningocóci-
ca, até certo ponto, me preo-
cupa mais, dada a gravidade 
da doença”, disse o Dr. Ulyee 

Choe, diretor médico estadual 
do Departamento de Saúde da 
Flórida, em uma entrevista co-
letiva no dia 20.

O surto de meningite na 
Flórida, que afeta principal-
mente homens gays e bisse-
xuais, foi muito mais mortal 
do que a varíola dos maca-
cos, que não levou a nenhuma 
morte nos Estados Unidos até 
o momento, completou Choe.

Houve 12 mortes entre os 
48 casos de doença meningo-

cócica confirmados na Flórida 
em 2022 – uma taxa de mor-
talidade de 25%, segundo o di-
retor. Foram quatro casos em 
Miami-Dade e dois em Bro-
ward desde 1º de janeiro a 19 
de julho, segundo a secretaria 
de saúde. Em junho, os Cen-
tros de Controle e Prevenção 
de Doenças, que estão traba-
lhando com o departamento 
de saúde do estado, disseram 
que estão investigando os ca-
sos da Flórida, que chamou Pessoas de risco podem obter a vacina contra as doenças no estado.

CdC.

de “um dos piores surtos de 
doença meningocócica entre 
homens gays e bissexuais na 
história dos EUA.”

“A meningite 

meningocócica me 

preocupa mais, dada a 

gravidade da doença”, 

disse o Dr. Ulyee Choe, 

diretor médico estadual.

Gasolina fica mais barata na FL; tendência de queda deve continuar, diz AAA

Os preços dos combustí-
veis da Flórida caíram em mé-
dia 17 centavos por galão na 
semana passada – o maior de-
clínio semanal desde que os 
preços começaram a cair há 
seis semanas, informou a AAA 
na segunda-feira, 25.

De acordo com a AAA, a 

média do estado caiu um total 
de 79 centavos de dólar por ga-
lão desde que estabeleceu um 
novo recorde de US $ 4,89 por 
galão em meados de junho. No 
domingo, 24, a média estadual 
foi de US$ 4,10 o galão.

A AAA acredita que a mé-
dia do estado pode cair abaixo 

de US$ 4 o galão nesta sema-
na, o que seria a primeira vez 
desde 6 de março.

De acordo com a AAA, o 
custo para encher um tanque 
médio de 15 galões de gaso-
lina caiu quase US$ 12 desde 
meados de junho.

Quando os preços estavam 

no auge, custava uma média 
de US$ 73 para abastecer o veí-
culo médio. Agora, é cerca de 
US$ 61,50.

Os mercados mais caros 
atualmente são nas regiões 
metropolitanas de Naples, 
West Palm Beach-Boca Raton 
e Fort Lauderdale.Encher um tanque médio de 15 galões de gasolina está US$ 12 mais barato.

Pixabay.
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Famílias carentes da Flórida 

receberão US$ 450 por criança
Graças aos fundos fede-

rais da Lei do Plano de Resga-
te Americano, autoridades es-
taduais anunciaram que quase 
59.000 famílias necessitadas 
da Flórida vão receber paga-
mentos únicos de US$ 450 por 
criança.

De acordo com informa-
ções do Departamento de 
Crianças e Famílias da Flóri-
da, os fundos serão destina-
dos às famílias participantes 
da Assistência Temporária da 
Flórida para Famílias Necessi-
tadas (TANF, na sigla em in-
glês) que foram afetadas pela 
pandemia COVID-19.

O programa inclui famí-

lias adotivas e ‘foster families’ 
(que cuidam temporariamen-
te de crianças antes da ado-
ção). As famílias não precisam 
se inscrever para receber o pa-
gamento único, que será en-
viado diretamente aos destina-
tários nos próximos sete dias.

As famílias elegíveis in-
cluem:

-Pais adotivos
-Cuidadores Familiares
-Cuidadores Não Parentes
-Famílias que recebem as-

sistência em dinheiro do TANF
-Participantes do Progra-

ma de Assistência Tutelar.
Confira a matéria comple-

ta no gazetanews.com.

O dinheiro será destinado às famílias participantes de programas de assistência.

HopeFL.

Uma lei estadual que entrou em vigor em 1º de julho  permite que cidades e 

condados regulem o fumo de cigarro em praias e parques públicos.

Mais cidades da Flórida votam 

proibição de cigarros nas praias 

F
umar cigarros em praias 
e parques públicos da Fló-
rida pode se tornar ilegal 

em breve. Mais cidades como 
Miami Beach e Boca Raton es-
tão analisando proibir o fumo 
em certos locais públicos. 

Uma lei sancionada pelo 
governador Ron DeSantis que 
entrou em vigor em 1º de ju-
lho permite que cidades e con-
dados regulem o fumo de ci-
garros e outros produtos de 
tabaco em praias e parques 
públicos, com exceção de cha-
rutos não filtrados.

Em Miami Beach, a pro-
posta recebeu aprovação ini-
cial da Comissão da Cidade 
na semana passada. Uma au-
diência pública e a votação fi-
nal estão marcadas para 14 de 
setembro. O prefeito Dan Gel-
ber apoia a proposta, que per-
mitiria punições como multas 
máximas de US$ 500 e até 60 

dias de prisão. 
Em muitas praias do Con-

dado de Palm Beach fumar 
também pode virar coisa do 
passado. Boca Raton, Palm 
Beach e Lake Worth Beach 
devem seguir o exemplo com 
suas próprias proibições nas 
próximas semanas.

A fundadora do Boca Sa-
ve Our Beaches, Jessica Gray, 
diz que seus voluntários co-
letaram 123.211 cigarros nas 
praias do condado de Palm 
Beach desde 2017. Gray diz 
que também coletaram outros 
itens relacionados ao tabagis-
mo, incluindo 966 cigarros 
eletrônicos e 26.095 isqueiros, 
embalagens, etc.

De acordo com a National 
Geographic, o filtro fibroso 
dentro de uma bituca de cigar-
ro se decompõe ao longo dos 
anos em pequenos pedaços de 
plástico, conhecidos como mi-

Miami Beach (foto) e Boca Raton analisam proibição em locais públicos. 

Pixabay.

croplásticos. As pontas de ci-
garro são o lixo número um 
encontrado nas praias da Fló-
rida, de acordo com a Ocean 
Conservancy.

A cidade de Delray Beach 
está programada para discu-
tir uma lei que proíbe fumar 
na praia e em parques públi-
cos. No entanto, o procura-
dor da cidade Lynn Gelin dis-

se que a cidade já tem uma lei 
em vigor, o que significa que 
podem emitir uma citação se 
alguém for pego fumando na 
praia.  A multa pode ser supe-
rior a US$ 500.

Cidades de outros conda-
dos também analisam a ado-
ção. 

Fonte: Miami Herald e 
ABC News.
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Com a Riplay Sports e a R9 Academy, o ex-jogador aposta no futevôlei e no tênis e vôlei de praia em Orlando.

Atleta e empresário, ex-jogador Rafael Alves faz 

sucesso com esportes de praia na Flórida 

Mudar para os Estados 
Unidos em busca do 
sonho de crescer pro-

fissionalmente. Essa é a meta 
de milhares de brasileiros. Há 
sete anos morando em Orlan-
do, o ex-jogador de futebol Ra-
fael Alves pode dizer que reali-
zou e continua realizando esse 
sonho tanto como esportista 
quanto como empresário.

Como jogador de futebol, 
Rafael competiu pelo FL Stri-
kers e também pelo Ottawa 
Fury (Canadá), em que foi vice-
-campeão da NASL (Liga Ame-
ricana de Futebol), em 2015. 
No Brasil, atuou em clubes co-
mo Ituano, Goiás, São Caetano 
e Juventude. 

Atualmente empresário, 
Rafael é dono da Ripley Sports 
e é também sócio do ex-jo-
gador Ronaldo Fenômeno na 
franquia sediada em Orlan-
do da R9 Academy, a unidade 
principal das 32 espalhadas 
pelo mundo. 

A Ripley Sports, proje-
to voltado para a prática de 
esportes de praia nas cida-
des, tem 10 unidades no Bra-
sil, duas em Orlando e outras 
duas em Roma (Itália). É a 
maior empresa do tipo escola 
de esportes de areia do mun-
do, de acordo com o site da 
empresa.

Em entrevista ao Gazeta 
News, o ex-jogador contou so-
bre a paixão pelo esporte e co-
mo a vontade de levar os bene-
fícios dele para mais pessoas, 
principalmente as que vivem 
em áreas urbanas, o transfor-
mou em um empresário rea-
lizado. 

GN - O que a Riplay 
Sports representa para 
você hoje como profissio-
nal do esporte e também 
como empresário? 

Criamos a Riplay para ser 
uma extensão da energia que 
vivíamos através do esporte. 
A princípio queríamos ape-
nas ter uma opção que pudes-
se ser similar às nossas férias 
na praia, mas dentro de uma 
cidade urbana. A sensação que 
os nossos esportes podem pro-
porcionar para os alunos e fre-
quentadores se multiplicou 
demais e isso me enche de 
orgulho, saber que todos os 
dias estamos entregando saú-
de, aprendizado e alegria. Em-
preender dessa maneira me 
transforma num empresário 

que sai de casa todos os dias 
muito feliz para trabalhar. 

GN - Como e quando 
teve a ideia de trazer a 
academia de esportes pa-
ra a Flórida? 

Vivo em Orlando há qua-
se 7 anos e, quando cheguei, 
já tinha a ideia de trazer a Ri-
play pois já estávamos em ex-
pansão no Brasil. Precisei de 
alguns anos para entender o 
mercado, encontrar o lugar 
ideal e criar um plano de ne-
gócios sólido que replicasse a 
história de sucesso do Brasil. 

GN-Atualmente, são 10 
unidades no Brasil, duas 
na Flórida e duas na Itá-
lia. Há planos de expan-
são da Riplay Sports para 
outros estados no Brasil e 
também para outros paí-
ses? 

No Brasil estamos com 10 
unidades e mais 5 em constru-
ção, em Orlando recém abri-
mos a nossa segunda unidade 
com mais 6 quadras de areia 
e também temos duas em Ro-
ma, Itália. 

GN - A Flórida é lar de 
milhares de brasileiros. 
Como você vê o interesse 
do público das escolas na 
Flórida e no Brasil? 

Hoje eles são 90% dos nos-
sos alunos no futevôlei e bea-
ch tennis em Orlando. No 
vôlei de praia temos muitos 
brasileiros, mas os americanos 
também são presença cons-
tante por ser um esporte con-
solidado no país e no mundo. 
Acredito que quando ampliar-
mos para outros estados, va-
mos precisar “apresentar” o 
futevôlei e o beach tennis para 
os americanos que ainda não 
conhecem. 

GN - Você também é 
sócio da R9 Academy em 
Orlando. Fale um pouco 
sobre essa sociedade. 

A primeira unidade da Ri-
play fica anexa ao complexo 
da R9, após 4 meses de opera-
ção eles me convidaram a tam-
bém operar a R9 e tomar todas 
as decisões do complexo. Tem 

sido uma experiência incrível, 
os números de alunos aumen-
taram muito desde que a nos-
sa chegada, o que nos deixa 
felizes e com a certeza de que 
estamos no caminho certo. 

GN - Sendo um joga-
dor de futebol com expe-
riência no exterior, o que 
recomenda aos jovens 
atletas que sonham em 
crescer na carreira tam-
bém fora do Brasil? 

Que eles trabalhem para 
melhorar em todas as áreas 
que um atleta será exigido du-
rante a carreira. Que treinem 
muito a parte física, tática e 
mental com bons profissio-
nais. Para aqueles que tem o 
desejo de jogar em outro país 
que aprendam outros idiomas, 
de preferência o inglês. 

As unidades da Riplay em 
Orlando ficam localizadas no 
endereço: 3516, President Ba-
rack Obama Parkway, Orlan-
do, FL, 32811.

Acesse o site e redes so-
ciais da academia: 

riplayusa.com
www.instagram.com/ripla-

yorlando

Em suas quadras de esportes em Orlando, o ex-jogador conta com a presença frequente de amigos do futebol, como o também ex-jogador Kaká. 

rafael alves.

“Saber que todos os 

dias estregamos saúde, 

aprendizado e alegria 

me faz sair de casa muito 

feliz para trabalhar”, 

afirma Rafael Alves.

Com diversas quadras, os complexos de esporte da riplay e r9 academy oferecem treinos diários em Orlando. 

rafael alves.

Arlaine Castro
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Além da falta de dispositivos de segurança, o aumento também está 

relacionado a vídeos nas redes sociais com instruções sobre como roubá-los.

Polícia da Flórida vê aumento nos 

roubos de veículos mais antigos

A 
polícia e os departa-
mentos do xerife na 
Flórida estão alertan-

do os motoristas sobre um au-
mento nos roubos de veículos 
mais antigos, especialmente 
das marcas KIA e Hyundai.

De acordo com essas agên-
cias, alguns disseram que mo-
delos mais antigos desses veí-
culos são mais fáceis de serem 
roubados porque não pos-
suem um imobilizador de mo-

tor, um recurso de segurança 
eletrônica que – como o pró-
prio nome sugere – impede a 
partida do motor. O aumen-
to também está relacionado a 
vídeos nas redes sociais com 
instruções sobre como roubar 
um veículo.

A polícia de Orlando e de 
outros condados da Flórida 
confirmaram que estão ven-
do um aumento nos roubos 
envolvendo os dois modelos 

de veículos. 
“FYI: Isso está acontecen-

do em todo o país, inclusive 
em nossa área. Carros da Kia 
(2012 e mais recentes) e Hyun-
dai (2015 e mais recentes) são 
especialmente suscetíveis ao 
roubo”, disse o Gabinete do 
Xerife do Condado de Volusia.

“Infelizmente, parece que 
quando as pessoas divulgam 
nas mídias sociais, seja através 
do TikTok, YouTube ou qual-

quer outro canal, que algo é 
fácil de roubar, os criminosos 
tentam roubá-lo”, disse o Ga-
binete do Xerife do Condado 
de Orange em comunicado.

Outros estados 

Esse tipo de roubo tem 
aumentado também em ou-
tros estados. A polícia em St. 
Paul, Minnesota, disse que os 
roubos de carros KIA aumen-
taram 1.300%. Com informa-
ções do canal Fox35 Orlando. Modelos antigos KIA e Hyundai não possuem um imobilizador de motor.

Miami-Dade Police.

Pais, alunos e ONG processam distritos escolares da Flórida
Pais, alunos e uma orga-

nização sem fins lucrativos 
entraram com uma ação fe-
deral contra quatro distritos 
escolares da Flórida e o gover-
no contestando a constitucio-
nalidade da nova lei estadual 
‘Direitos dos Pais na Educa-
ção’, apelidada de “Don´t say 

gay”, por restringir a instru-
ção sobre identidade de gêne-
ro e orientação sexual nas sa-
las de aula.

O processo, aberto na se-
gunda-feira no tribunal fede-
ral de Orlando, busca impe-
dir que os conselhos escolares 
dos condados de Orange, In-

dian River, Duval e Palm Bea-
ch cumpram a lei. 

O processo argumenta que 
a lei viola a Primeira Emen-
da, o devido processo legal e 
os direitos de proteção iguais 
e esfria indevidamente a dis-
cussão de questões como iden-
tidade de gênero e orientação 

sexual. Além disso, a lei é va-
ga e, por isso, discriminatória.

“A imprecisão do projeto 
de lei HB 1557 inevitavelmen-
te levou e continua a levar a 
aplicação e aplicação discri-
minatória e arbitrária em vá-
rios distritos escolares”, alega 
o processo.A lei que proíbe orientação sexual nas escolas é vaga, diz o processo. 

RondeSantis Twitter.
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Mais voos internacionais foram retomados, inclusive saindo do Brasil; estado lidera procura como destino turístico.

Expansão de aeroportos, rodovias e ferrovias: 

Flórida se prepara para bater recorde no turismo

C
om mais voos interna-
cionais retomados, in-
clusive saindo do Brasil, 

expansão e reforma de aero-
portos, rodovias e ferrovias, a 
Flórida se prepara para voltar 
ao cenário de destino turísti-
co mais procurado dos Estados 
Unidos e bater novo recorde 
no turismo em 2023.

A Flórida atraiu um nú-
mero recorde de turistas du-
rante os primeiros três meses 
de 2022, superando os totais 
de trimestres semelhantes an-
tes da pandemia de COVID-19 
abalar o setor de hospitalidade 
e lazer. Foram 35,982 milhões 
de turistas entre o início de ja-
neiro e o final de março.

A expectativa é bater o 
recorde em 2023. Para isso, 
o Visit Florida investiu em 
campanhas de propagandas 
publicitárias para atrair turis-
tas do México, Brasil, Reino 
Unido e Alemanha. 

Investimentos 
Do dinheiro do projeto de 

infraestrutura do governo Bi-
den aprovado no ano passado, 
alguns aeroportos da Flórida 
estão entre os contemplados. 
US$ 50 milhões estão sendo 

destinados ao novo Terminal 
C do Aeroporto Internacional 
de Orlando, que contará com 
quatro portões de embarque. 
A previsão é do novo termi-
nal ser aberto ao público em 
setembro.

No transporte ferroviário, 
a Brightline receberá US$ 15,8 
milhões, que serão usados na 
expansão do trem de alta ve-
locidade do sul para a região 
central da Flórida, com esta-
ção direta no novo terminal 

Com novas opções de cruzeiros, a Flórida prevê receber mais turistas internacionais, incluindo brasileiros.

Andreza Trivillin.

e depois até Tampa, na costa 
oeste. A visão dos legisladores 
locais é de expandir também 
as rotas do SunRail para che-
gar ao aeroporto e também 
usar as mesmas pistas que a 
Brightline usará para ir até a 
International Drive. 

Com US$ 13,1 bilhões em 
financiamento federal para re-
parar rodovias e US$ 245 mi-
lhões para reparar pontes, a 
Flórida é um dos estados que 
mais promete alavancar o tu-
rismo nos próximos anos.  

Brasileiros

A brasileira Andreza Trivil-
lin (@andrezadicaeindica) que 
trabalha com venda de bilhe-

tes para os parques e passagens 
aéreas para turistas brasileiros 
em Orlando, participou da via-
gem inaugural do novo navio 
da Disney, e contou ao Gazeta 
News a expectativa para o tu-
rismo de brasileiros em 2023 e 
como estão as viagens de cru-
zeiros e os passeios nos par-
ques com relação à covid-19. 

“Apesar de tudo já estar 
bem movimentado, é níti-
do que não está como antes 
ainda. Muitos shows, restau-
rantes e opções de entreteni-
mento ainda não voltaram a 
operar, então é possível perce-
ber que o número de turistas 
ainda não voltou aos patama-
res anteriores. Os brasileiros 
estão de volta em grande nú-
mero, mas o dólar é o gran-
de vilão nesse momento. Está 
uma viagem cara para o bra-
sileiro”, analisa Trivillin, res-
saltando que nos parques não 
existem mais restrições em re-
lação à Covid.

“Os brasileiros estão 

de volta em grande 

número, mas o dólar 

é o grande vilão nesse 

momento”, analisa 

Andreza Trivillin.

Arlaine Castro
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Mensagens trocadas com brasileiros que moram nos EUA revelaram intenção de ficar ilegalmente. 

Família brasileira é impedida de entrar nos 

EUA por conversa em grupo do WhatsApp

U
ma família brasileira 
teve sua entrada nos 
Estados Unidos impe-

dida e seus vistos de turismo 
cancelados por causa de con-
versas em grupo do WhatsA-
pp. 

“Eles passaram 14 horas 
dentro do aeroporto, com 
uma série de restrições, mui-
tas pessoas fazendo perguntas 
e uma pressão enorme. Rece-
beram alguns papéis e foram 
obrigados a voltar ao Brasil, 

sem ao menos entender o que 
estava acontecendo”, relata 
Daniel Toledo, advogado que 
atua na área de Direito Inter-
nacional e sócio do LeeTole-
do PLLC.

Segundo Toledo, a famí-
lia chegou em Boston, Massa-
chusetts, dia 17 de abril. Sain-
do da aeronave, passaram pelo 
primeiro agente de imigração 
e não houve problema. Mas a 
situação foi diferente no se-
gundo ponto de parada. “Os 

brasileiros declararam que fi-
cariam no país por 22 dias 
e tinham, inclusive, reserva-
do hotel e um carro para es-
se período. No entanto, a real 
intenção da família era viver 
nos Estados Unidos após esse 
período inicial, segundo con-
versas com brasileiros que mo-
ram em MA”, declara Toledo.

A informação sobre os mo-
tivos da negativa na entrada 
pôde ser encontrada no Free-
dom of Information Act.a imigração encontrou conversas na internet sobre como viver nos EUa.

DHS.gov

Número de brasileiros deportados dos EUA em 2022 bate recorde

O número de brasileiros 
deportados dos Estados Uni-
dos nos primeiros seis meses 
de 2022 já é maior do que o 
registrado em 2021 inteiro - 
2.221 pessoas só nos seis pri-
meiros meses do ano.

O número já supera o do 
ano passado inteiro, quando 

2.122 brasileiros foram expul-
sos dos Estados Unidos por 
tentarem entrar ou que já es-
tavam no país ilegalmente, 
segundo dados da agência de 
remoção do Departamento de 
Imigração e Alfândega.

Durante a pandemia, as 
deportações de indocumenta-

dos, não só de brasileiros, di-
minuíram bastante. No geral, 
no ano fiscal de 2021 (outubro 
de 2020 a setembro de 2021), 
o ICE prendeu 74.082 não ci-
dadãos e deportou 59.011. 
No ano fiscal de 2020, foram 
185.884 remoções e no ano fis-
cal de 2019,  267.258. De janeiro a junho, 2.221 brasileiros foram deportados.

ICE.

O Department of Home-
land Security (DHS) e suas 
agências têm realizado “com-
pras massivas de dados de lo-
calização” de celulares de ci-
dadãos sem ordem judicial, 
afirmou a União Americana 
pelas Liberdades Civis (ACLU). 
O Serviço de Controle de Imi-
gração e Alfândegas (ICE) e o 
Serviço de Alfândegas e Prote-
ção das Fronteiras (CBP) com-
praram sem ordem judicial 
dados para acessar a localiza-
ção confidencial de cidadãos, 
informou o The Wall Street 
Journal em 2020.

DHS rastreia 

população por 

localização de 

celulares

Dados são de imigrantes e cidadãos.

 T..nia r..go/ag..ncia Brasil
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Popular TikToker latino, Carlos Eduardo Espina pressiona legisladores. 

Facebook.

U
ma campanha do po-
pular TikToker latino, 
Carlos Eduardo Espi-

na, defensor dos direitos dos 
imigrantes, pede aos latinos 
que não votem nas eleições de 
meio de mandato de novem-
bro, a menos que o presiden-
te Joe Biden e os democratas 
aprovem a reforma da imigra-
ção há muito prometida. 

Espina pede a seus mi-
lhões de seguidores nas mí-
dias sociais que, se os de-
mocratas não aprovarem as 
reformas de imigração pro-
metidas durante as eleições de 
2020, os eleitores latinos, que 

#NoReformNoVote: 

TikToker lança campanha 

por reforma da imigração 
Estudante do 

Texas é famoso 

nas redes sociais 

pelas causas 

imigrantes.

vêm em grande parte de co-
munidades imigrantes, devem 
ficar em casa no dia da eleição.

A campanha em espanhol 
já tem mais de quatro milhões 
de visualizações no TikTok, 
onde Espina tem 3,5 milhões 
de seguidores. A hashtag em 

inglês #NoReformNoVote tem 
mais de 271.000 visualizações 
na plataforma.

“Já se passaram mais de 
500 dias desde que Biden e 
os democratas assumiram o 
poder, e os milhões de imi-
grantes que mantiveram este 

país à tona não viram nenhu-
ma melhora”, disse Espina em 
espanhol.

Espina, um estudante de 
direito de 23 anos do Texas, 
disse no TikTok que enfren-
tou resistência de pessoas que 
lhe dizem que os democratas 
estão fazendo o que podem, 
dado o clima político.

“Aqueles que querem me 
cancelar estão indignados”, 
disse Espina no TikTok. “Em-
bora seja verdade que os re-
publicanos não fazem abso-
lutamente nada para ajudar 
os imigrantes, os democratas 
também não estão fazendo 
absolutamente nada… Eles 
sempre têm desculpas que ig-
noram o fato de terem maio-
ria nas duas câmaras do Con-
gresso.”

Espina não limita suas crí-
ticas ao Capitólio, destacan-
do também a inação da Casa 
Branca, que, segundo ele, po-
deria fazer mais para ajudar 
os imigrantes unilateralmen-
te por meio de ordens execu-
tivas. Em fevereiro, ele usou 
suas plataformas de mídia so-
cial para mobilizar centenas 
de imigrantes pelo “Um dia 
sem imigrantes”.

Fronteira EUA-México é a 

“travessia mais mortal”
Um novo relatório das Or-

ganizações das Nações Unidas 
(ONU) descobriu que, com as 
mortes de possíveis imigran-
tes indocumentados aumen-
tando, a fronteira EUA-México 
é agora a “travessia terrestre 
mais mortal do mundo”.

De acordo com o relatório, 
do Projeto Migrantes Desapa-
recidos da Organização Inter-

nacional para as Migrações 
(OIM), mais de 1.200 pessoas 
morreram enquanto migra-
vam nas Américas em 2021. 
Esse é um aumento signifi-
cativo das 854 mortes rela-
tadas em 2019 e 798 mortes 
em 2020. 

Dessas mortes no ano pas-
sado, pelo menos 728 ocorre-
ram na fronteira EUA-México.

Imigrantes se perdem em 

travessia ilegal e ligam para 911  
Agentes de fronteira na 

Califórnia resgataram 11 imi-
grantes que se perderam nas 
montanhas ao norte da fron-
teira EUA-México ao tentar a 
travessia ilegal no sábado, 23, 
disseram autoridades.

A estação de imigração de 
El Centro foi notificada por 
volta das 12h20 de uma liga-
ção para o 911 de um imigran-
te que afirmou que estava per-
dido com um grupo de outras 
10 pessoas e precisava de aju-
da da Alfândega e Proteção de 

Todos os 11 eram da Nicarágua.

CBP.

Fronteiras.
Agentes em campo locali-

zaram os imigrantes perdidos 
a 1,6 km ao norte da fronteira 
EUA-México, na região de Ja-
cumba Wilderness. Todos os 
11 foram detidos. 
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Margarida Bonetti vive hoje em São Paulo, mas é acusada de crime de escravidão nos EUA e de ser foragida do FBI.

“A Mulher da Casa Abandonada”: advogada fala 

sobre caso de empregada doméstica nos EUA

O 
podcast “A Mulher da 
Casa Abandonada” 
tem chamado atenção 

por apresentar de uma forma 
atraente a história real de um 
crime cometido por brasilei-
ros nos Estados Unidos. O pro-
grama relata o caso de Marga-
rida Bonetti, uma mulher que 
vive em uma mansão abando-
nada no bairro de classe alta 
Higienópolis, em São Paulo, 
com uma pomada branca no 
rosto, que guarda com ela acu-
sações de crime de escravidão, 
e atualmente foragida do FBI.

De forma resumida, Mar-
garida e o marido, Renê Bo-
netti, engenheiro brasileiro, 
mudaram-se para os EUA no 
final dos anos 1970, começo 
dos anos 1980, e receberam de 
“presente” dos pais de Marga-
rida uma empregada domés-
tica para a família. Na verda-
de, a mulher foi mantida em 
condições análogas à escravi-
dão, crime descoberto apenas 

no começo dos anos 2000. In-
vestigações do FBI comprova-
ram que os patrões não paga-
vam salário à empregada, que 
ainda era agredida fisicamen-
te e mantida doente. O caso só 
foi descoberto com a ajuda de 
uma vizinha.

O sucesso da história con-
tada pelo jornalista Chico 
Felitti hoje não teria o mes-
mo desfecho. Embora o cri-
me de escravidão ainda seja 
uma realidade na maior par-
te dos países, empregadas do-
mésticas brasileiras não po-
dem mais ser levadas nessa 
condição para os Estados Uni-
dos. A explicação é da advoga-
da Liz Dell’Ome, fundadora do 
Dell’Ome Law Firm, escritório 
especializado em imigração le-
gal de brasileiros para os EUA.

Segundo o Consulado Ge-
ral dos Estados Unidos, cida-
dãos americanos e pessoas 
com visto de não-imigran-
te podem levar empregados 

domésticos para os Estados 
Unidos para trabalhar apenas 
temporariamente e em casos 
específicos como:

- Portadores de visto de 
não-imigrantes B1/B2 (negó-
cios e turismo)

- Visto tipo E (países que 
tenham tratado de comércio 
internacional)

- Visto tipo F (visto de es-
tudante),

- Visto tipo H (trabalho 
temporário em ocupações es-
peciais),

- Visto tipo I (profissionais 
de comunicação),

- Visto tipo J (visto para 
pesquisadores),

- Visto tipo L (transferên-
cia de empresários em casos 
especiais),

- Visto tipo M (para quem 
deseja praticar estágio duran-
te algum curso de especializa-
ção nos EUA),

- Visto tipo O (visto para 
pessoas com habilidades ex-

Empregadas domésticas podem ser trazidas para trabalhar temporariamente e em casos específicos com visto.

AGÊNCIA BRASIL

traordinárias),
- Visto tipo P (atletas e ar-

tistas),
- Visto tipo Q (intercâmbio 

cultural único),
- Visto tipo R (trabalhado-

res religiosos)

- Visto tipo TN (categoria 
especial criada pelo USMCA 
(anteriormente NAFTA).

A advogada Liz Dell’Ome 
explica que outras exceções 
são cidadãos americanos que 
normalmente residem fora 

dos Estados Unidos a trabalho, 
mas que retornaram ao país 
em uma transferência tem-
porária e aguardam um novo 
deslocamento para o exterior 
dentro de seis anos.
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O ataque à Marjory Stoneman Douglas High School chocou todo o país, especialmente a comunidade do sul da Flórida.

Um dos piores tiroteios dos Estados Unidos: júri 

analisa pena de morte para atirador de Parkland (FL)

A
s autoridades da Fló-
rida começaram a jul-
gar na segunda-feira, 

18, o autor de um dos piores 
massacres escolares dos Esta-
dos Unidos: o tiroteio de Par-
kland (FL) que matou 17 pes-
soas em 2018. 

Nesta fase de julgamento, 
o júri popular formado por 
12 pessoas ouve testemunhas 
de acusação e vai analisar se 
o réu, Nikolas Cruz, deve ser 
condenado à pena de morte 
ou prisão perpétua sem pos-
sibilidade de liberdade con-
dicional. 

O ataque a escola Marjory 
Stoneman foi um dos piores 
ataques nos EUA. O tiroteio 
chocou todo o país e, espe-
cialmente a comunidade do 
sul da Flórida.

Até a manhã de quarta-fei-
ra, 27, a acusação tinha cha-
mado 53 testemunhas para de-
por durante seu oitavo dia no 

tribunal. A defesa, representa-
da pela defensora pública as-
sistente Melisa McNeill, ainda 
não apresentou sua declaração 
de abertura e uma lista de tes-
temunhas que provavelmen-
te se concentrarão na saúde 
mental de Cruz e nas falhas 
sistêmicas que ele enfrentou.

De acordo com a lei da Fló-
rida, se um único jurado rejei-
tar a pena capital, a sentença 
do jovem será de prisão per-
pétua sem liberdade condicio-
nal. O processo, que pode le-
var vários meses, é incomum 
para os Estados Unidos, onde é 
raro que os autores de tal mas-
sacre sobrevivam ao ataque. 

“Muitos corpos no chão”
A Marjory Stoneman Dou-

glas High School se transfor-
mou em uma cena de caos em 
14 de fevereiro de 2018. “Ha-
via vários corpos no chão”, dis-
se um estudante sobreviven-
te em depoimento ao júri na 
quarta-feira, 20, terceiro dia 

do julgamento da pena do ati-
rador confesso Nikolas Cruz.

No início do julgamento, 
os jurados ouviram testemu-
nhas que depuseram sobre os 
tiros, os gritos, as lágrimas e 
os ferimentos.

“Lembro-me de ver muitos 
corpos no chão”, disse o estu-
dante Kyle Laman, ferido no 
tornozelo e ainda lutando pa-
ra processar o que viu. Laman 
foi baleado, mas ainda conse-
guiu sair de um banheiro do 
terceiro andar em segurança 
quando Cruz abriu fogo do ou-
tro lado do corredor.

“Eu era a única pessoa fo-
ra do atirador no corredor, ao 
lado dos corpos no chão, e co-
mecei a correr e ele começou 
a atirar em mim”, testemu-
nhou Laman.

Houve confusão - era um 
treinamento? Havia medo – 
os alunos se descreveram cor-
rendo de um lugar para outro, 
deitando uns sobre os outros, 

usando suas mochilas como 
escudos. Uma testemunha des-
creveu como Cruz fugiu do lo-
cal misturando-se com a mul-
tidão que escapava.

Brasileiros
Passados quatro anos, pais 

brasileiros cujos filhos estuda-
vam ou ainda estudam na es-
cola falam sobre a realidade 
do dia a dia impactada pela 
tragédia, a segurança da esco-
la e o que se espera do julga-
mento.

“Minha filha está bem, 
mas não vai esquecer nunca 
o que ela viveu dentro da es-
cola. Só o tempo para superar-
mos tudo! Espero que ele (Ni-
kolas Cruz) seja condenado 
logo o mais rápido possível”, 
diz Daniela Lemos, mãe de Vi-
tor de Castro, que se formou 
meses após o ataque, e Manue-
la, que ainda estuda na escola. 

Leia mais sobre o julga-
mento no gazetanews.com. 

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

Local 10.

Mais distritos escolares dos EUA adotam 

mochilas transparentes como segurança 
Mais cidades dos Estados 

Unidos estão adotando mochi-
las transparentes como forma 
de segurança para evitar ata-
ques a tiros.

O distrito escolar de Dal-
las anunciou na semana pas-
sada que exigirá que os alunos 
usem mochilas transparen-
tes quando as aulas retorna-
rem em agosto, juntando-se 
a outros distritos do Texas 
na implementação de novas 
medidas de segurança após o 
massacre na escola de Uvalde.

As novas regras se apli-
cam a alunos do 6º ao 12º 
ano do Dallas Independent 
School District – o segundo 
maior distrito escolar públi-
co do Texas. Outros tipos de 
mochilas não serão mais per-
mitidos, de acordo com o dis-
trito escolar.

“Reconhecemos que mo-
chilas transparentes ou de te-
la por si só não eliminarão as 
preocupações de segurança”, 
disse o distrito em seu anún-
cio. “Esta é apenas uma das 
várias etapas do plano abran-
gente do distrito para melhor 
garantir a segurança dos alu-
nos e funcionários”.

O distrito já comprou as 
mochilas transparentes e de-

A mochila é uma das medidas contra tiroteios; acesso à escola também.

Dallas Independent School District.

ve distribuí-las antes do iní-
cio do ano letivo. A decisão 
foi tomada com base no fee-
dback de alunos e pais, bem 
como em recomendações de 
uma força-tarefa de seguran-
ça no distrito.

Os requisitos de mochila 
em Dallas seguem um novo 
escrutínio das medidas de se-
gurança depois que um atira-
dor matou 19 crianças e dois 
professores dentro da Robb 
Elementary em Uvalde em 24 
de maio, o segundo tiroteio 
mais mortal em uma escola 
K-12 nos EUA.

Mas o distrito escolar de 
Dallas não é o único no Texas 
a intensificar as medidas de 
segurança.

Na semana passada, um 
distrito escolar em Seguin, 
perto de San Antonio, disse 
que mudaria para uma políti-
ca clara de mochila para alu-
nos do ensino fundamental e 
médio no novo ano letivo.

Já o distrito escolar em 
Greenville, cerca de 80 quilô-
metros a nordeste de Dallas, 
anunciou mudança para as 
mochilas transparentes e ou-
tras de acesso às escolas.

Arlaine Castro

Caso de poliomielite é detectado em Nova 

York após décadas erradicada no país
O Departamento de Saúde 

do Estado de Nova York infor-
mou a detecção de um caso de 
poliomielite no Condado de 
Rockland, subúrbio da cidade. 
Esta é a primeira vez em pelo 
menos três décadas que uma 
ocorrência da doença é regis-
trada nos Estados Unidos. 

Em nota divulgada na 
quinta-feira, 21, as autorida-
des afirmam que testes feitos 
até agora sugerem que o caso 
do vírus altamente contagio-
so pode ter se originado fo-
ra do país.

“Estamos monitorando a 
situação de perto e trabalhan-
do com o Departamento de 
Saúde de Nova York e com o 
Centro de Controle e Preven-
ção de Doenças (CDC) para res-
ponder a essa questão emer-
gencial de saúde pública para 
proteger a saúde e o bem-estar 
dos moradores do condado”, 
disse a comissária de Saúde do 
Condado de Rockland, Patricia 
Schnabel Ruppert, em nota.

Segundo o CDC, embora 
nenhum caso de pólio tenha 
surgido nos Estados Unidos 
desde 1979, o vírus já foi tra-
zido para o país por viajan-
tes com a doença. A última 
vez que isso aconteceu foi em A última vez de registro do vírus no país foi em 1993.

Sarah Poser, Meredith Boyter Newlove-CDC.

1993.
A poliomielite, que não 

tem cura, invade o sistema 
nervoso e pode causar para-
lisia irreversível em questão 
de horas. No final dos anos 
1940, surtos do vírus causa-
vam deficiências em cerca de 
35 mil norte-americanos por 
ano, principalmente em crian-
ças que viviam em áreas com 
baixa cobertura de saneamen-
to básico.

Graças à criação da vaci-
na contra a doença em 1953, 
o número de casos de polio-

mielite caiu substancialmen-
te ao redor do mundo, sendo 
erradicada em muito países 
desde então. 

No Brasil, a doença é consi-
derada erradicada desde 1994 
pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e a vacina da go-
tinha é somente é utilizada 
em doses de reforço, o que 
impede o risco da criança e 
de outros adultos se infecta-
rem com a versão atenuada do 
vírus. Isso porque eles já con-
tam com a proteção induzida 
pela imunização.
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Fed aumenta juros nos 

Estados Unidos em 0,75%
O Federal Reserve (Fed) 

elevou a taxa básica de juros 
em 0,75 ponto percentual na 
quarta-feira (27), em um es-
forço para esfriar a inflação 
mais intensa nos Estados Uni-
dos desde a década de 1980, 
com “aumentos contínuos” 
nos custos de empréstimos 
ainda por vir apesar da desa-
celeração da economia.

“A inflação continua ele-
vada, refletindo desequilíbrios 
de oferta e demanda relaciona-
dos à pandemia, preços mais 
altos de alimentos e energia e 
pressões de preços mais am-
plas”, disse o Comitê Federal 
de Mercado Aberto (Fomc, na 

sigla em inglês) ao elevar a ta-
xa referencial a um intervalo 
entre 2,25% e 2,50%, em vota-
ção unânime.

O Fomc acrescentou que 
segue “altamente atento” aos 
riscos de inflação.

Mas, embora a geração de 
empregos tenha permaneci-
do “robusta”, as autoridades 
observaram no novo comu-
nicado de política monetária 
que “os indicadores recentes 
de gastos e produção abran-
daram”, um aceno para o fato 
de que o ciclo agressivo de au-
mentos dos juros que têm co-
locado em prática desde mar-
ço está começando a pesar.

O esforço é para esfriar a inflação mais intensa desde a década de 1980.

A população dos EUA e seus territórios perdeu US$ 20,1 bilhões em mais de 

2,3 milhões de violações de dados, segundo análise de dados do FBI.

Califórnia lidera violações de 

dados nos EUA, aponta Forbes 

U
m novo relatório da 
Forbes Advisor mostra 
que a Califórnia lide-

rou o país em violações de 
dados entre 2017-2021, com 
325.291 vítimas perdendo 
mais de US$ 3,7 bilhões. No 
geral, a população dos EUA 
e seus territórios perdeu US$ 
20,1 bilhões em mais de 2,3 
milhões de violações de dados.

A Forbes usou dados do 
FBI do Internet Crime Com-
plaint Center da agência fede-
ral para determinar quantos 
americanos foram impacta-
dos durante o período de cin-
co anos, qual tipo de violação 
foi a mais comum e qual resul-
tou na maior perda financeira.

A violação mais cara para 
os residentes do Golden State 
veio de contas de e-mail com-
prometidas, que custaram a 
14.925 vítimas mais de US$ 
1,18 bilhão. Isso foi seguido 

por 12.205 vítimas enganadas 
por esquemas de romance on-
line a um custo de US$ 516,2 
milhões.

Outros roubos vieram na 
forma de golpes de investi-
mento (5.270 vítimas perde-
ram quase US$ 440 milhões), 
fraude imobiliária (11.365 ví-
timas perderam US$ 176,4 
milhões) e roubo de dados 
pessoais (31.742 vítimas per-
deram US$ 163,4 milhões).

O Texas foi o segundo es-
tado em perda financeira do 
tipo no relatório da Forbes, 
com 179.217 pessoas afetadas 
por violações de dados a um 
custo total de mais de US$ 1,8 
bilhão. Nova York foi a próxi-
ma (141.170 vítimas perderam 
US$ 1,77 bilhão), seguida pela 
Flórida (198.830 vítimas per-
deram US$ 1,72 bilhão) e Ohio 
(64.926 vítimas perderam US$ 
776,8 milhões) para completar 

Roubos acontecem via contas de e-mail, falsos romances e investimentos.

Pixabay.

os cinco primeiros.
Quando as empresas da 

Califórnia sofrem violações de 
dados, essas informações, jun-
tamente com as cartas de no-
tificação que foram enviadas 
se a violação afetou mais de 
500 pessoas, devem ser envia-
das ao Gabinete do Procurador 
Geral do estado.

A lista de empresas da Ca-

lifórnia que tiveram dados 
roubados este ano e em 2021 
é longa e inclui Blue Shield 
of Southern California; Kai-
ser Foundation Health Plan, 
Southern California; Lending 
Tree; Ernest Packaging Solu-
tions; and Professional Finan-
ce Co. e outras.

Com informações do site 
Mercury News.

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 caso abre potencial para acesso dos pacientes mais velhos a tratamentos contra o HIV e câncer.

Paciente é declarado curado do HIV após 

receber células-tronco na Califórnia

U
m paciente de 66 anos 
diagnosticado com HIV 
foi considerado curado 

após receber transplante com 
células-tronco para tratar leu-
cemia, afi rmaram pesquisado-
res na quarta-feira (27).

Embora o transplante te-
nha sido planejado para o tra-
tamento de câncer no sangue, 
os médicos também buscaram 
um doador que fosse resisten-
te ao vírus que causa a Aids, 
um mecanismo que funcio-

nou primeiramente na cura 
do chamado “Paciente de Ber-
lim”, Timothy Ray Brown, em 
2007. 

O paciente é o quarto a ser 
curado dessa maneira. O apeli-
do “Cidade da Esperança” foi 
dado por conta da instituição 
em Duarte, na Califórnia, on-
de estava sendo atendido, e 
porque ele não quis ser identi-
fi cado. Além de ser o mais ve-
lho a receber o tratamento até 
agora, o paciente tinha HIV há 

mais tempo, tendo sido diag-
nosticado em 1988 com o que 
descreveu como uma “senten-
ça de morte”, que matou mui-
tos de seus amigos.

O paciente faz a terapia 
antirretroviral para contro-
lar sua condição por mais de 
30 anos. Os médicos disseram 
que o caso abre um poten-
cial para o acesso dos pacien-
tes mais velhos a tratamentos 
contra o HIV e câncer san-
guíneo.O paciente tinha HIV há mais tempo, tendo sido diagnosticado em 1988.

 REUTERS/Direitos reservados

Anatel autoriza o 5G em Belo Horizonte, Porto Alegre e João Pessoa

A Agência Nacional de Te-
lecomunicações (Anatel) con-
fi rmou na quarta-feira, 27, que 
as operadoras poderão ativar 
suas redes de internet móvel 
em Belo Horizonte, Porto Ale-
gre e João Pessoa a partir des-
ta sexta-feira (29).

A data foi defi nida pelo 

Grupo de Acompanhamento 
da Implantação das Soluções 
para os Problemas de Inter-
ferência na faixa de 3.625 a 
3.700 MHz (Gaispi), em reu-
nião esta manhã. O grupo é 
composto por representantes 
da Anatel, do Ministério das 
Comunicações e de empresas, 

incluindo as de radiodifusão 
afetadas pelo projeto.

As três capitais se somam 
a Brasília, onde o 5G foi ativa-
do em 6 de julho. Desde en-
tão, segundo os conselheiros 
da Anatel, na capital federal a 
cobertura vem sendo expan-
dida rapidamente, com a oti-

mização da rede seguindo o 
cronograma que estabelece os 
prazos máximos para que as 
empresas instalem novas es-
tações. Assim como em Brasí-
lia, a área atendida nas outras 
três localidades já autorizadas 
será ampliada pouco a pouco.

Torre capta sinal 5G.

O Instituto Nacional de 
Câncer (Inca) divulgou na 
quarta-feira, 27, Dia Mundial 
de Conscientização e Combate 
ao Câncer de Cabeça e Pesco-
ço, um alerta de que a preven-
ção e o diagnóstico precoce 
são elementos fundamentais 
para salvar vidas. O Dia Mun-
dial faz parte da campanha Ju-
lho Verde, que objetiva alertar 
a população sobre os cuidados 
necessários para evitar o sur-
gimento ou evolução desses ti-
pos de tumores.

Os cânceres de cabeça in-
cluem a cavidade oral, des-
de os lábios até as glândulas 
salivares, enquanto o pesco-
ço tem a parte da orofaringe 
mais laringe e glândula tireoi-
de. Somando todos esses ti-
pos, a estimativa do Inca para 
o triênio 2020/2022 é que os 
cânceres de cabeça e pescoço 
atinjam 19,5 mil novos casos 
por ano para homens e 17.140 
novos casos por ano para mu-
lheres, totalizando 36.640 no-
vos casos no período.

Câncer de cabeça 

e pescoço: doença 

afeta 40 mil pessoas

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
xistem rumores que a re-
cessão está próxima e se-
rá iminente.

Enquanto eu não possuo 
uma bola de cristal para te ga-
rantir que isso vai acontecer 
ou não, aqui vão alguns pon-
tos que eu sei serem verdadei-
ros para você saber como se 
preparar para uma situação 
como esta.

Vivemos em um dos, senão 
o país mais potente do plane-
ta. Os EUA já viu muitas cri-
ses e épocas de recessão dura, 
passou e superou TODAS! Is-
to é fato! 

Agora o que podemos fazer 
para nos prepararmos para es-
te momento?

Existem 3 ações básicas que 
vão te ajudar muito se real-
mente houver uma recessão 
no mercado.

#1 Construir  ou reforçar a 
sua reserva financeira.

De acordo com especialistas 

em economia, todos deveriam 
almejar a terem pelo menos 3 
a 6 meses de seus gastos men-

sais em uma conta de liquidez 
imediata.

Então se hoje você gasta em 

torno de $3,000 por mês, você 
deve ter de $9,000 a $18,000 
guardados. Você pode ter esse 
dinheiro em uma

Conta de CD or exemplo, 
que vai te dar um rendimento 
micro de talvez 1% a 1,5%. Mas 
lembra que o objetivo deste di-
nheiro é apenas existir no ca-
so de uma emergência como 
uma pandemia ou recessão. E 
essa reserva não vai aparecer 
de uma hora para outra… pre-
cisa ser construída. Assim co-
mece alocar uma parte de sua 
renda para este fundo, nem 
que seja $50 por mês. Mas co-
mece a guardar um pouquinho 
todo mês.

# 2 Funil Financeiro 
O que é isso? O funil finan-

ceiro é uma ferramenta super 
usada para controlar e encon-
trar dinheiro no seu próprio or-
çamento. Funciona da seguin-
te forma; você vai listar  todas 
as suas despesas, pequenas,mé-

dias e grandes, vai então fazer 
uma análise de tudo o que você 
pode cortar, reduzir ou trocar. 
E assim ao refinanciar as suas 
finanças você vai encontrar 
maneiras criativas de poupar 
e ao mesmo tempo colocar as 
rédeas no seu próprio dinheiro.

#3 O terceiro ponto é um 
bônus! Agora que você já co-
meçou sua reserva, fez um refi-
nanciamento de suas despesas, 
é a hora de agregar mais valor a 
este pacote colocando uma ren-
da extra nesta equação.

Com estes três pontos em 
vigor as suas chances de pas-
sar por uma possível recessão 
são bem melhores.

Agora se a recessão não 
vier, uma coisa é certa; a sua 
vida financeira vai estar mais 
organizada e bem mais feliz!

Planejamento sempre vai 
ser a sua melhor ferramenta 
financeira.

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

Três ações para você se preparar para uma possível recessão nos EUA

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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P
ela primeira vez na 
história, a Adidas 
comprou o naming 
ritghts de uma pra-

ça esportiva. A marca vai 
dar nome ao ginásio de Por-
te de la Chapelle, em Paris, 
que será erguido para os Jo-
gos Olímpicos e Paralímpicos 
de 2024.

“Esta é a primeira vez 
que um local recebe o no-
me da Adidas no mundo. Dar 
o nosso nome ao ginásio é 
uma oportunidade única pa-
ra nós”, afirmou Mathieu Si-
dokpohou, diretor adminis-
trativo da Adidas para o sul 
da Europa.

O contrato de 2,8 mi-
lhões de Euros por ano tem 
duração de cinco anos, com 
possibilidade de renovação 
por mais sete.

O acordo foi fechado pela 

Adidas com a Sociedade Anô-
nima de Operação do Palácio 
Omnisports de Paris-Bercy 
(SAE POPB, na sigla em fran-
cês), empresa responsável pe-
la Accor Arena e o Bataclan.

A Adidas Arena, que tem 
capacidade para 9 mil pes-
soas, receberá shows e even-

tos esportivos até o evento e 
será a casa da equipe de bas-
quete de Paris, após os Jogos 
Olímpicos. Durante as Olim-
píadas e Paralimpíadas, vai 
sediar competições de bad-
minton e ginástica rítmica e 
badminton e levantamento 
de peso, respectivamente.

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. www.blogesporte.com.br

Adidas compra `naming rights` 
pela primeira vez

georgenatal@gmail.comPor GEORGE FERNANDES

O
Canal Olímpico Bra-
sil vai transmitir, 
ao vivo, os Jogos 
Sul-americanos de 

Assunção 2022. O evento es-
portivo será realizado entre 
os dias 1º e 15 de outubro, 
no Paraguai.

“A transmissão dos Jo-
gos Sul-americanos Assunção 
2022 é um marco importante 
na evolução do Canal Olím-
pico do Brasil, uma iniciativa 
do COB, que está democra-
tizando as transmissões das 
modalidades olímpicas no 
país”, disse o presidente do 
Comitê Olímpico do Brasil, 
Paulo Wanderley.

Serão mais de 662 horas 
de transmissão, mostrando 
todos os detalhes dos mais 
variados esportes, nas duas 
plataformas: Youtube e Site 
Oficial.

“Em pouco mais de um 
ano e meio de vida, o Canal 
coleciona momentos mar-
cantes, com um retorno de 
público impressionante”, 
completou Paulo Wanderley.

O Canal Olímpico do Bra-
sil foi lançado pelo COB em 
2020 e já conta com cerca de 
200 mil inscritos somando o 
Youtube e o site próprio.

Jogos Sul-americanos
Os XII Jogos Sul-Ame-

ricanos terão a participa-
ção de mais de 6.800 atletas 
e oficiais dos 15 países que 
compõem a ODESUR (Orga-

nização Desportiva Sul-ame-
ricano).

O Time Brasil contará 
com 472 atletas, disputan-
do as medalhas em 46 das 53 
modalidades da competição, 
oriundas de 34 esportes dife-
rentes.

Essa é a maior delegação 
do Time Brasil no ciclo olím-
pico. A expectativa é voltar 
a liderar o quadro de meda-
lhas, depois de ter ficado na 
segunda colocação, atrás da 
Colômbia, na edição de Co-
chabamba, na Bolívia, em 
2018.

Canal Olímpico do Brasil 
transmite Jogos Sul-americanos
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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

Adriana Calcanhotto anuncia show em 

Miami e turnê nos Estados Unidos

A
clamada por fãs 
e críticos e con-
siderada uma das 
grandes composi-

toras e cantoras brasilei-
ras dos últimos 30 anos, 
Adriana Calcanhotto vai 
fazer uma turnê pelos Es-
tados Unidos em setembro. 
A turnê inclui um show 
no Miami Beach Band-
shell, sábado, 17 de setem-
bro. Além de Miami Beach 
a turnê também vai passar 
por Atlanta, Boston, No-
va York, Los Angeles, San 
Francisco, entre outras ci-
dades.

Calcanhotto é um ca-
maleão musical que nave-
ga da bossa nova ao sam-
ba, vanguarda, pop, MPB 
e muito mais. Duas ve-
zes vencedora do Latin 
GRAMMY, Calcanhotto co-
meçou sua carreira em 

meados da década de 1980 
e já lançou mais de 20 ál-
buns, alcançando vendas 
multiplatina. Nas últimas 
três décadas, suas can-
ções se tornaram a trilha 
sonora de milhões de fãs 
por meio de rádio, video-
clipes hipnotizantes e te-
mas de grandes programas 
de TV. “Devolva-me”, “Es-
quadros”, “Inverno”, “Ma-
resia”, e “Fico Assim Sem 
Você” são alguns de seus 
sucessos que certamente 
estarão no repertorio do 
show.

Com uma versatilidade 
surpreendente e uma poe-
sia cativante, Calcanhotto 
é capaz de compor baladas 
populares e também peças 
conceituais inspiradas em 
grandes nomes da literatu-
ra. Autora publicada com 
imensos conhecimentos da 

língua portuguesa, Calca-
nhotto foi convidada pela 
Universidade de Coimbra, 
em Lisboa, para dar uma 
aula especial de poesia e 
composição musical. Ela 
foi extremamente criativa 
durante a pandemia, lan-
çando um álbum ao vivo, e 
novas músicas inspiradas 
nas realidades do Brasil. 
Com produção da Brazilian 
Nites, os ingressos para to-
dos os shows estão a venda 
no site BrazilianNites.com

U
ma das novida-
des entre os lança-
mentos desse ano 
é a parceria entre 

Djavan e Milton Nascimen-
to no single “Beleza Des-
truída”. “Bituca é uma coisa 
do outro mundo. Ele é im-
provável na sua originalida-
de”, afi rma o artista alagoa-
no quando indagado sobre 
Milton. “Talvez nem ele sai-
ba como foi importante na 
minha formação, o período 
em que eu estava ouvindo 
toda a música do mundo e 
ele me causou um arrebata-
mento enorme”.

“Também ‘improvável 
em sua originalidade’ de 
compositor e cantor, Djavan 
passou a vida encontrando 
furtivamente o Milton por 
aí. Outra característica co-
mum dos dois, a timidez, 
contudo, nunca os aproxi-
mou para além da amizade 
e do carinho de colegas.

Nos últimos tempos, 
pessoas próximas de Dja-

Djavan lança parceria 

com Milton Nascimento
van, sem saber uma das ou-
tras começaram a questio-
nar, ‘poxa, você nunca fez 
nada com o Milton’. Muito 
provavelmente pensando 
no que a ‘improvável origi-
nalidade’ de ambos não da-
ria quando reunidas.

Quando começou a 
pensar no que seria o ál-
bum “D” (Luanda Records/
Sony Music), Djavan perce-
beu que tinha de fazer al-
go com o cantor e compo-
sitor mineiro. E criou uma 
melodia para que os dois 
cantassem juntos, na linha 
do cancioneiro do criador 
do Clube da Esquina. Para 
a letra, Djavan pensou em 
escrever algo que também 
falasse pelos dois: a natu-
reza, ou melhor da preser-
vação da natureza sempre 
ameaçada de destruição, 
dos indígenas e povos da 
floresta.

“Beleza Destruída” é o 
segundo single álbum “D” 
— no final de junho ele su-

biu nas plataformas o pop 
“Num Mundo de Paz”. Ago-
ra, a gravação da parce-
ria entre os dois ícones da 
MPB chega em áudio e ví-
deo — com clipe realizado 
por Giovanni Bianco, dire-
tor artístico do projeto. A 
gravação de tão aguardado 
encontro teve todos os in-
gredientes dos grandes mo-
mentos. Djavan compôs e 
arranjou a música no que 
imaginou ser o tom melhor 
para as vozes dos dois. Ao 
receber a gravação, Milton 
achou que estava alto para 
ele. Mas ao chegar no estú-
dio viu que não: a canção 
cabia- lhe perfeitamente no 
tom original.

10PM08/06
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DC League of 

Super-Pets

Warner Bros

Estreia nas 
salas de cinema 
de todo o país 
no dia 29 de 
julho, a nova 
animação “DC 

League of Super-Pets”. O fi lme 
animado acompanha acompanha 
Krypto o Supercão e Superman, 
amigos inseparáveis, comparti-
lhando os mesmos superpoderes e 
lutando contra o crime em Metró-
polis lado a lado. Quando Super-
man e o resto da Liga da Justiça são 
sequestrados por Lex Luthor, Kryp-
to forma uma equipe de animais 
de estimação que receberam super 
poderes, criando assim a League 
of Super-Pets. No elenco de vozes 
estão Dwayne Johnson, Kevin Hart, 
John Krasinski, Vanessa Bayer, 

Natasha Lyonne, Diego Luna, entre 
outros. A direção fi cou por conta 
de Jared Stern e Sam Levin. Jared 
também escreveu o roteiro ao lado 
de John Whittington.

Thirteen Lives

Prime Video

O drama “Thir-
teen Lives” tam-
bém estreia nas 
salas de cinema 
das cidades de 
Los Angeles, 
Nova York e Chi-

cago, na sexta-feira, dia 29 de julho, 
e fi ca disponível na Amazon Prime 
Video no dia 5 de agosto. Dirigido 
pelo diretor Ron Howard, o longa 
narra a história real do esforço global 
para resgatar um time de futebol 
tailandês que fi cou preso na caverna 
Tham Luang durante uma tempes-
tade. Enfrentando um ambiente 

hostil, uma equipe composta pelos 
mergulhadores mais habilidosos e 
experientes do mundo se junta às 
forças tailandesas e voluntários para 
tentar resgatar os doze meninos e 
seu treinador. Com poucas chances 
e um mundo inteiro assistindo, o 
grupo vivencia o maior desafi o de 
suas vidas. O roteiro foi escrito por 
William Nicholson. No elenco estão 
Viggo Mortensen, Colin Farrell, Joel 
Edgerton, Tom Bateman, Paul Glee-
son, Pattrakorn Tungsupakul, Tui 
Thiraphat Sajakul, James Teeradon 
Supapunpinyo, entre outros.

A Love Song

Bleecker Street

O drama “A 
Love Song” 
também entrou 
em cartaz no 
dia 29 de julho, 
sexta-feira. O 

longa acompanha Faye, uma viajante 
solitária aproveitando seu tempo 
para pescar, observar pássaros e as 
estrelas em um acampamento rural 
do Colorado enquanto aguarda a 
chegada de Lito, uma paixão do seu 
passado que está navegando em sua 
própria e nômade jornada pelo mun-
do. No elenco estão Dale Dickey, Wes 
Studi, Michelle Wilson, JohnWay, 
entre outros. A direção fi cou por 
conta de Max Walker-Silverman, que 
também escreveu o roteiro.

My Old School

Magnolia 
Pictures

O documen-
tário “My 
Old School” 
já está em 
cartaz nas 
salas de 

cinema. No longa, Brandon Lee 

de 16 anos matriculou-se na 
Bearsden Academy, em 1993, 
uma escola secundária em um 
subúrbio abastado de Glasgow, 
na Escócia. Um aluno extraor-
dinariamente brilhante que 
surpreendeu os professores ao 
atingir seu objetivo de entrar 
na faculdade de medicina, 
exibindo uma riqueza de co-
nhecimentos para além de sua 
idade. Mas então seu segredo 
inacreditável foi revelado. O 
documentário retorna à sua 
antiga escola para uma visão 
nostálgica da história estranha 
e verdadeira história de Bran-
don Lee. Utilizando memórias 
de alunos e professores, o 
filme oferece várias surpresas 
ao longo do caminho. “My Old 
School” foi escrito e dirigido 
por Jono McLeod.

CINEMA

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

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

As estreias no cinema e canais de streaming

cinema@gazetanews.comPor JANA NASCIMENTO NAGASE

Warner Bros
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Neise Cordeiro entrevistando Ivete Sangalo

Neide Hall, designer da marca brasileira N-Hall e Marione 

Pinheiro, socia da loja Sand Brazil

A Chef Camila Barquete com os convidados A advogada Larissa Salvador e seu pai Levi Salvador

Wagner Pontes, Day Pontes, Fernanda Pontes, Ana 

Alice Soares e Diogo Boni

Luciana Lewis e Fernanda Vidigal

FLORIDA CUP 2022

The 55 Project Lide Miami em Fort Lauderdale

Destination na Miami 

Swim Week

E
ntre os dias 16 e 23 de Julho aconte-
ceu em Orlando a Florida Cup 2022, o 
maior evento internacional esportivo 

da Florida Central.
O evento, que combina esporte, músi-

ca e entretenimento, contou com a partici-
pação de grandes equipes do futebol mun-
dial, como Arsenal e Chelsea. Os dois times 
ingleses, que disputaram a final do torneio, 
jogaram partidas amistosas com as equipes 
do Orlando City e Club America, do Mexico. 
Além dos jogos, diversos eventos acontece-
ram, entre eles o showzaço da cantora Ivete 
Sangalo e o Florida Cup All-Star, ambos na 
Universal Orlando Resort. Durante os even-
tos, muitas celebridades do meio artístico e 
esportivo estiveram presentes como o can-
tor Xandy, do Harmonia do Samba, Carla 

Perez, Jacaré, entre outros. Os jogadores da 
seleção brasileira de futebol Roberto Car-
los, Rivaldo e Denilson marcaram presen-
ça, conversando com os fans e autografan-
do camisetas. Alguns deles participaram do 
torneio All-Star, jogando lado a lado com 
Diego Tardelli, a atleta de futvôlei Natalia 
Guitler e o YouTuber e apresentador Fred, 
entre outros convidados.

Este ano a Florida Cup expandiu seus 
horizontes. Além de Orlando, dois outros 
jogos aconteceram em diferentes cidades: 
Las Vegas, Nevada e Charlotte, na Carolina 
do Norte.

A diversão e o amor pelo futebol fez do 
evento, uma vez mais, um grande sucesso. 
Ano que vem tem mais!

N
a terca-feira, dia 19 
de julho, o The 55Pro-
ject, em colaboração 

com Livia Mansur, apresen-
tou o “Talk Series: Art &amp; 
Business, A valuable Rela-
tionship”. O evento aconte-
ceu no Reach Brickell City 
Center e contou com a pre-
sença de convidados e apoia-
dores do projeto!

N
o dia 20 de julho, a edição do Lide Miami aconte-
ceu em Fort Lauderdale! Na ocasião, a convidada 
foi Fernanda Pontes, fundadora da If You Founda-

tion, instituição que faz ações sociais para a comunida-
de brasileira carente que vive nos Estados Unidos. Fer-
nanda falou dos números que a fundação atingiu desde a 
sua criação e se emocionou ao falar que a If You Founda-
tion foi a realização de um sonho de infância. No segun-
do round do evento, Diogo Boni contou sobre seu traba-
lho na Globo Internacional.

Veja quem compareceu!

E
ntre os dias 16 e 18 de julho, aconte-
ceu o Miami Swim Week. As marcas 
brasileiras invadiram Miami com rou-

pas de banho, sapatos, acessórios e muito 
glamour, apresentando o que tem de novo 
em resort wear. O evento Destination, loca-
lizado no Eden Roc surpreendeu em quali-
dade e design!

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

Neise Cordeiro com 

Natalaia Guitler

Brazilian Voices 

em New York

N
o dia 14 de julho, 
o Brazilian Voices 
subiu ao palco da 

sala Weill Recital Hall no 
Carnegie Hall, a convite 
de Guilherme Arantes. Na 
ocasião, fizeram uma par-
ticipação especial em 2 
músicas do show de Gui-
lherme. O show foi um su-
cesso!

Integrantes do Brazilian Voices em 

frente ao Carnegie Hall

Brazilian Voices no Today com Hoda 

Kotb

Livia Mansur e Fernanda Vidigal Maria Fulfaro, Luciana Lewis e 

Fernanda Gurariba 

Wine Tasting Club

No sábado, dia 16 de julho, aconteceu mais uma edição do “Wine Tasting Club”, em 
Clermont. Realizado pela personal wine advisor, Josefina Guedes, a noite teve um menu 
verão cuidadosamente elaborado pela Chef Camila Barquete. Convidados degustaram o vi-
nho da uva Rkatsiteli da Republica da Georgia, que segundos fatos bíblicos, foi a uva plan-
tada por Noé, após o diluvio no Monte Arat, na Armenia.

Confira as fotos by Cris Motta.

Wine Tasting by Josefina Guedes
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