
O maior jornal brasileiro na Flórida

Flórida tem a maior comunidade 
brasileira nos EUA, diz censo

“O mais difícil é fazer 

o papel de mãe”, diz 

marido de Rafaelle 

Em entrevista exclusiva, Carlos 
Jimenes fala sobre a criação 

dos fi lhos sem a esposa, Rafael-
le Sousa, presa desde 2019 após 
deixar a bebê na área de lixo em 
Boca Raton.

Carlos e os fi lhos Sarah, 3, e Noah, 6. 

E
m todo os EUA, os brasileiros somam quase 500 
mil, com quase 102 mil deles na Flórida, calcu-
lou a American Community Survey com base 

nos dados de 2019 (últimos disponíveis). Em Massa-
chusetts, que era considerado o maior polo brasileiro 

nos EUA, há 92.957 brasileiros. Os dados divergem 
do Itamaraty, que calcula mais de 1 milhão de bra-
sileiros morando em solo americano, sendo 300 mil 
na Flórida. Saiba quais as cidades concentram mais 
brasileiros no Sunshine State. Flórida | Pág. 11

Flórida | Pág. 10

Na Flórida, a comunidade é composta de 101.417 brasileiros, enquanto Massachusetts tem 92.957 brasileiros, segundo dados de 2019.
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Sete em cada 10 americanos veem migração como vantagem para o país
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Educar uma criança com 
ambos os pais presen-
tes já não é uma tare-

fa fácil, agora imagina fazer 
isso sozinho? A carga de res-
ponsabilidade e o desafio em 
ser uma mãe ou pai solteiro 
é muito maior, pois eles têm 
que tomar decisões, deman-
dar tarefas do trabalho, casa, 
equilibrar vida emocional e 
profissional.

No Brasil, dados do IB-
GE apontam um aumento 

na porcentagem no núme-
ro de pais solteiros, em 2005 
era de 3,1%, já em 2015 foi 
para 3,6%. O número ainda 
é muito menor do que os ín-
dices de mães solteiras que, 
também subiram, de 25,8 pa-
ra 26,8 no mesmo período.

De fato, os pais e mães se 
deparam com muitos desa-
fios diariamente, porém ser 
pai solteiro tem seus pró-
prios contratempos e exige 

coragem, paciência e com-
paixão para manter uma boa 
rotina de vida.

“O pai solteiro precisa 
fornecer tudo. Prover a sus-
tentação econômica, educa-
ção e desenvolvimento pes-
soal e também o lado afetivo, 
desde a diversão até as bron-
cas, absolutamente tudo. Às 
vezes, o pai por ser homem 
consegue ser mais eficien-
te na educação ou diversão, 
contudo, lidar com o lado 

afetivo e sentimen-
tal é mais desafia-
dor”, afirma o con-
sultor executivo 
Massimo Valenti.

Valenti que é 
italiano e mora no 
Brasil há 20 anos, 
possui a guarda de-
finitiva dos filhos há 
oito anos. Ele reve-

la que não notou nenhuma 
mudança no comportamento 
das crianças e sim uma evo-
lução, desde o momento que 
ficaram sob sua tutela.

“Sempre fui muito pró-
ximo e apegado aos meus fi-
lhos. Brincávamos, saíamos 
bastante, eu cozinhava para 
eles, resumindo, sempre fui 
muito presente na vida deles. 
Ao receber a guarda provisó-
ria e depois definitiva sinto 

que as coisas foram “conser-
tadas” depois de um proces-
so de 16 meses, quando con-
seguimos seguir em frente, 
retomando uma vida quase 
normal”, conta Valenti.

Os 5 desafios de todo pai 
solteiro

Suporte
Alguns pais solteiros re-

lutam em buscar ajuda, se-
ja por vergonha ou qualquer 
outro motivo. Mas, lembre-
-se, na maioria dos casos, vo-
cê não está sozinho!

Se não tem o suporte de 
um parente ou amigo, com 
certeza existem muitos ou-
tros pais por aí, que enfren-
tam desafios cotidianos se-
melhantes.

Uma boa opção é a bus-
ca por ajuda profissional de 
um psicólogo, que vai ajudá-
-lo a entender melhor esse 
momento.

Disciplina
Tornar a disciplina parte 

de um relacionamento sau-
dável com seus filhos sig-
nifica estabelecer regras e 
padrões, que você pode apli-
car de maneira consistente 
e justa.

É provável que seu filho 
não goste ou fique chatea-
do com você, mas tenha em 
mente o benefício que está 

fazendo para o seu desen-
volvimento enquanto cida-
dão no futuro.

O desafio pode ser ime-
diato, mas os valores con-
quistados por meio da dis-
ciplina terão um impacto 
muito importante na vida 
deles.

Comunicação
Mantenha a linha de co-

municação aberta, deixando 
seus filhos saberem que po-
dem conversar com você so-
bre qualquer coisa.

A comunicação ajuda a 
ensinar os seus filhos a re-
solverem seus próprios pro-
blemas.

Proteção
Os pais solteiros geral-

mente se esforçam muito pa-
ra proteger seus filhos. Se é 
ou não uma forma de com-
pensar a ausência do pai ou 
mãe, a superproteção tende 
a ser um dos grandes desafios 
para esses pais.

Já ouviu a frase: “Prepare 
os filhos para o mundo”? En-
tão, deixe que seus filhos en-
frentem alguns problemas e 
dificuldades da vida, isso os 
tornará resilientes e fará com 
que eles não vivam em uma 
bolha protetora.

Texto: GABRIEL TOGNO-
LI - BLOG EDUCA PAIS.
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POR  | ARLAINE CASTRO

Mineira, 

formada em 

Comunica-

ção Social 

- Jornalismo 

pelo Centro 

Universitário 

do Leste de 

Minas Gerais 

(UNILES-

TEMG). Traz 

em seu cur-

rículo expe-

riências como 

assessora de 

comunicação, 

escritora,  

revisora e 

organizadora 

do livro Eta 

Babilônia. 

Atualmente 

é editora de 

conteúdo e 

repórter do 

Gazeta News.

Dados do IBGE apontam 

um aumento no número de 

pais solteiros, em 2005 era 

de 3,1%, já em 2015 foi para 

3,6%. Mas o número ainda 

é muito menor do que os 

índices de mães solteiras.

Os desafios de ser um pai solteiro no Brasil

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 11 a 17 de Agosto de 2022 3



FLÓRIDA Gazeta Brazilian News · Semana de 11 a 17 de Agosto de 20224

Senador propõe imposto para 

compradores de imóveis 
Um senador da Flórida 

apresentou uma proposta on-
de investidores e compradores 
de imóveis de fora do estado 
pagariam um imposto espe-
cial sobre o valor da compra 
da propriedade. O projeto te-
ria o objetivo de combater o 
alto custo dos aluguéis.

Randolph Bracy, senador 
estadual que está concorrendo 
ao Congresso dos EUA, apre-
sentou uma proposta na reu-
nião da Comissão do Conda-
do de Orange em 9 de agosto.

O plano é instituir impos-
tos especiais sobre as empre-
sas e pessoas físicas para de-
sestimular a compra, venda e 

aluguel de imóveis, e também 
prevê a aprovação de mais 
prédios de apartamentos de 
alta densidade, convertendo 
propriedades comerciais va-
gas em moradias e fornecen-
do subsídios e incentivos fi s-
cais para o desenvolvimento 
de moradias populares.

O imposto seria cobrado 
no fechamento da compra, pa-
ra investidores de fora do esta-
do e compradores individuais 
que não possuem proprieda-
des na Flórida.

O valor do imposto não foi 
determinado, mas a receita 
poderia ser usada para cons-
truir moradias mais acessíveis.

O imposto seria cobrado para investidores que não moram no estado.

Pixabay.

O ex-governador Charlie Crist e a atual comissária de Agricultura Nikki 

Fried disputam pelo partido democrata a candidatura ao governo estadual.

Votação antecipada para as 

primárias está em andamento

A 
votação antecipada pa-
ra as eleições primá-
rias já está em vigor 

nos condados da Flórida. Vá-
rias corridas importantes es-
tão em votação, incluindo o 
cargo de governador da Flóri-
da, no qual concorrem o ex-go-
vernador Charlie Crist e Nik-
ki Fried, atual comissária de 
Agricultura e Serviços ao Con-
sumidor do estado. Os dois dis-
putam pelo partido democra-
ta quem será o adversário do 
atual governador republicano 
Ron De Santis, que vai tentar 
a reeleição.

Além de governador, as 
primárias também serão pa-
ra cargos no Congresso. Pelo 
menos quatro representantes 
do Congresso do Sul da Flóri-
da estão tentando manter seus 
assentos no Capitólio.

A primária também inclui 
corridas não partidárias, como 

conselho escolar, juízes e co-
missão do condado. A votação 
antecipada acontecerá de 13 a 
21 de agosto, das 10h às 19h, 
todos os dias.

Como funciona

As datas, horários e locais 
para votar antecipadamente 
pessoalmente variam depen-
dendo de onde os eleitores 
estão registrados. A Flórida é 
um estado de partido fechado, 
o que signifi ca que os eleitores 
devem estar registrados em 
um partido político para votar 
nas primárias desse partido.

Podem participar da vota-
ção antecipada, votação por 
correio ou da votação no dia 
da eleição nas primárias os 
residentes que se registraram 
para votar até 25 de julho. Os 
locais de votação antecipada 
em cada condado também ser-
virão como locais onde os elei-
tores podem entregar suas cé-

Além de governador, as primárias também decidirão cargos no Congresso. 

DOS.MyFlorida.Com/Elections.

dulas de voto por correio. No 
condado de Broward, mais de 
300.000 cédulas de voto por 
correio foram enviadas. Os 
eleitores que desejam votar 
por correspondência devem 
solicitar uma cédula até o dia 
13 de agosto. As cédulas de-
vem ser recebidas até as 19h 
do dia da eleição para serem 
contadas.

São elegíveis para votar:
-Cidadão dos EUA;
-Residente legal da Flórida;
-Residente legal do con-

dado em que deseja ser re-
gistrado;

-Ter pelo menos 16 anos 
para fazer o pré-registo ou pe-
lo menos 18 anos para se re-
gistar e votar. Confi ra mais 
detalhes no gazetanews.com. 
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O furto aconteceu por volta de 7h30 da manhã, minutos antes da mãe colocar os filhos no carro.

Mulher tem carro furtado na garagem ao 

sair com filhos para a escola em Titusville

U
ma mãe que se prepa-
rava para levar seus fi-
lhos para o primeiro 

dia de aula teve o carro furta-
do na garagem de casa em Ti-
tusville, no condado de Bre-
vard, cerca de 40 milhas a 
leste de Orlando. 

O furto aconteceu por vol-
ta das 7h30 de segunda-feira, 
08, em uma área residencial. 
Erica Rose estava dentro de 
casa e se preparava para colo-
car as crianças no carro quan-

do viu o homem sair com seu 
veículo. 

Segundo o Departamen-
to de Polícia de Titusville, a 
câmera da campainha da ca-
sa capturou o momento em 
que Santiago Junior Pena, 43, 
de Daytona Beach, sai com o 
veículo da garagem e vira à di-
reita na rua.  Segurando uma 
cadeirinha com uma criança 
pequena dentro, a mãe grita. 
O filho mais velho também sai 
correndo em direção ao carro. 

Os policiais o prenderam 
cerca de uma hora depois  
após perseguir o veículo. Ju-
nior Pena enfrenta acusações 
de roubo, fuga e evasão da lei, 
abandono do local de um aci-
dente com danos e posse de 
parafernália de drogas.

Furto de carros nos EUA
Há mais de 880.000 rou-

bos de veículos a cada ano nos 
EUA, de acordo com os dados 
mais recentes do National In-
surance Crime Bureau (NICB).Segurando o filho menor na cadeirinha, a mãe viu o ladrão saindo. 

City of Titusville.

Pai é preso em Hialeah (FL) após filho de 3 anos pegar arma e atirar

Um pai foi preso em Hia-
leah após o filho de 3 anos pe-
gar uma arma de fogo e ati-
rar no próprio rosto dentro 
de casa. De acordo com o re-
latório de prisão da Polícia de 
Hialeah, Orlando Guzman La-
brada deixou sua arma carre-
gada sem vigilância no balcão 

do banheiro. Com a porta des-
trancada, seu filho de 3 anos 
entrou, pegou a arma carrega-
da e disparou.

Por sorte, a bala passou 
de raspão no rosto da crian-
ça, que foi transportada para 
o Ryder Trauma Hospital pa-
ra uma verificação completa 

e tratamento por precaução, 
disse o relatório. Ela não corre 
risco de morte. O pai foi acu-
sado de negligência culposa e 
arma de fogo de fácil acesso.

Segundo o Estatuto da Fló-
rida, é crime guardar ou dei-
xar uma arma de fogo carre-
gada onde há menor de idade. O filho entrou no banheiro e pegou a arma carregada em cima do balcão.

Pixabay.

Três crianças foram en-
contradas dentro de um car-
ro em um posto de gasolina 
em Miramar, sul da Flórida. 
Elas estavam sujas, com fome 
e haviam dormido no carro, 
segundo a polícia.

Os pais das crianças, Geor-
ge Daniel Detezanos, 45, e Cia-
ra Michelle Detezanos, 35, de 
Margate, estavam no posto, 
mas visivelmente drogados. 
Ambos tinham fala arrastada 
e não conseguiam manter o 
equilíbrio, disse a polícia, que 
foi chamada ao posto na ma-
nhã de 1 de agosto.

Crianças são 

encontradas 

sujas e famintas 

dentro de carro

Drogados, os pais foram detidos.

BSO.
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Flórida não 

declarará 

estado de 

emergência 

por varíola

O governador da Flórida, 
Ron DeSantis, disse no dia 3 
que não declarará uma emer-
gência de saúde pública devi-
do ao surto de varíola, apesar 
de mais de 500 casos no esta-
do. Mais de 6.326 casos de va-
ríola dos macacos foram con-
firmados nos Estados Unidos 

até o dia 3 de agosto. 
Também, o cirurgião ge-

ral do estado, Joseph Ladapo, 
lembrou ao público que a efi-
cácia da vacina Jynneos que 
está sendo distribuída como 
proteção contra a varíola dos 
macacos permanece incerta.

Califórnia, Nova York e Il-

linois declararam estado de 
emergência devido ao surto 
de varíola que se espalha ra-
pidamente. A declaração ge-
ralmente ajuda na logística e 
na coordenação entre os de-
partamentos estaduais e locais 
que trabalham para responder 
à emergência.

Contra a ideia de emergên-
cia de saúde pública, em uma 
coletiva de imprensa no con-
dado de Brevard na quarta-
-feira, DeSantis disse que não 
acredita que tal medida seja 
necessária, nem acha que os 
floridianos deveriam temer a 
varíola.

“Qualquer um dos políti-
cos que tentar assustá-lo sobre 
isso, não dê ouvidos às suas 
bobagens”, disse ele.” Qual-
quer coisa com a qual lidemos 
de uma perspectiva de saúde 
pública, não estamos fazendo 
medo. Nós vamos fazer fatos.”

Neste novo ano letivo, a segurança das escolas está sendo reforçada; xerifes e autoridades 

escolares estão garantindo auxiliares de recursos escolares fortemente armados nos campi.

Policiais escolares do condado de Brevard 

(FL) ficarão armados com rifles, diz xerife

Em seu condado, os ofi-
ciais de recursos da escola de 
Brevard estarão mais bem pre-
parados, mais bem armados e 
mais bem treinados, segun-
do ele.

Os policiais serão equipa-
dos com um uniforme tático 
fortemente armado e também 
não precisarão mais sair para 
buscar o rifle se houver uma 
ameaça. A arma estará com 
eles em todos os momentos.

“Acredito firmemente que 
se você não enfrentar violên- Policiais escolares ficarão armados o tempo todo com rifles em Brevard.

WTSP.

C
om as aulas começando 
na Flórida nesta e nas 
próximas semanas nes-

te novo ano letivo, a seguran-
ça das escolas está sendo refor-
çada. O xerife do condado de 
Brevard, Wayne Ivey, autori-
zou que policiais escolares fi-
quem armados o tempo todo 
com rifles. 

Após o massacre em Uval-
de, Texas e outros tiroteios em 
escolas, os xerifes e autorida-
des escolares estão garantindo 
que seus auxiliares de recur-
sos escolares estejam forte-
mente armados.

Ivey postou um vídeo no 
Facebook na segunda-feira, 8, 
dizendo que tornar as esco-
las alvos difíceis é sua princi-
pal prioridade. “Deixe-me ser 
muito claro”, disse Ivey. “Você 
não vai está entrar em minhas 
escolas e matar nossos filhos.”

cia com violência, você se-
rá morto violentamente”, dis-
se Ivey.

Outros condados da Flóri-
da também aumentaram a se-
gurança no campus. No conda-
do de Leon, policiais escolares 
priorizaram a segurança e co-
municação como os dois pon-
tos focais para este ano letivo 
e farão monitoramento em 
torno dos prédios escolares 
todos os dias. Além disso, eles 
não apenas garantem a segu-
rança, mas também estarão 

lá para ajudar os alunos com 
aconselhamentos a alunos que 
precisarem.

Após o devastador tiroteio 
em massa na Marjory Stone-
man Douglas High School, 
em Parkland, em 2018, to-
dos os campi de escolas públi-
cas da Flórida agora precisam 
ser ocupados por pelo menos 
um policial. . Muitos condados 
ainda lutam para preencher as 
vagas de policial escolar e, na 
falta, encaixam policiais do 
departamento. Canal WTSP.
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Em entrevista exclusiva ao Gazeta News, Carlos fala sobre as dificuldades e da rede de apoio para cuidar dos filhos. 

“O mais difícil é fazer o papel de mãe”, diz Carlos 

Jimenes, que cria os filhos após a prisão da mulher

Desde 2019, Carlos Jime-
nes Martins cuida sozi-
nho dos filhos Noah, 6 

anos, e Sarah, 3. Ele é mari-
do de Rafaelle Sousa, que es-
tá presa desde o ano citado e 
foi condenada no dia 27 de ju-
lho de 2022 a 7,5 anos de pri-
são pelo tribunal do condado 
de Palm Beach, sul da Flórida. 
No dia 8 de maio de 2019, sem 
saber que estava grávida, ela 
deu à luz. Assustada e acredi-
tando que o bebê havia nasci-
do sem vida, ela o colocou na 
área de lixeira do condomínio 
onde morava com o marido e 
o filho mais velho em Boca Ra-
ton. Um caso que repercutiu 
em toda a comunidade, mas 
que repercute ainda mais pa-
ra a família. 

Em entrevista exclusiva ao 
Gazeta News, Carlos fala sobre 
as dificuldades que homens 
que cuidam sozinhos dos fi-
lhos enfrentam e diz que con-

ta com uma rede de apoio. 
“Sozinho não se consegue na-
da. Ainda bem que existem vi-
zinhos, escola, governo, igre-
ja, amigos perto e longe, e 
até de alguns relacionamen-
tos que tive até hoje recebo 
ajuda desde então. Toda essa 
ajuda direta ou indiretamente 
reflete na minha casa”, relata. 

Trabalhando e cuidando 
das crianças, ele analisa que 
cada pai que cria o(s) filho(s) 
sozinho tem as suas dificul-
dades específicas, mas o mais 
difícil é fazer o papel de mãe. 

“Mãe é mãe e o pai não é 
igual à mãe. Fui criado sem 
mãe e é horrível, acho que 

é um dos piores sentimen-
tos do mundo. Ser criado lon-
ge da mãe é muito ruim. Já é 
triste ficar longe de onde nas-
cemos e da família no Brasil. 
A gente se mantém pela força 
de vontade, pela garra e tudo 
mais. Deus que nos dá força. 
Fico triste pelos meus filhos 
porque estão longe da mãe”, 
desabafa. 

Sobre a menina, que hoje 
é uma criança saudável, Car-
los fala que ela é muito pare-
cida com a mãe e que ela olha 
para o céu quando falam so-
bre Rafaelle. Carlos Jimenes cuida dos filhos Noah, de 6 anos, e da menina Sarah, hoje com 3, e conta com apoio de amigos.

arquivo pessoal.

20% das famílias dos EUA são criadas só pelo pai
De acordo com as últimas 

estatísticas do Censo (2021), 
nos Estados Unidos existem 
mais de 11 milhões de famí-
lias criadas somente por um 
dos pais com filhos menores 
de 18 anos. Mas as estatísti-

cas mostram também que os 
lares liderados somente por 
mulheres ainda é uma rea-
lidade longe de se tornar di-
ferente: 80% (8.765.000) das 
famílias monoparentais são 
lideradas por mães e somen-

te 20% (2.251.000) das famí-
lias monoparentais são lide-
radas por pais.

Os pais solteiros represen-
tam um pouco mais de um 
quarto (26,7%) de todos os gru-
pos familiares americanos que 

criam filhos menores de ida-
de, segundo o censo. Em 2020, 
havia cerca de 6,96 milhões de 
famílias com um chefe de fa-
mília do sexo masculino e ne-
nhum cônjuge presente nos 
Estados Unidos.

“A gente se mantém pela 

força de vontade, pela 

garra. Deus nos dá força. 

Fico triste pelos meus 

filhos porque estão 
longe da mãe”, desabafa. 

Livros Para KIDS e TEENS

CATEGORIAS

Livros dedicados às crianças e adolescentes sobre os princi-
pais temas espíritas e espiritualistas. 

“Os livros infantis, que precisam ser mais divulgados tam-
bém, por se tratar de revistas e livros para crianças, mas que 
trabalham a espiritualidade. São livros produzidos pela equipe 
do Maurício de Souza, com a colaboração de dois escritores es-
píritas, o Luis Hu Rivas e Ala Mitchell. Terão livros novos tam-
bém que estão para chegar, como do Scoob Doo. Tem também 
o ‘Violetinhas na Janela’, que é o primeiro livro infantil basea-
do no clássico adulto que introduz a espiritualidade. É uma ex-
celente forma de se iniciar uma conversa sobre assuntos no-
bres, de uma forma leve e divertida e com os personagens mais 
queridos do Brasil”.

Livros para JOVENS e ADULTOS

“Muitos de nós quando nos mudamos, trouxemos uma his-
tória de aprendizados e convivência com a espiritualidade ou 
com terapias holísticas e sentimos falta de mais fácil acesso aos 
livros e outras fontes de informações de temática espírita, es-
piritualista e holística. Tanto para os momentos de descober-
ta sobre o mundo espiritual e sua dinâmica, como para apoio 
nos momentos difíceis da vida, lá estão os livros ao nosso la-
do, bastando que sejam abertos para termos as palavras que 
nos deslumbram com novas informações e nos ajudam a cap-
tar forças para seguir e vencer nossos desafios”.

Livros RECOMENDADOS

“Ela é um farol para nossa comunidade”, analisa Alan. Den-
tre as obras recomendadas e que podem ser encomendadas pelo 
site estão “Violetas na Janela”, “Nosso Lar”, “Tambores de An-
gola”, “Nas Fronteiras da Loucura” e “Aconteceu na Casa Espí-
rita”. “Elas fazem parte da história de muitos de nós na busca 
do conhecimento e equilíbrio espiritual”. 

A livraria trabalha o autoconhecimento e a espiritualidade em obras para 

crianças, jovens e adultos. O envio é grátis para pedidos acima de $25.

Elementali - livraria espírita 

brasileira faz sucesso online

Autoconhecimento e es-
piritualidade, autoaju-
da, espiritismo, exote-

rismo - com vários livros e 
revistas voltados a esses te-
mas, inclusive infantis, a li-
vraria Elementali traz esses 
conteúdos tanto para adultos 
como para crianças e adoles-
centes brasileiros que moram 
nos Estados Unidos. 

Em 2014, surgiu a inspira-
ção de se criar um ponto de 
apoio nos EUA para aqueles 
que aqui residem e buscam 
informações de pesquisas e 
estudos sobre espiritualidade 
e autoconhecimento. Assim 
nasceu a Elementali, uma li-
vraria online. 

“Nosso objetivo maior é fa-
cilitar o acesso aos livros espí-
ritas e de autoconhecimento a 
mais pessoas que moram nos 
EUA e que não têm contato 
para pedir ou como trazer do 
Brasil. Pedir online e receber 
pelo correio é mais prático”, 
conta Alan de Campos, jorna-
lista e fundador da Elementali. 

Os livros infantis, que 
precisam ser mais divulgados 
também, por se tratar de revis-
tas e livros para crianças, mas 
que trabalham a espiritualida-
de. São livros produzidos pela 
equipe do Maurício de Souza, 
com a colaboração de dois es-
critores espíritas, o Luis Hu Ri-

vas e Ala Mitchell. Terão livros 
novos também que estão para 
chegar, como do Scoob Doo. 
Tem também o ‘Violetinhas 
na Janela’, que é o primeiro 
livro infantil baseado no clás-
sico adulto que introduz a es-
piritualidade. 

No site é possível encon-

trar os títulos em categorias 
e de forma bem acessível que 
são enviados para todos os 
EUA. A ideia é expandir futu-
ramente para a livraria física 
de forma física.

Acesse e compre as obras 
pelo www.elementalistore.
com

a Elementali é uma livraria online no sul da Flórida que envia via correios para qualquer parte dos EUa.

divulgação.

Arlaine Castro
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Em 2019, brasileiros somavam 499.272 em todo o país, 101.417 na Flórida e 92.957 em Massachusetts, calculou a ACS.

Comunidade brasileira nos EUA permanece maior na 

Flórida e em Massachusetts, apontam dados do censo

D
e acordo com progra-
ma de pesquisa demo-
gráfica conduzido pelo 

U.S. Census Bureau, o Ameri-
can Community Survey (ACS) 
de 2019*, a população brasilei-
ra permanece concentrada em 
maior parte na Flórida e em 
Massachusetts. Além disso, 
algumas estatísticas sociais, 
econômicas e habitacionais 
mostram que as porcentagens 
relacionadas à comunidade 
brasileira são superiores às 
médias nacionais em alguns 
casos.

Mais brasileiros

Em 2021, 17% dos brasilei-
ros que deixaram o Brasil não 
retornaram, o maior número 
do levantamento da Polícia Fe-
deral, que teve início em 2010, 
quando 7% dos que haviam 
saído não voltaram. Em 2019, 
essa parcela foi de 5%. EUA são 
principal destino; taxa de não 
retorno é a maior em 11 anos.

No último ano, aumentou 
o número de profissionais e fa-
mílias que buscam vistos ame-
ricanos, para empreender ou 
continuar os estudos. 

Dessa forma, em todo os 
EUA, os brasileiros somavam 
499,272 e na Flórida 101,417, 
segundo o censo relativo a 
2019. Em Massachusetts, a 
comunidade é composta por 
92,957 brasileiros. Todavia, di-
vergindo dos dados do cen-
so, segundo o Itamaraty, há 
mais de 1 milhão de brasilei-
ros morando nos Estados Uni-
dos, sendo que 300 mil deles 
estão na Flórida. As principais 
concentrações estão na Flóri-
da, Massachusetts, Nova York, 
Califórnia, Nova Jersey, Con-
necticut e Geórgia.

Na Flórida, o condado de 
Broward é lar da maior parte 
dos brasileiros - 17,403. Além 
dele, os outros 9 com mais bra-
sileiros são, respectivamente: 
condado de Orange - 12,336; 

Miami-Dade - 11,028; Palm 
Beach - 10,693; Duval - 3,320; 
Lee - 2,352; Hillsborough - 
2,246; Pinellas - 1,571; St. Lu-
cie - 1,561; e Osceola - 972. 

Como a região sul con-
centra a maior parte dos  bra-
sileiros no estado, eles estão 
divididos principalmente nas 
cidades de: Deerfield Beach – 
6,493;  Coconut Creek – 2,547; 
Pompano Beach – 2,374; Coral 
Springs – 950; Fort Lauderda-
le – 494; Pembroke Pines – 
438; Hollywood - 400 e Wes-
ton - 363. 

Há uma população cada 
vez mais qualificada deixan-
do o Brasil e buscando no-
vas oportunidades de vida nos 
EUA. Aquele perfil de imigran-
te que vinha para os EUA para 
trabalhar com faxina e cons-
trução ainda existe e é muito 
importante na comunidade, 
porém os perfis estão se tor-
nando mais variados. 

Perfil dos brasileiros

Gênero - a comunidade 
brasileira na Flórida é compos-
ta de 45.5% homens e 54.5%  
mulheres. Nos EUA em geral, 
47.9% são homens e 52.1% são 
mulheres. 

Casais - famílias de brasi-
leiros compostas por casais 
somam 51,3% no país, maior 
do que a média da população 
em geral de 47,5%; na Flórida, 
49% da comunidade brasileira 
é formada por casais - maior 
do que a média geral da Fló-
rida – 46,4%. Já em Massachu-
setts, 59% da comunidade é 
formada por casais. 

Casais brasileiros com fi-
lhos menores são 31,6% nos 
EUA; 27,7% na Flórida e 40,8% 
em Massachusetts.

*Dados adicionais gerados 
pelo Censo 2020 serão lança-
dos no final deste ano e início 
de 2023, afirmou Marilyn E. 
Stephens, Especialista em Dis-
seminação de Dados do U.S. 
Census Bureau.Na Flórida, a comunidade é composta de 101.417 brasileiros. 

Unsplash.

Flórida adiará segundas doses da vacina 

contra nova varíola, diz Departamento
Com mais de 1.000 casos 

da nova varíola no estado, as 
autoridades de saúde da Flóri-
da estão adiando as segundas 
doses. O objetivo, segundo o 
Departamento de Saúde, é ofe-
recer mais doses pela primeira 
vez da vacina Jynneos.

“O Departamento de Saú-
de está usando todas as do-
ses disponíveis apenas como 
primeiras doses. As segundas 
doses serão reagendadas as-
sim que o governo federal au-
mentar a oferta de vacinas”, 
disse Nina Levine, porta-voz 
do Departamento de Saúde 
de Broward.

A vacina Jynneos é aprova-
da como um regime de duas 
doses para a varíola dos maca-
cos, administrada com 28 dias 
de intervalo.

Mais de 30.000 pessoas na 
Flórida em risco de infecção 
receberam sua primeira dose. 
Mas, à medida que o número 
de novas infecções se multipli-
ca diariamente, a corrida para 
vacinar mais pessoas, princi-
palmente em uma categoria 
de alto risco: homens que fa-
zem sexo com homens.

A maioria das clínicas ha-
via marcado consultas para a 
segunda injeção de Jynneos no 

Mais de 30.000 pessoas em risco de infecção receberam a primeira dose. 

momento em que a primeira 
foi distribuída. Esses compro-
missos serão remarcados.

O sul da Flórida continua 
sendo o foco de novas infec-
ções. Na terça-feira, 9, Miami-
-Dade registrou 404 casos, Bro-
ward registrou 359, enquanto 
o condado de Palm Beach teve 
48 casos. São mais de 800 ca-
sos desde maio.

Especialistas dizem que 
uma dose deve ser suficien-
te para evitar doenças graves 
da varíola dos macacos – pelo 
menos temporariamente. Mas 
pesquisas preliminares suge-

rem que pessoas com HIV ou 
outras condições que enfra-
quecem o sistema imunológi-
co podem estar menos prote-
gidas. Levine não disse se esses 
indivíduos seriam priorizados 
para segundas doses.

Em uma coletiva de im-
prensa na terça-feira, o prefei-
to do condado de Miami-Dade 
disse que a demanda pela vaci-
na é atualmente muito maior 
do que a oferta existente, e o 
condado está trabalhando pa-
ra disponibilizar as vacinas as-
sim que novos suprimentos fo-
rem recebidos.

Arlaine Castro
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86% dos democratas e 46% dos republicanos consideram a migração como algo bom para o país, cita a Gallup.

Sete em cada 10 americanos veem migração como 

uma vantagem para os Estados Unidos, diz pesquisa

P
esquisa do instituto Gal-
lup aponta que 58% dos 
americanos querem o au-

mento de imigrantes nos Esta-
dos Unidos ou que o número 
permaneça estável. Enquanto 
isso, sete a cada dez acreditam 
que a chegada dos estrangei-
ros é vantajosa, mas o assun-
to ainda divide democratas e 
republicanos.

A pesquisa do instituto 
Gallup, realizada entre os dias 
5 a 26 de julho e publicada pe-

la AFP, revelou que a maioria 
da população vê a imigração 
como algo bom, mas depen-
de da idade e do nível educa-
cional da pessoa consultada, 
além do partido com o qual 
se identifica.

Os números da pesquisa 
chegam a 83% entre os adul-
tos de 18 a 34 anos, a 76% en-
tre a faixa etária de 35 a 54 e 
57% para aqueles com 55 anos 
ou mais. Os graduados ocu-
pam 80% em comparação aos 

65% que não concluíram os 
estudos e 64% sem educação 
universitária, observou Lydia 
Saad sobre a pesquisa, que 
não distingue entre migração 
legal ou irregular, em um blog 
da Gallup.

Os 86% democratas são 
quase duas vezes mais pro-
pensos que os 46% republica-
nos de considerar a migração 
como algo bom para o país. Os 
75% independentes estão mais 
próximos do ponto de vista Cerimônia de naturalização de imigrantes em Washington, D.C. em 2016. 

USCIS -David Jensen.

democrata sobre desse tema.
Ao todo, 27% dos america-

nos dizem que a chegada de 
estrangeiros deve aumentar.

“A resposta varia com a 

idade, nível educacional 

da pessoa consultada, 

além do partido com o 

qual ela se identifica”, 
detalha o instituto.

ICE volta a deportar indocumentados durante check-ins de rotina, diz jornal da CA

Quando Eduardo Sanchez, 
39 anos, apareceu em uma ma-
nhã recente para um check-in 
com funcionários da imigra-
ção em um posto da U.S. Im-
migration and Customs En-
forcement (ICE)no centro de 
San Diego, Califórnia, ele pen-
sou que seria como todos os 

outros que teve desde 2017, 
quando os funcionários cadas-
traram ele e seus cunhados, 
mas os liberaram enquanto o 
caso está pendente. 

Mas no dia 11 de julho, 
Sanchez apareceu para o 
check-in e em questão de ho-
ras foi deportado para Tijua-

na, segundo o jornal San Die-
go Union-Tribune.

A deportação aconteceu 
cerca de cinco dias depois que 
um tribunal federal de ape-
lações do Texas derrubou as 
orientações do DHS que priori-
zava deportações com base em 
antecedentes criminais signifi-

cativos ou preocupações com 
a segurança nacional. De acor-
do com os advogados de imi-
gração, deportar alguém como 
Sanchez é uma clara ruptura 
com a política anterior, de so-
mente deportar indocumen-
tados com histórico criminal. 

mudanças recentes do DHS colocaram mais imigrantes para deportações.

ICE.

SEGURO DE COMPANHIA

SEGURO DE AUTO

HOMEOWNERS INSURANCE
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Viajantes estrangeiros que já estiveram no país não vão precisar fornecer impressões digitais.

CBP conclui biometria facial em todos os 

aeroportos internacionais dos EUA

T
odos os aeroportos in-
ternacionais dos Estados 
Unidos contam com a 

tecnologia de biometria fa-
cial. A Alfândega e Proteção de 
Fronteiras (U.S. Customs and 
Border Protection) expandiu 
a tecnologia para garantir e 
agilizar ainda mais as viagens 
internacionais.

O esforço é um marco pa-
ra o programa biométrico de 
entrada/saída e complementa 
o embarque biométrico, que 

está atualmente somente em 
alguns aeroportos. Em junho, 
a agência completou o pro-
grama em todos os aeroportos 
internacionais para viajantes 
que desembarcam nos EUA. 

Simplified Arrival
A Chegada Simplificada 

(Simplified Arrival) é um pro-
cesso de chegada internacio-
nal aprimorado que usa bio-
metria facial para automatizar 
as verificações manuais de do-
cumentos que já são necessá-

rias para admissão nos Esta-
dos Unidos.

Além disso, viajantes es-
trangeiros que já estiveram 
nos EUA podem não precisar 
mais fornecer impressões digi-
tais, pois sua identidade será 
confirmada por meio do pro-
cesso biométrico facial sem 
toque. Esse processo aprimo-
rado usando biometria facial 
leva apenas alguns segundos e 
tem mais de 98% de precisão”, 
informa a agência.O programa está em vigor para viajantes que desembarcam nos EUA. 

CBP.

México vai passar a exigir visto físico de brasileiros a partir de 18 de agosto

O governo do México pu-
blicou no dia 3 deste mês o 
decreto determinando a volta 
da exigência de visto físico pa-
ra turistas brasileiros a partir 
de 18 de agosto. A medida vi-
sa frear a entrada de visitantes 
que chegam ao país e depois 
tentam imigrar ilegalmente 

para os Estados Unidos.
O visto mexicano terá um 

custo de US$ 48 dólares (pou-
co mais de R$ 250 no câmbio 
atual). Quem já possui o visto 
americano ou canadense não 
precisa tirar o visto mexicano.

Durante alguns anos, tu-
ristas brasileiros não preci-

saram de nenhuma autoriza-
ção para entrar no México.   
Porém, desde o fim de 2021, 
passou a ser requerida a auto-
rização eletrônica de viagem 
para quem não tivesse o visto 
americano ou canadense. Ago-
ra, será necessário apresentar 
o visto físico.

A medida faz parte de 
ações do governo mexicano 
para tentar frear a imigração 
ilegal para os Estados Unidos. 
De acordo com dados oficiais, 
o Brasil é o 7º país com mais 
pessoas que tentam atraves-
sar as fronteiras ilegalmente. 
Fonte: AFP. Medida diminuirá imigração ilegal.

Pixabay.

Nos últimos dias, novos 
voos de repatriação de brasi-
leiros retidos na fronteira dos 
Estados Unidos foram progra-
mados para o mês de agosto e 
reportados pelo AEROIN, com 
base nas respectivas autoriza-
ções. Tais voos, planejados pa-
ra serem operados com aero-
naves Boeing 737, agora serão 
acompanhados de mais um, 
feito com um avião maior.

A aeronave da Omni tem 
capacidade para 375 passagei-
ros e o voo tem como desti-
no, novamente, o aeroporto 
internacional de Confins, na 
Região Metropolitana de Belo 
Horizonte. O mais recente se-
rá no dia 10, decolando de Yu-
ma, no Arizona.

Esses voos, que são opera-
dos às custas do próprio gover-
no americano, têm por desti-
nos os mais variados pontos 
da América Latina, devolven-
do aos seus países homens, 
mulheres e crianças que ten-
taram entrar ilegalmente nos 
EUA e acabaram retidos na 
fronteira. 

Voo extra leva 

mais brasileiros 

deportados
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Mais famílias brasileiras têm migrado para estados norte-americanos nos 

quais a plantação da cannabis para extração de seus ativos é legalizada.

Mercado da maconha cresce como 

meio legal para imigrantes 

C
om um mercado formal 
que movimentou US$ 
27 bi no país em 2021, 

o mercado da maconha vem 
crescendo como meio legal pa-
ra imigrantes se mudarem pa-
ra os Estados Unidos.

O uso de substâncias como 
o CBD (canabidiol) e o THC (te-
trahidrocanabinol), presentes 
na cannabis sativa, a planta da 
maconha, já não é novidade 
na medicina, indústria têxtil, 

de estética, entre outros. 
Mais famílias brasileiras 

têm migrado para estados 
norte-americanos nos quais 
a plantação da erva para ex-
tração de seus ativos é legali-
zada. Uma delas, os Mendes, 
construiu em sete anos um 
império que hoje fatura cerca 
de US$ 2 milhões.

Mas ainda há inseguran-
ça jurídica, já que o imigran-
te pode investir na agricultu-

ra, mas não pode trabalhar 
com o produto final, afirma 
Liz Dell’Ome, advogada brasi-
leira especializada em imigra-
ção de brasileiros para o país.

Atualmente 37 estados, 
três territórios e o Distrito de 
Columbia permitem o uso mé-
dico de produtos de cannabis. 
E 19 estados, dois territórios 
e o Distrito de Columbia pro-
mulgaram medidas para regu-
lar a cannabis para uso adulto 

não médico, de forma recrea-
tiva. Nessas regiões é possível 
plantar e comercializar produ-
tos derivados.

Segundo um relatório da 
consultoria New Frontier Da-
ta, em 2021 o mercado formal 
movimentou mais de US$ 27 
bilhões no país.

Artigo de Liz Dell’Ome, ad-
vogada brasileira especializa-
da em imigração de brasilei-
ros para os EUA. Colorado é um dos estados com vastas fazendas legais de maconha.

Daniel Brenner.

Brasileiros já podem solicitar green card no metaverso
O metaverso tem ganha-

do popularidade nos últimos 
meses, com um número cres-
cente de empresas indo para 
o mundo virtual, replicando 
experiências e ambientes da 
realidade, sempre com foco 
na conexão social. 

A AG Immigration – escri-

tório de advocacia imigratória 
para os Estados Unidos – inau-
gurou sua sede no AltSpace-
VR, metaverso da Microsoft. 
No ambiente virtual, os clien-
tes da empresa poderão agen-
dar consultas com advogados, 
verificar o status de petições e 
participar de palestras e wor-

kshops gratuitos sobre como 
morar e trabalhar nos EUA.

“Quase todos os nossos ca-
sos já são realizados à distân-
cia. Agora, em vez de fazermos 
reuniões por videoconferên-
cia, poderemos oferecer uma 
experiência muito mais imer-
siva ao cliente, possibilitando 

uma abordagem mais afetiva 
e que gera mais confiança du-
rante todo o processo imigra-
tório”, explica Rodrigo Costa, 
CEO da AG Immigration, pri-
meira empresa do tipo a mar-
car presença no metaverso. 
Confira a matéria completa 
no gazetanews.com.Clientes podem agendar consultas e verificar o status de petições.

Flickr. 
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Em maio, o Departamento de Justiça dos EUA processou a Envigo alegando 

violações da Lei de Bem-Estar Animal na instalação na Virgínia.

4 mil beagles são resgatados de 

laboratórios para adoção

Cerca de 4 mil beagles 
resgatados das insta-
lações da Envigo RMS 

LLC em Cumberland, Virgí-
nia, que criavam para serem 
vendidos a laboratórios para 
experimentação animal estão 
em processo de adoção. 

Os cachorros variam entre 
mais novos e filhotes e já po-
dem ser adotados. 

“Quatro mil é um grande 
número”, disse Kitty Block, 
presidente e CEO da Humane 
Society. “E vai levar 60 dias pa-
ra tirar todos esses animais, e 
trabalhar com nossos parcei-
ros de abrigo e resgate em to-
do o país, trabalhando com 
eles para levar esses cães pa-
ra um lar sempre amoroso”.

Em maio, o Departamento 
de Justiça dos EUA processou a 
Envigo alegando violações da 
Lei de Bem-Estar Animal na 
instalação.

Os inspetores do governo 
descobriram que os beagles es-
tavam sendo mortos em vez 
de receber tratamento vete-
rinário para condições facil-

mente tratadas; as mães bea-
gles que amamentam foram 
negadas comida; a comida que 
recebiam continha larvas, mo-
fo e fezes; e durante um perío-

Os beagles foram resgatados das instalações da Envigo RMS LLC.

Humane Society.

do de oito semanas, 25 filho-
tes de beagle morreram de 
exposição ao frio.

“Em 2019, descobrimos 
que havia um lugar no con-
dado de Cumberland que cria-
va beagles, lindos cães beagle 
para experimentação”, disse 
Stanley. “Tentei fechá-los em 
2019, mas não obtive sucesso. 
Mas, ao longo dos anos, nunca 
paramos de lutar.”

A Humane Society levou 
201 beagles para seu centro 
de atendimento e reabilitação, 
onde receberão atendimento 
até serem transportados para 
organizações experientes em 
lidar com animais que vêm 
com traumas como os bea-
gles, como a Massachusetts 
Society for the Prevention of 
Cruelty para Animais (MSP-
CA), Wisconsin Humane e Da-
kin Humane. Com informa-
ções da CNN.

Inflação fica estável em julho 

e acumula alta de 8,5% 

A inflação nos Estados Uni-
dos permaneceu estável no 
acumulado de 12 meses en-
cerrado em julho de 2022, 
em 8,5%, segundo dados do 
Índice de Preços ao Consumi-
dor (CPI) divulgados na quar-
ta-feira (10).

Na comparação com ju-
nho, o indicador não teve al-
teração. O valor foi menor que 
o esperado pelo mercado, que 
projetava uma alta mensal de 
0,2%, com acumulado de 8,7%. 

No mês anterior, o IPC teve al-
ta de 1,3%, acumulando 9,1% 
em 12 meses, o maior valor 
em 41 anos.

O núcleo do IPC, que ex-
clui itens voláteis como ali-
mentos e energia, subiu 0,3% 
na comparação mensal, acu-
mulando alta de 5,9% em 12 
meses, o mesmo valor de ju-
nho.

O resultado em julho está 
ligado a uma queda acentuada 
de 20% no custo da gasolina.

O resultado em julho está ligado a uma queda acentuada da gasolina.

 Marcello Casal Jr/Ag..ncia Brasil
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Trump deve entregar as declarações de imposto de renda para o Comitê.

The White House 

A 
Corte de Apelação do 
Distrito de Columbia 
impôs determinou que 

o ex-presidente Donald Trump 
deve entregar as declarações 
de imposto de renda para o 
Comitê sobre Uso de Fundos 
da Câmara dos Representan-
tes.

A decisão rejeitou o pedi-
do da defesa de que o ex-man-
datário tinha que apresentar 
os documentos por “perse-
guição política” e determinou 
que ele faça o envio imediata-
mente dos seus registros pes-
soais e de suas empresas.

“Embora seja possível que 

Justiça determina que 

Trump deve declarar 

imposto de renda

O ex-presidente 

poderá recorrer 

à Suprema Corte 

sobre a decisão.

o Congresso tente ameaçar o 
presidente em exercício com 
um pedido invasivo enquan-
to ele está no cargo, todo pre-
sidente assume sabendo que 
estará sujeito às mesmas leis 
que todos os outros cidadãos 
ao deixar o cargo. Isso é uma 

característica da nossa repú-
blica democrática, não uma 
falha”, diz o juiz na fase final 
do texto.

Trump poderá recorrer à 
Suprema Corte sobre a deci-
são, mas é difícil que o plená-
rio aceite a apelação por já ter 

analisado pedidos semelhan-
tes. No ano passado, o Supre-
mo determinou que ele en-
tregasse as declarações para 
a Procuradoria de Nova York.

FBI
O FBI realizou uma opera-

ção de busca e apreensão na 
mansão do ex-presidente em 
Mar-a-Lago, na Flórida, na noi-
te de segunda-feira, 8. A notí-
cia foi revelada pelo próprio 
Trump, que não estava na re-
sidência e definiu a ação como 
um ataque político contra sua 
possível candidatura para as 
eleições de 2024.

“Estes são dias escuros pa-
ra nossa nação, uma vez que 
minha bela casa de Mar-a-La-
go está sob assédio e ocupa-
da por um grande grupo de 
agentes do FBI. Isso nunca ha-
via acontecido antes com um 
presidente dos Estados Uni-
dos”, disse Trump.

A operação teria ocorrido 
no âmbito de uma investiga-
ção sobre 15 caixas de docu-
mentos confidenciais que o 
magnata teria levado da Casa 
Branca após o fim de seu man-
dato, o que poderia configurar 
crime federal. 

Com informações da Ansa.

Brasileiro da CA mata ex-

namorada em ida ao Brasil 
Uma jovem de 25 anos foi 

assassinada a facadas pelo ex-
-namorado na última quinta-
-feira (4), em Belo Horizonte. 
A vítima foi identificada como 
Emily Luíza Ferrete Fernandes 
e o acusado pelo crime é o ex-
-namorado da vítima, Thales 
Tomás do Vale, de 29 anos, 
que tem cidadania americana 
e vive na Califórnia.

Ele teria ido para Minas 
Gerais há cerca de um mês e 
foi até a casa onde Emily mo-
rava, na região do Barreiro, 
em Belo Horizonte. Ele a agre-
diu a facadas na frente do ir-
mão, que tentou socorrê-la, 
mas também acabou ferido.

Emily foi atingida com dez 
golpes de facão, segundo o jor-
nal Estado de Minas.

Conservadores expandem 

caixas para entrega de bebês 
Depois do fim da lei Roe x 

Wade, que autorizava o abor-
to legal como lei federal nos 
Estados Unidos, grupos con-
servadores estão buscando ex-
pandir as ‘Safe Haven Baby 
Box’, locais de refúgio que 
permitem que as mulheres 
entreguem bebês para ado-
ção sem serem julgadas cri-
minalmente.

As leis de Safe Haven vêm 
se desenvolvendo e passan-
do por revisões há mais de 20 
anos nos Estados Unidos. Ca-

Locais específicos para entrega.

Safe Haven Baby Boxes.

da estado estabelece seus pró-
prios critérios de acordo com 
sua lei de refúgio seguro, mas 
cada estado especifica locais 
válidos e limites de idade pa-
ra abandono infantil.

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

Horário de funcionamento 
Segunda á sextas dás 9:30am ás 5:30pm
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100% dos pacientes tiveram febre, 54% fadiga e 50% tosse, além de dor de cabeça e vômito.

Langya henipavirus - novo vírus de origem 

animal infecta pessoas na China

Um novo vírus do gê-
nero Henipavírus, gru-
po conhecido por já 

ter causado surtos de infec-
ções altamente letais em hu-
manos, foi revelado por cien-
tistas na quinta-feira (4). De 
acordo com a equipe de pes-
quisadores, o vírus denomina-
do Langya henipavirus (LayV) 
causou infecções em ao me-
nos 35 pessoas na China en-
tre 2018 e 2021.

Os 35 casos foram detecta-

dos e analisados ao longo des-
ses anos, mas só foram descri-
tos agora na revista científica 
The New England Journal of 
Medicine. Destes, 26 casos fo-
ram analisados em detalhes 
— revelando que 100% dos 
pacientes tiveram febre e, em 
alguns casos, outros sintomas, 
como fadiga (54%), tosse (50%), 
dor de cabeça (35%), vômito 
(35%). Foram registradas ain-
da algumas anormalidades 
no funcionamento do fígado 

(em 35% dos pacientes) e rins 
(8%). Não há informações so-
bre eventuais mortes.

De acordo com os pes-
quisadores, não há sinais de 
transmissão do LayV no con-
tato de pessoa para pessoa. 
Provavelmente, a origem da 
infecção é animal — os cien-
tistas dizem que há indícios 
de que o musaranho seja um 
reservatório natural do Lang-
ya, mas isso ainda precisa ser 
confirmado com mais estudos. o Langya henipavirus causou infecções em ao menos 35 pessoas na China.

daily news.

Senado do BR aprova redução na idade mínima para laqueadura

O Senado aprovou na quar-
ta-feira, 10, o projeto de lei 
(PL) 1.941/2022 que reduz de 
25 para 21 anos a idade míni-
ma para a que a mulher opte 
pela esterilização voluntária. 
Além disso, o texto retira a 
obrigatoriedade do consenti-
mento expresso dos cônjuges 

para realização da esteriliza-
ção. O projeto teve origem na 
Câmara dos Deputados e ago-
ra segue para sanção presi-
dencial.

  O projeto torna obriga-
tória a disponibilização de 
quaisquer métodos e técnicas 
de contracepção previstas em 

lei, reduz de 25 para 21 anos 
a idade mínima para a reali-
zação de esterilização volun-
tária em mulheres e homens, 
com capacidade civil plena; 
além de permitir a laqueadu-
ra da mulher durante o perío-
do do parto.

 O texto aprovado  ho-

je  derruba a obrigatorieda-
de de autorização expressa do 
cônjuge para esterilização que 
estava prevista em lei de 1996. 
“É inimaginável que, em ple-
no século 21, ainda tenhamos 
uma legislação dessa nature-
za. Isso é um avanço para as 
mulheres do Brasil”.  Plen..rio do Senado Federa

 Edilson Rodrigues

O secretário-geral das Na-
ções Unidas, António Guter-
res, disse durante um even-
to em Hiroshima que marcou 
os 77 anos do lançamento da 
bomba atômica sobre a cidade 
japonesa, que considera ina-
ceitável que os países com ar-
mas nucleares admitam a pos-
sibilidade de uma guerra com 
o uso deste tipo de armamen-
to e avisa que a humanidade 
está brincando com uma arma 
carregada.

“Temos de manter os hor-
rores de Hiroshima sempre 
presentes, reconhecendo que 
existe apenas uma solução pa-
ra a ameaça nuclear, não ha-
ver armas nucleares”, disse 
Guterres no evento. “Quase 
13 mil armas nucleares são 
mantidas em arsenais em to-
do o mundo e crises forte-
mente sublinhadas pelo nu-
clear disseminam-se depressa, 
do Oriente Média à península 
coreana e na invasão russa da 
Ucrânia.” 

Com informações da RTP.

ONU condena 

ameaças de 

guerra nuclear
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O planejamento financeiro 
pessoal costuma ser compa-
rado com um planejamento 

financeiro empresarial simplifica-
do, com menos variáveis. 

Os princípios por trás da organi-
zação das contas de casa são os mes-
mos das grandes empresas , com 
projeções de receitas e despesas, 
estratégia de investimento etc. Po-
rém, grandes companhias confiam 
em um elemento que frequente-
mente é deixado de lado pelas pes-
soas: a informação. Informação é, 
em última análise, uma forma de 
se precaver para o que está por vir. 
E preparação é a chave do sucesso 
em qualquer atividade.

O uso mais óbvio e necessário 
da informação é para a tomada de 
decisões. Imagine que você preten-
de comprar uma nova TV para a fa-
mília e está reservando uma quan-
tia mensal para esse investimento. 
Um dia, você vê em um site espe-
cializado que será lançada uma no-
va tecnologia de TVs, com qualida-

de – e custo – superior.  Com essa 
informação, você pode tomar algu-
mas decisões como aumentar os 
aportes para cobrir o gasto com a 
televisão mais moderna; ou redu-
zir o aporte, já que àquela que você 
queria provavelmente irá baratear 
com o lançamento da sucessora. São 
decisões diametralmente opostas. E 
talvez você precise de mais informa-
ção para decidir por uma ou outra.

Ainda no exemplo da TV, vamos 
supor que você decidiu permanecer 
com o modelo antigo e considera re-
duzir os aportes na reserva. A infor-

mação que você precisa agora é qual 
o percentual de redução que pode 
ser estimado. E qual os outros fato-
res que podem influenciar seus pla-
nos. Por exemplo, taxa de inflação. 
Se ela for superior ao rendimento 
financeiro de sua reserva, haverá 
uma perda de valor que precisará 
ser compensada. Se você acha difí-
cil estimar os índices financeiros, fi-
que tranquilo. É difícil mesmo. Tan-
to que os bancos dispõem de uma 
equipe enorme para analisar todas 
as variáveis possíveis e tentar cal-
cular esses números. E a cada no-

vo pedaço de informação o cenário 
muda, e a conta precisa ser refeita. 
Felizmente, na economia domésti-
ca há menos itens para se conside-
rar, e você pode pegar emprestado 
os índices de alguma fonte confiá-
vel. Porém, uma dica: escolha uma 
fonte e fique com ela. Isso evitará 
distorções na sua análise, provoca-
das por diferenças de metodologias.

Indo além dos simples núme-
ros, a informação também será útil 
para o pensamento estratégico das 
finanças domésticas. Imagine que 
você pensa em comprar um imó-
vel financiado, com taxas de juros 
de 8% ao ano. Mas é um ano elei-
toral, e dois candidatos vão dispu-
tar a Presidência em alguns me-
ses. Acompanhando o noticiário, 
você percebe que um tem um per-
fil mais austero, enquanto o outro 
tende a ampliar os gastos públicos. 
Com a informação de bons analistas 
– existem vários nos canais especia-
lizados – você projeta que se o can-
didato A vencer, é provável que as 

contas públicas permaneçam equi-
libradas. Isso significa que os juros 
básicos dificilmente subirão, tal-
vez até diminuam. Mas se ganhar 
o candidato B, as contas públicas 
podem sair dos eixos, e aí os juros 
aumentarão. Sua tarefa é decidir se 
compra a casa agora ou depois das 
eleições. Note que nada está escri-
to em pedra, e mesmo o candidato 
mais gastão pode conseguir manter 
os juros estáveis.

Muita gente acha aflitivo, e até 
desnecessário, lidar com tantas in-
formações para um simples plane-
jamento doméstico e se contenta 
com a planilha de controle. Mas sa-
ber se informar, analisar e decidir 
pode ser a diferença entre morar 
de aluguel ou comprar uma linda 
casa nova com uma TV de última 
geração na parede.

E por último; dizem que infor-
mação é poder, mas só se transfor-
ma em poder quando existe a ação! 
E aí é com a gente!

Boa 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

O poder da informação nas finanças

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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O
s dois principais ti-
mes da Flórida na 
NBA - Orlando Ma-
gic e Miami Heat 

- divulgaram seus jogos da 
Pré- temporada 2022/23.

O Miami Heat jogará 
três vezes na FTX Arena, 
que desde 2021 é o nome 
da antiga American Airlines 
Arena. Já o Orlando Magic 
agendou duas partidas no 
Amway Center.

A pré-temporada tem 
início em outubro poucos 
dias antes do início da tem-
porada. Os ingressos já es-
tão

a venda e você pode ad-
quirir com rapidez e segu-
rança no site SuperIngres-
sos.

Jogos do Orlando Magic
Pré-Temporada 2022/23

11 de outubro
Orlando Magic x Mem-

phis Grizzlies

14 de outubro
Orlando Magic x Cleve-

land Cavaliers

Jogos do Miami Heat
Pré-temporada 2022/23

04 de outubro
Miami Heat x Minnesota 

Timberwolves

10 de outubro
Miami Heat x Houston 

Rockets

12 de outubro
Miami Heat x New Or-

leans Pelicans

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.

Orlando Magic e Miami Heat 
definem jogos de Pré-temporada

georgenatal@gmail.comPor GEORGE FERNANDES

E
m um evento com di-
versos duelos progra-
mados, é natural que 
alguns deles acabem 

nas mãos dos jurados – mas is-
so não aconteceu no UFC Ve-
gas 59. Todos os dez combates 
realizados no Octógono no úl-

timo sábado (6/08) terminaram 
por nocaute ou finalização.

O UFC Vegas 59 é apenas 
o segundo evento na história 
moderna a ter pelo menos dez 
duelos e 100% de lutas acaba-
das pela via rápida.

Ao todo foram sete nocau-

tes e três finalizações no Oc-
tógono.

O primeiro foi UFC Sidney: 
Rockhold x Bisping, em 2014. 
Na ocasião, o evento teve 11 lu-
tas e todas também acabaram 
pela via rápida, com sete no-
cautes e quatro finalizações.

UFC Vegas entra para a história 
do esporte
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A
lgumas mudanças 
precisam ser feitas 
para que o proces-
so de redução de 

gordura corporal seja mais 
rápido. Aconselho você se-
guir uma dieta estilo Low 
Carb ou Cetogênica, pois 
elas são as melhores para 
esse objetivo. Confira algu-
mas orientações para ini-
ciar esse processo:

1- Exclua refrigerantes 
e bebidas alcoólicas. Ambos 
possuem alto valor calóri-
co, o que facilita acúmulo de 
gordura corporal, então, se 
você tem o hábito de inge-
rir muito esses tipos de bebi-
das, terá que diminuir. Além 
disso, eles também infla-
mam e intoxicam o corpo. O 
mesmo vale para milk-sha-
kes, cappuccino, leite inte-
gral, vitaminas com açúcar, 
sucos com açúcar, etc. O le-
ma é: não beba calorias!

2- Finais de semana: ao 
exagerar na comida nesses 2 
ou 3 dias, você coloca todo 
o plano da semana a perder! 
Não adianta seguir uma die-

ta correta e ao chegar nos fi-
nais de semana, comer o tri-
plo. O corpo irá armazenar 
ainda mais gordura. Então, 
reduza as quantidades e evi-

te alimentos não-saudáveis. 
Faça uma ou duas refeições 
livres com moderação e vol-
te para o seu plano.

3- Reduza as fontes de 

carboidratos: comece cor-
tando os refinados e qual-
quer tipo de industriali-
zado. O resultado é bem 
rápido. Não indico eliminar 

tudo de uma vez, mas vá di-
minuindo aos poucos.

4- Não faça dietas radi-
cais, do estilo: “Emagreça 
10kg em 10 dias”, “Dieta do 
chá”, “Dieta do abacaxi”, 
etc. Esse tipo de alimenta-
ção causa desnutrição, per-
da de água, de massa ma-
gra, fraqueza, irritação e 
após uns dias, o peso elimi-
nado volta com força total.

5- Evite frituras! Hoje 
em dia a maioria das pes-
soas tem o hábito de comer 
muitas frituras, então, redu-
za qualquer tipo de alimen-
to frito de seu cardápio;

6- E por último: tenha 
paciência e não desanime. 
Nem sempre o resultado 
vem rápido como gostaría-
mos, porém, pense que vo-
cê está no caminho certo 
para atingir seus objetivos 
ao mudar seus hábitos. Boa 
sorte!

SAÚDE & BEM-ESTAR

Bacharel em Nutrição | ISSA Certified Nutritionist | Pós graduada em Nutrição Clínica & Metabolismo | Pós Graduada em Nutrição Esportiva | Ex-atleta Fitness 
Giovana Guido | Site: giovanaguido.com.br | YouTube: Giovana Guido | Fan Page Facebook:  Giovana Guido | Instagram: @giovanaguido

COMO TER UM RESULTADO MAIS RÁPIDO NO EMAGRECIMENTO?

giovanaguido.com.br/Por GIOVANA GUIDO
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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

Planet Hemp lançará álbum inédito em 2023

N
o ano que vem, 
a banda Planet 
Hemp completa 30 
anos de carreira — 

ainda que neste período, te-
nha havido pequenas parali-
sações, para que Marcelo D2 
pudesse tocar seus projetos 
solo. Mas apesar dos shows, 
em geral projetos especiais, 
a banda não lança nenhum 
álbum inédito desde 2000 
(“A Invasão do Sagaz Ho-
mem Fumaça”).

Mas esse hiato acabará em 
2023. Nesta semana, D2, BNe-
gão, Formigão e Pedro Gar-
cia assinaram contrato com 
a Som Livre, na presença de 
Marcelo Soares, presidente da 
gravadora. “Uma das maiores 
bandas do Brasil ‘está de volta 
na praça’.

O retorno em grande esti-
lo vem através de um álbum 
somente com músicas inédi-
tas, novos arranjos e com a 
presença de grandes nomes 

da cena, como Criolo e Black 
Alien”, informa a Som Livre.

O Planet Hemp é uma ban-
da underground que habita 
o “mainstream” e até hoje se 
mantém como referência para 
antigas e novas gerações. Mar-
celo D2 fala sobre a volta do 
grupo à cena e celebra o enga-
jamento do público jovem: “O 
Planet é um movimento, so-
mos mais do que só uma ban-
da e nosso coletivo estão de 
volta!

Estamos vivendo um mo-
mento importante no nosso 
país e temos muito o que fa-
lar. É muito satisfatório ver a 
molecada de hoje em dia cur-
tindo o Planet, afinal nosso úl-
timo álbum tem mais de 20 
anos”. BNegão complementa 
em nome da banda: “Vamos 
continuar construindo nossa 
história e queremos que o pú-
blico faça parte disso. A pro-
posta? Repense, reflita, recuse, 
resista”.

“Distopia” é o primeiro 
single do projeto, com previ-
são de lançamento em breve. 
A faixa traz um feat com Crio-
lo e já foi apresentada quando 
o grupo subiu ao palco do Lol-
lapalooza neste ano e em de-
zembro do ano passado, quan-
do lotou a Fundição Progresso, 
no Rio de Janeiro. Segundo 
os integrantes, as inéditas fo-
ram inspiradas pela grave cri-
se social e política que o Bra-
sil vem vivendo nos últimos 
anos. Black Alien, rapper que 
fez parte da formação original 
do grupo em 1993, é também 
presença ilustre em faixas do 
álbum.

D
epois do sucesso da 
primeira edição mês 
passado, o próximo 
Baile Backyard com 

Gafieira Rio Miami acontece-
rá no sábado, 20 de agosto, no 
The Backyard em Ft.

Lauderdale. Venham dan-
çar, cantar e prestigiar essa 
“big band” brasileira com 11 
músicos excepcionais. O Bai-
le Backyard será uma oportu-
nidade de assistir a esse proje-
to realmente único na Florida 
com muita batucada, suingue 
e alegria. Lupa vai estar no co-
mando da pista antes e depois 
da banda, com muito samba e 
musica dançante.

E para tornar o baile ainda 
mais divertido, haverá a pre-
sença de um convidado mais 
que especial – Jair Oliveira! Pro-
dutor musical, cantor, compo-
sitor e ator, Jair é filho do

lendário cantor Jair Rodri-
gues. Jair Oliveira, nosso que-

Jair Oliveira no Baile 

Backyard com Gafieira 

Rio Miami
rido Jairzinho, iniciou sua 
carreira musical aos 6 anos, 
gravando uma faixa com o pai 
em 1981. Alguns anos depois, 
ingressou no famoso grupo in-
fantil Balão Mágico, vendendo 
milhões de discos, fazendo tur-
nês pelo mundo e apresentan-
do um programa diário de TV 
na Rede Globo durante a déca-
da de 1980. Jair se formou pe-
la prestigiosa Berklee School 
of Music, lançou mais de 13 ál-
buns solo e recebeu várias indi-
cações ao Latin Grammy.

Gafieira Rio Miami foi cria-
da em 2021 por Diogo Bro-
wn, baixista e compositor 
brasileiro vencedor do Latin 
GRAMMY. O Gafieira Rio Mia-
mi mistura samba, jazz e soul 
com belíssimos arranjos, um 
naipe de metais potente, e a 
voz encantadora da Isa Duar-
te. O repertorio da banda in-
clui arranjos animados de “A 
Volta da Gafieira” de Alcione, 

“Vou Deitar e Rolar” de Baden 
Powell e Paulo Cesar Pinhei-
ro, “Nanã” de Moacir Santos, 
“Mancada” de Gilberto Gil, e 
muito mais.

O Backyard é um espaço ao 
ar livre divertido com bar com-
pleto para compra de bebidas, 
e fica localizado na 100 SW 
3rd Ave, Ft Lauderdale,33312. 
O evento acontece no sábado, 
20 de agosto, portas 6pm com 
happy hour e o food truck bra-
sileiro Crepstick. A entrada é 
gratuita com RSVP, então pe-
gue seus ingressos agora no si-
te BackyardFTL.com
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Five Days at 

Memorial

Apple TV+

A nova série 
‘Five Days at 
Memorial” 
da Apple TV+ 
estreia na sex-

ta-feira, dia 12 de agosto. Baseado 
em eventos reais, os episódios 
acompanham o momento após o 
furacão Katrina chegar em Nova 
Orleans. Milhares de pessoas, entre 
funcionários e pacientes, acabaram 
presos dentro de um hospital sem 
energia e mantimentos o sufi cien-
te. Aterrorizados pela tempestade 
e sem ajuda externa, as pessoas 
permaneceram cinco dias esperan-
do socorro. Ao fi m do pesadelo, 
quarenta e cinco pacientes foram 
encontrados mortos pelo resgate. 
A princípio considerado como uma 
fatalidade causada pelo furacão, 

logo se iniciou uma investigação 
que tentava provar negligência por 
parte da equipe do hospital. No 
elenco estão Vera Farmiga, Cherry 
Jones, Robert Pine, Adepero Oduye, 
Cornelius Smith Jr., entre outros. A 
série foi criada por Carlton Cuse e 
John Ridley.

Mack & Rita

Gravitas

A divertida 
comédia “Mack 
& Rita” também 
estreia no dia 
12 de agosto 
nas salas de 
cinema. Uma 

escritora de 30 anos (Elizabeth Lail) 
passa um fi m de semana selvagem 
em Palm Springs e acorda e des-
cobre que se transforma magica-
mente em seu eu de 70 anos (Diane 
Keaton).No elenco estão Diane 
Keaton, Elizabeth Lail, Taylour 

Paige, Loretta Davine, Simon Rex, 
entre outros. A direção é de Katie 
Aselton.

Fall

Lionsgate

O suspense 
“Fall” também 
entra em cartaz 
no dia 12 de 
agosto. Para 
Becky e Hunter, 
a vida é sobre 

vencer o medo e levar tudo ao limi-
te. Mas depois de subir 2.000 pés e 
se encontrar no topo de uma torre 
de rádio remota e abandonada, 
elas se encontram presas e incapa-
zes de descer. Agora, as habilidades 
de escalada de Becky e Hunter se-
rão postas à prova enquanto lutam 
desesperadamente para sobreviver, 
enfrentando fome e alturas verti-
ginosas nesta aventura cheia de 
adrenalina. No elenco estão Grace 

Caroline Currey, Virginia Gardner 
Jeffrey e Dean Morgan. A direção é 
de Scott Mann.

Summering

Bleecker Street

O drama “Sum-
mering” estreia 
nos cinemas na 
sexta-feira, dia 
12 de agosto. O 
longa acompa-
nha quatro ami-

gas prestes a entrarem no ensino 
médio e precisam aproveitar ao 
máximo os últimos dias de verão. 
Por sorte, elas se envolvem em um 
mistério que vão tentar resolver 
sozinhas. “Summering” foi dirigido 
por James Ponsoldt, que também 
escreveu o roteiro ao lado de 
Benjamin Percy. No elenco estão 
Lake Bell, Megan Mullally, Sarah 
Cooper, Sanai Victoria, Lia Bernett, 
Eden Grace Redfi eld, entre outros.

CINEMA

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

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

Lançamentos da semana nas salas de cinema e 
plataformas digitais

cinema@gazetanews.comPor JANA NASCIMENTO NAGASE

Apple TV+
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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

Elita, comemorando o aniversario em pine island

Aniversariante Elita

nicolas completou 11 anos

Elita Soares e o marido ricardo Fonseca

Nicolas Bianchi 
11 th Birthday

Aniversário de 
Elita Soares

No dia 26 de Julho, Ni-
colas Bianchi come-
morou o aniversário 

de 11 anos com amigos e fa-
mília. A festa foi num barco 
e o passeio teve bolo, brin-
cadeiras e mergulhos, além 
de muita diversão! Confira!

No dia 31 de julho, Elita 
Soares, comemorou seu 
aniversário na ilha “Pine 

Island” em West Palm Beach.
Durante a comemoração, foi 

inevitável o passeio de caiaque 
nas águas calmas da ilha. Para-
béns, Elita!

Alvaro Flores e Giovana Prado

Bodas de Álvaro e 
Giovana

No dia 15 de julho, Álvaro Flores 
e Giovana Prado comemoraram 
mais um ano de casamento com 

uma comemoração no Melting Pot res-
taurant, em Orlando. O jantar român-
tico teve a decoração by Sublime_Plan-
ner. Parabéns ao casal!

nicolas Boat Party




