
O maior jornal brasileiro na Flórida

Uma pesquisa nacional realizada por um provedor de saúde na Fló-
rida descobriu que 22% das mulheres de 35 a 44 anos não tinham 

planos de fazer uma mamografi a. Cerca de 42.000 mulheres nos Esta-
dos Unidos morrem de câncer de mama a cada ano, de acordo com os 
Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA.

Brasileiros da FL se juntam 
pelas vítimas do furacão Ian 

Câncer de mama: 1 em cada 5 jovens 

não planejam fazer uma mamografia

B
rasileiros que moram na Flórida estão se unindo 
em prol de ajudar quem foi afetado de alguma 
forma pelo furacão Ian, que atingiu o estado na 

categoria 4 no dia 28 de setembro. Conheça algumas 

iniciativas que já estão acontecendo na comunidade 
em diversas regiões da Flórida, como caravanas com 
doações que estão seguindo para a costa oeste, região 
mais afetada pela tempestade. Flórida | Pág. 11

Flórida  |  Pág. 10

O condado de Lee foi marco zero para o furacão Ian, que atravessou furiosamente as ilhas barreira, Fort Myers Beach e Cape Coral.

Exame começa aos 40 ou mais cedo.

Julie Martin-Twitter.

Pixabay.
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À medida que imagens 
comoventes e histó-
rias humanas revelam 

a destruição do furacão Ian 
ao longo da costa sudoeste 
da Flórida, a manifestação 
de simpatia pelo povo de Sa-
nibel Island e outros paraí-
sos de praia também traz 
uma sensação de perda pa-
ra um sonho vintage: férias 
em família, praia despreo-
cupada, bebidas geladas no 
pôr-do-sol. 

A calçada cortada para 
Sanibel e as cenas de praia 
da zona de guerra se juntam 
ao fechamento deste verão 
de Yellowstone em inunda-
ções épicas e Zermatt nos Al-
pes suíços em calor extremo 
como cálculos climáticos que 
desafiam a própria noção de 
férias despreocupadas.

Na Flórida – um lugar 
real com raízes humanas que 
refutam as tomadas sem no-

ção que todos nós podemos 
apenas levantar e seguir em 
frente – o caminho a seguir 
começa com a compreensão 
de que a visão ensolarada e 
paradisíaca do estado é cui-
dadosamente construída e 
bastante nova. Há apenas um 
século, a Ilha Sanibel, agora 
famosa por suas praias ima-
culadas e conchas, era mais 
conhecida por suas frutas e 
hortaliças. As toranjas Sani-
bel ganharam prêmios da fei-

ra estadual. A ma-
mona era vendida 
como remédio pa-
ra a febre amarela. 
Os tomates cresce-
ram tanto nos so-
los calcificados que 
chegaram a custar 
US$ 1,50 por unida-
de nos hotéis de No-
va York.

Então, em outubro de 
1921 e novamente em setem-
bro de 1926, furacões mor-
tais atingiram Sanibel, uma 
de uma série de ilhas ao re-
dor de Charlotte Harbour, 
onde Ian e Charley 18 anos 
antes também atacaram a 
costa. O Golfo do México ul-
trapassou a terra, afogando 
as fazendas de frutas e vege-
tais. Os solos nunca se recu-
peraram.

Os sobreviventes se volta-
ram para um comércio mais 
viável: hospedar visitantes 
do Nordeste. Apenas os mais 
ricos, como os amigos de pes-
ca Thomas Edison, Harvey 
Firestone e Henry Ford, po-
diam viajar de trem e balsa 
para feriados prolongados. 
Durante a Grande Depressão, 
seu tipo de riqueza industrial 
construiu meios de subsis-
tência e uma economia turís-
tica em Sanibel e seu encla-
ve irmão, Captiva, enquanto 
o resto da Flórida entrou em 
espiral no primeiro colapso 
imobiliário do estado.

Da Fonte da Juventude 
a Cape Coral – um antigo 
manguezal no continente 
que ajudou a tornar a Fló-
rida “um estado de sonho 
para a classe trabalhadora”, 
para citar o historiador e au-
tor Gary Mormino – a histó-
ria moderna do estado é fre-
quentemente descrita como 
uma série de mentiras isso se 
tornou realidade.

A Flórida, no entanto, é 
melhor compreendida como 
um lugar de constante rei-
maginação, seu novo sonho 
quase sempre nascido do de-
sastre. À medida que as mu-
danças climáticas e as costas 
lotadas ampliam os riscos de 

viver aqui, a questão se tor-
na: qual é o próximo sonho 
da Flórida?

O condado de Lee - marco 
zero para o furacão Ian, uma 
vez que atravessou as ilhas 
barreira, Fort Myers Beach, 
Cape Coral e outras cidades 
- foi nomeado para o coman-
dante confederado Robert E. 
Lee. Calusa County teria si-
do mais adequado. Os indí-
genas Calusa que habitavam 
a região quando os espanhóis 
chegaram no início do sécu-
lo XVI foram os primeiros a 
construir cidades de sonho a 
partir da generosidade cos-
teira de Charlotte Harbour. 
Pine Island, o antigo posto 
avançado da Flórida que ago-
ra enfrenta o que um mora-
dor chamou de “destruição 
insondável”, ainda se ergue 
com seus montes de conchas 
de brilho branco.

Ao longo de seus 1.500 
anos na costa, uma série de 
desastres naturais e mudan-
ças climáticas dramáticas le-
varam a inovações em vez de 
colapso. Os Calusa mudaram 
suas casas e prédios públicos 
do nível do solo para o topo 
dos sambaquis. 

Texto: Cynthia Barnett-
-Site Politico.

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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Então, em outubro de 1921 

e em setembro de 1926, 

furacões mortais atingiram 

Sanibel, uma de uma 

série de ilhas ao redor de 

Charlotte Harbour.
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Passageiro de cruzeiro da FL 

vai preso após beijar criança 
Um homem de 51 anos foi 

detido após beijar uma meni-
na de 5 anos na boca durante 
uma viagem de cruzeiro no 
fi m de semana na Flórida.

A polícia de Miami-Da-
de prendeu Ernest Richard 
Bishop Jr., de Morning View, 
Kentucky, na segunda-feira, 
3, depois que o navio Carni-
val Sunrise retornou a Miami.

De acordo com um relató-
rio de prisão, o pai da vítima 
testemunhou Bishop beijan-
do sua fi lha enquanto o navio 
estava no mar na noite de sá-
bado, 1. Ele chamou as autori-
dades do navio e o homem foi 
detido ao desembarcar no Por-

to de Miami. 
O relatório afi rma que 

Bishop se recusou a falar com 
a polícia depois que eles o le-
varam sob custódia. Ele é acu-
sado de conduta lasciva, um 
tipo de crime sexual cujas pe-
nalidades envolvem prisão e o 
registro como agressor sexual 
se condenado.

O acusado pagou uma fi an-
ça de US$ 7.500, informou o 
Local 10.

De acordo com o Estatuto 
da Flórida, a conduta lasciva 
por uma pessoa de 18 anos ou 
mais é um crime de segundo 
grau punível com até quinze 
anos de prisão.

Ernest Richard Bishop Jr. foi detido no desembarque do Carnival Sunrise.

Carnival Cruise.

Além da tragédia humana, a tempestade deve ser uma das 10 mais caras nos 

EUA, resultando em danos econômicos de US$ 70 bilhões a US$ 120 bilhões.

Economia do turismo da Flórida pode 

perder US $ 7 bilhões pelo furacão

P
ortos e parques fecha-
dos e centenas de imó-
veis destruídos. O fura-

cão Ian deixou um rastro de 
destruição para trás, arruinan-
do muitos negócios. De hotéis 
a plantações de frutas cítricas - 
uma das marcas do estado - os 
danos físicos à infraestrutura 
turística da Flórida podem so-
mar US $ 7 bilhões. 

Ian atingiu a costa de Fort 
Myers, no terceiro maior esta-
do do país, pouco antes do ní-
vel mais poderoso da Catego-
ria 5 na quarta-feira, 28, e fez 
um segundo pouso na Caroli-
na do Sul na sexta-feira. Além 
da tragédia humana, a tem-
pestade deve ser uma das 10 
tempestades mais caras nos 
EUA, resultando em cerca de 
US$ 70 bilhões a US$ 120 bi-
lhões em danos econômicos 
pelo país. 

Na Flórida, danos físicos à 

infraestrutura turística, prin-
cipalmente hotéis, podem 
chegar a US$ 5 bilhões, esti-
ma Chuck Watson, modelador 
de desastres da Enki Research. 
E a perda de receita de turistas 
que não podem alugar barcos, 
passear em parques temáticos 
ou comprar bebidas na piscina 
pode chegar a US$ 2 bilhões.

A Disney, o Universal Or-
lando Resort e o SeaWorld 
Entertainment fecharam seus 
parques temáticos da Flórida 
quando Ian se aproximava, 
mas a Disney e a Universal 
mantiveram muitos de seus 
hotéis abertos para que os hós-
pedes pudessem se abrigar da 
tempestade.

Os portos de ambos os la-
dos do estado foram fechados, 
forçando grandes operadoras 
de cruzeiros, como a Carnival, 
a cancelar partidas e redirecio-
nar navios. As companhias aé-

Danos físicos à infraestrutura turística podem chegar a US$ 5 bilhões.

Accuweather.

reas cancelaram milhares de 
voos e o Aeroporto Internacio-
nal de Tampa fechou.

A Flórida está entre os es-
tados mais visitados por tu-
ristas estrangeiros e domésti-
cos. Somente Orlando recebeu 
59,3 milhões de visitantes no 
ano passado. E a indústria do 
turismo do estado estava vol-
tando a crescer após dois anos 

de pandemia. Mas Ian, indo di-
reto para o centro de Sunshi-
ne State, mudou um pouco es-
se quadro.

A indústria do turismo do 
estado tem muita experiência 
com tempestades. O furacão 
Irma, em setembro de 2017, 
forçou a Disney a fechar seus 
parques temáticos por dois 
dias e cancelar três cruzeiros. 
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O reajuste aumentará o salário mínimo em US$ 1 a cada ano  até atingir US$ 15 por hora em 2026. 

Salário mínimo da Flórida aumenta para 

US$ 11 por hora; reajuste será até 2026

O salário mínimo da Fló-
rida aumentou para 
US$ 11 por hora no dia 

30 de setembro, o segundo 
aumento de uma série de au-
mentos anuais que o levarão 
a US$ 15 por hora até 2026.

O aumento salarial é resul-
tado de uma emenda à Consti-
tuição da Flórida que 61% dos 
eleitores aprovaram em uma 
votação de 2020. 

O salário mínimo anterior 
de US$ 8,56 por hora da Fló-

rida foi aumentado para US$ 
10 em 2021 e aumentará em 
US$ 1 a cada ano em 30 de 
setembro até atingir US$ 15 
em 2026. 

A Flórida foi o primeiro es-
tado do Sul a aumentar o sa-
lário mínimo para US$ 15 por 
hora. O aumento foi conside-
rado uma grande vitória para 
os defensores dos direitos tra-
balhistas e dos trabalhadores 
do salário mínimo, que lutam 
para sobreviver porque o salá-

rio mínimo não acompanhou 
a inflação e o aumento do cus-
to de vida. 

Onze estados aprovaram 
medidas para elevar o salário 
mínimo para US$ 15, embora 
o salário mínimo federal de 
US$ 7,25 não tenha mudado 
desde 2009. 

O novo salário mínimo de 
US$ 11 por hora ainda está 
muito abaixo do que os espe-
cialistas dizem que é preciso 
para viver no sul da Flórida. 61% dos eleitores aprovaram o aumento em plebiscito de 2020.

Pixabay.

Pertences de menino desaparecido de Miami são encontrados no Maine

Um veículo abandonado 
que apareceu no Maine pode 
fornecer pistas sobre o para-
deiro de Jorge “Jojo” Morales, 
de seis anos, que é alvo de 
um ‘Amber Alert’ do Depar-
tamento de Polícia da Flórida. 
O garoto está desaparecido 
há mais de um mês e as auto-

ridades suspeitam que ele te-
nha sido levado pelo pai, Jor-
ge Morales, de 45 anos. 

O Departamento informou 
que Jorge, que tem o espectro 
do autismo, desapareceu em 
27 de agosto, no condado de 
Miami-Dade. 

A Patrulha de Fronteira 

dos EUA encontrou o veículo 
em Littleton. A mãe do garo-
to, Yanet Leal Concepcion, dis-
se aos policiais que ela e o pai 
estão envolvidos em uma ba-
talha de custódia. Os U.S. Mar-
shals estão oferecendo até US 
$ 10.000 por informações que 
levem a prisões no caso. Jorge “Jojo” Morales desapareceu em 27 de agosto em Miami-dade.

National Center for Missing & Exploited Children/Facebook.

Um lagarto gigante assus-
tou uma família da Flórida. O 
réptil descrito como “Godzil-
la” foi flagrado subindo na ja-
nela da varanda de uma casa 
em Apopka, uma cidade nos 
arredores de Orlando, no dia 
12 de setembro.

O lagarto-monitor não é 
nativo da Flórida, informou 
a Comissão de Conservação 
de Peixes e Vida Selvagem da 
Flórida (FWC). Os lagartos são 
nativos da África subsaariana. 
O monitor Savannah é uma es-
pécie popular para donos de 
animais de estimação.

Lagarto gigante 

tenta entrar por 

janela de casa na 

região de Orlando

O réptil descrito como “Godzilla”.

Facebook.
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McDonald’s vai distribuir refeições gratuitas em Port Charlotte
Para ajudar os moradores do sudoeste da Flórida que foram 

impactados pelo furacão Ian, os proprietários/operadores de res-
taurantes McDonald’s locais da Flórida e o McDonald’s USA ser-
virão milhares de refeições quentes gratuitas em Port Charlotte.

O restaurante de fast food distribuirá refeições prontas pa-
ra viagem, que incluem cheeseburgers, McNuggets, batatas fri-

tas, fatias de maçã e água engarrafada que serão preparadas por 
seu McRig, um trailer de tamanho normal que tem uma cozi-
nha do McDonald’s quase completa.

A distribuição de alimentos acontecerá na quarta-feira, 5, 
e vai até sábado,8, das 10h às 16h, em 13418 S. McCall Road, 
Port Charlotte. a distribuição de alimentos acontecerá até sábado, dia 8, das 10h às 16h.

divulgação.

Foram investidos mais de US$ 6,5 milhões na instalação após uma projeção 

de mais de 500.000 novos empregos de Inteligência Artificial até 2029.

Miami Dade College abre Centro 

de Inteligência Artificial 

O 
Miami Dade College 
abriu no dia 20 de se-
tembro um Centro de 

Inteligência Artificial que os 
líderes universitários e comu-
nitários esperam que posicio-
ne a região para o futuro da 
tecnologia.

Motivados por uma pro-
jeção do Bureau of Labor Sta-
tistics dos EUA de mais de 
500.000 novos empregos de 
Inteligência Artificial até 
2029, a faculdade e sua fun-
dação investiram US$ 6,5 mi-

lhões para construir a insta-
lação. 

O centro de 13.000 pés 
quadrados, localizado no se-

gundo andar de um prédio do 
campus, é a primeira de duas 

instalações planejadas para 
apoiar os esforços de educa-
ção e força de trabalho da re-
gião. (O segundo estará loca-
lizado no centro de Miami.)

Os líderes das faculdades 
disseram que o centro forne-
cerá um recurso para os mem-
bros da comunidade se junta-
rem ao movimentado setor de 
tecnologia de Miami.

“Esta é uma área que pre-
cisa dessa faísca, oportunida-
de e integração dos empre-
gos que estão por vir”, disse 

Antonio Delgado, vice-presi-
dente de inovação e parcerias 
tecnológicas da faculdade, in-
formou o Miami Herald.

De acordo com o site do 
centro, os visitantes são rece-
bidos por um concierge holo-
gráfico desenvolvido pela IBM 
Watson. O centro tem uma sa-
la para ‘design thinking’ e ro-
bótica e receberá líderes de 
tecnologia locais para falar 
sobre questões relacionadas 
à IA, incluindo ética, ques-
tões da cadeia de suprimen-
tos, força de trabalho e análi-
se de dados.

O investimento pega caro-
na na MDC TECH, uma inicia-
tiva de força de trabalho do 
Miami Dade College que re-
cebeu um total de US$ 16 mi-
lhões da Knight Foundation, 
do condado de Miami-Dade e 
da cidade de Miami.

O centro incentivará os membros da comunidade a se juntarem ao movimentado setor de tecnologia de Miami.

Miami-dade College.

“Esta é uma área que 

precisa dessa faísca, 

oportunidade e 

integração dos empregos 

que estão por vir”, disse 

Antonio Delgado.
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US$ 100 milhões para pesquisa de câncer 

RÁPIDAS

O governador Ron DeSantis anunciou em maio a concessão 
de US$ 100 milhões às principais instalações de tratamento e 
pesquisa de câncer da Flórida, incluindo o Moffitt Cancer Cen-
ter and Research Institute, o Sylvester Comprehensive Cancer 
Center e o Shands Cancer Hospital. A verba representa um au-
mento de 60% em comparação com o financiamento do ano pas-
sado. A Flórida tem a segunda maior carga de câncer do país. 
Desde 2014, o câncer tem sido a segunda principal causa de 
morte na Flórida, depois das doenças cardíacas. No período de 
três anos de 2016 a 2018, o número total de mortes por câncer 
foi de 132.614, segundo o Departamento de Saúde da Flórida.

Primeira-dama Casey DeSantis

A primeira-dama da Flórida, Casey DeSantis, foi diagnos-
ticada com câncer de mama em outubro de 2021. Após trata-
mento e cirurgia, em março estava livre da doença. Ela lançou 
o FLCancerConnect.com - um site para ajudar os moradores da 
Flórida que têm câncer a encontrar provedores, opções de tra-
tamento, organizações sem fins lucrativos e outros recursos. O 
site Florida Cancer Connect também tem suporte para cuida-
dores e uma parte reúne histórias de sobrevivência e esperan-
ça. Qualquer pessoa pode enviar suas histórias para survivor@
flcancerconnect.com. 

Florida Cancer Data System

Nas mulheres da FL em 2017, os cinco principais cânceres 
foram mama, brônquio pulmonar, colorretal, linfoma não Hod-
gkin e melanoma. Nos homens, os cinco principais cânceres 
foram próstata, brônquios pulmonares, colorretal, melanoma 
e bexiga, segundo o Florida Cancer Data System.

Em 2019, 3.183 mulheres morreram de câncer de mama no estado da Flórida, 

de acordo com o Florida Health Chart; prevenção é o mais importante.

Outubro Rosa: saiba onde fazer 

mamografia gratuita na Flórida

O
utubro é o Mês Nacio-
nal de Conscientização 
do Câncer de Mama - 

uma campanha que tem co-
mo objetivo aumentar o co-
nhecimento sobre o impacto 
do câncer de mama.

Em 2019, 3.183 mulheres 
morreram de câncer de ma-
ma no estado da Flórida, de 
acordo com o Florida Health 
Chart. A detecção precoce ge-
ralmente significa um melhor 
resultado com procedimentos 
menos invasivos durante o tra-
tamento.

Confira clínicas e instala-
ções que oferecem mamogra-
fia gratuita e outros procedi-
mentos de diagnóstico para 
mulheres com pouco ou ne-
nhum custo.

Broward County Health 
Department Program

780 SW 24 Street, Fort Lau-
derdale, FL. Telefone: (954) 

762-3649
Edgar Mills Health Center
900 NW 31st Avenue, Fort 

Lauderdale, FL. Telefone: (954) 
467-4700

Fort Lauderdale Health 
Center

2421 S.W. 6th Avenue, 
Fort Lauderdale, FL. Telefone: 
(954) 467-4700

Miami
Little Haiti Health Center
300 NE 80th Terrace, Mia-

mi, FL. Telefone: (305) 795-
2100.

Clínicas oferecem mamografia gratuita e outros procedimentos de diagnóstico com pouco ou nenhum custo.
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a The Captain Painter, empresa no setor de construção civil, está organizando caravanas de ajuda para Fort Myers.

O condado de lee foi marco zero para o furacão ian, que atravessou as ilhas barreira, Fort Myers Beach e Cape Coral no dia 28 de setembro de 2022.

augusto alagia.

Julie Martin-Twitter.

105
pessoas morreram pela 

passagem do furacão na 

Flórida (dados de até 4 

de outubro).

Brasileiros se 

juntam pelas 

vítimas do 

furacão Ian 
Caravanas com doações vão para 

região mais afetada pela tempestade

A
s reconstruções após 
furacões são algo que 
a população da Flóri-

da sabe que devem aconte-
cer. Furacões mortais já dei-
xaram sua marca no estado. 
Em outubro de 1921, setem-
bro de 1926, agosto de 2004, 
e no último dia 28 de setem-
bro de 2022, alguns dos mais 
mortais atingiram a Flórida 
por Sanibel, uma de uma sé-
rie de ilhas ao redor de Char-
lotte Harbour, na costa oeste 
do estado. 

Desta vez, o condado de 
Lee foi marco zero para o fu-
racão Ian, que atravessou as 
ilhas barreira, Fort Myers Bea-
ch, Cape Coral e outras cida-
des na quarta-feira, 28 de se-
tembro. Até a terça-feira, 4 de 
outubro, pelo menos 109 pes-
soas foram mortas pelo fura-
cão nos Estados Unidos, com 
105 dessas mortes na Flórida 
e 55 delas no condado de Lee.

Brasileiros que moram na 
Flórida e até em outros esta-
dos se unem em prol de aju-
dar quem foi afetado de al-
guma forma pelo furacão. O 
Gazeta News juntou algumas 
iniciativas que já estão acon-
tecendo dentre as comunida-
des brasileiras em diversas re-
giões da Flórida. 

Caravana para Fort 
Myers

A The Captain Painter, 
empresa no setor de constru-
ção civil criada e comandada 
por Augusto Alagia, está or-
ganizando em Fort Lauderda-
le uma caravana de ajuda pa-
ra Fort Myers. A ação é focada 
em ajudar a VER (Volunteer 
Emergency Relief) no supri-

mento e ajuda para a criação 
de uma cozinha industrial de 
emergência para alimentar os 
mais necessitados naquela re-
gião e ajudar na coleta e dis-
tribuição de itens de primeira 
necessidade.

Aberta a voluntários, a pri-
meira caravana partirá nesta 
quinta-feira, 6, às 9am. Local 
da concentração: Loja da The 
Captain Painter no endereço: 
1446 N Federal Highway, Fort 
Lauderdale. Em nota o empre-
sário disse que provavelmente 
fará mais algumas. 

“Várias pessoas, grupos e 
instituições já estão mandan-
do mensagens de suporte”, 
disse o empresário, que está 
realizando a ação junto com 
seus funcionários, os “The 
Captains”.

Contato: Augusto Alagia 
9542781313 (somente texto 
ou whatsapp).

Cross Fit de Deerfield 
Beach  

Um grupo de brasileiros 
do Cross Fit de Deerfield Bea-
ch também se uniu para aju-
dar famílias com doações a 
Fort Myers. A brasileira Jessi-
ca Viana e amigos estão orga-
nizando a coleta de materiais 
com outros voluntários. O bra-
sileiro David Andrade do Flori-
da Highway Patrol é  um dos 

“first responders”  trabalhan-
do no local e orientou quan-
to aos abrigos que estão rece-
bendo e precisando de apoio.

Locais onde serão leva-
das as doações

1- South Fort Myers High 
School ( 14020 Plantation Rd, 
Fort Myers, FL  33912). O local 
tem maior volume de pessoas 
e animais resgatados após a 
tempestade.  Entregar as doa-
ções na New Life - 5146 leo-
nard blvd south, Lehign Acres, 
Fl - 33973.

2- Rav. V. Potter Elemen-
tary (necessidades especiais e 
animais), 4600 Challenger Bl-
vd, Fort Myers.

3- Dunbar High school 
(shelter)

3800 E. Edison Avenue, 
Fort Myers, FL 33916.

Pontos de coleta no sul da 
Flórida

Cross Fit de Deerfield Bea-
ch 

905 SE 1st Way, Deerfield 
Beach, FL

GAZETA BRAZILIAN NEWS
1100  South Federal HWY-

-Deerfield Beach- FL- 33441, 
de segunda à sexta- 9:00 am 
as 5:00pm.

O que doar:
Roupas (novas ou semi-no-

vas), alimentos não perecíveis, 
enlatados, produtos de higie-
ne, água, brinquedos, roupa 
de cama. 

Confira todos as iniciativas 
no gazetanews.com

Grupo Mulheres do Brasil, Cruz Vermelha e Feeding Florida

O Grupo Mulheres do Bra-
sil Núcleo Sul da Flórida es-
tá arrecadando doações para 
ajudar vítimas em Fort Myers 
e Cape Coral. Para contribuir, 
basta entrar em contato com 
as voluntárias e confirmar o 
local de entrega mais próxi-
mo, ou levar as doações até a 

Feira de Saúde, outra iniciati-
va do Grupo, que acontece no 
próximo dia 9 de outubro, das 
10am as 2pm, no endereço: 
6450 NW 77th Ct, em Miami.

Cruz Vermelha
A Cruz Vermelha Ameri-

cana está aceitando doações 
online e pelo correio: Ameri-

can Red Cross, PO Box 37839, 
Boone, IA 50037-0839. Doar 
pelo telefone: 1-800 - AJUDE 
AGORA (800-435-7669). Es-
pañol: 800-435-7669. Opera-
dor de TDD: 1-800-220-4095. 
Outras formas: Amazon Ale-
xa; ações ou fundos mútuos; 
concessões.

Doações de sangue
A Cruz Vermelha precisa 

urgentemente de doações de 
sangue. Você pode encontrar 
uma unidade de sangue em 
sua área pesquisando seu CEP 
aqui ou ligando para 1-800-
733-2767.

Feeding Florida 

A Feeding Florida é uma 
rede do banco nacional de ali-
mentos sem fins lucrativos 
Feeding America. A organi-
zação está coordenando com 
bancos de alimentos em todo 
o estado para fornecer alimen-
tos às vítimas do furacão. Sai-
ba mais no gazetanews.com.

Arlaine Castro
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A empresa Washington Alliance of Technology Workers questionou o programa de Treinamento Prático Opcional.

Tribunal de apelações confirma permissão de 

trabalho para portadores de visto de estudante 

U
m tribunal de apela-
ções dos EUA confir-
mou a permissão a por-

tadores de visto de estudante 
para que permaneçam legal-
mente nos EUA e trabalhem 
após a formatura, rejeitando 
as alegações de um grupo de 
defesa de empresas que o pro-
grama prejudica trabalhado-
res de tecnologia americanos.

No caso Washington Al-
liance of Technology Workers 
v. U.S. Department of Home-

land Security, o Tribunal de 
Apelações dos EUA para o Cir-
cuito de DC, em uma decisão 
de 2 a 1 na terça-feira, 4, disse 
que um programa atualizado 
mais recentemente em 2016, 
que permite que estudantes 
internacionais trabalhem em 
seu campo de estudo por até 
três anos, estava dentro da au-
toridade do Departamento de 
Segurança Interna (DHS) para 
definir as condições de perma-
nência dos imigrantes no país.

A Washington Alliance 
of Technology Workers, ou 
Washtech, que representa os 
trabalhadores de tecnologia 
americanos, desafiou o pro-
grama de Treinamento Práti-
co Opcional (OPT) depois que 
o governo Obama em 2016 o 
ajustou para permitir que os 
alunos trabalhem nos EUA por 
até três anos.

Grandes grupos empresa-
riais, incluindo a Câmara de 
Comércio dos EUA e a Asso- Estudantes internacionais podem trabalhar na sua área de formação.

Pixabay.

ciação Nacional de Fabrican-
tes, intervieram no caso em 
defesa do programa. 

Fonte: Reuters.

Pelo Treinamento 

Prático Opcional (OPT), 

estudantes estrangeiros 

podem trabalhar por até 

três anos nos EUA após se 

formarem.

Brasileiros donos de restaurantes são detidos por tráfico humano em Massachusetts 

Dois brasileiros donos dos 
restaurantes Taste of Brazil 
- Tudo No Brasa e The Dog 
House, em Woburn, Massa-
chusetts, foram detidos por 
autoridades federais de imi-
gração na terça-feira, 4. A acu-
sação é de tráfico humano, 
declarou a Procuradoria do 

Distrito de Massachusetts em 
comunicado.

Pai e filho, Jesse James Mo-
raes, 64, e Hugo Giovanni Mo-
raes, 42, donos dos estabe-
lecimentos, são acusados de 
liderar um esquema de tráfi-
co humano que trazia pessoas 
sem vistos válidos do Brasil via 

México, usando uma rede in-
ternacional de policiais e fun-
cionários corruptos, bem co-
mo familiares residentes nos 
EUA.

Dois outros brasileiros es-
tão envolvidos e também fo-
ram presos: Marcos Chacon, 
29 anos, acusado de produ-

zir documentos de identifica-
ção falsos; e Chelbe Williams 
Moraes, irmão de Jesse Mo-
raes, apontado como o supos-
to agente de contrabando de 
migrantes. Em 2021, Chelbe 
Moraes foi preso no Paraguai 
acusado de fugir do Brasil com 
sua filha pequena.Restaurante Taste of Brazil - Tudo No Brasa, em Woburn, Massachusetts. 

Tripadvisor.

SEGURO DE COMPANHIA

SEGURO DE AUTO

HOMEOWNERS INSURANCE
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Relatório feito com dados de 2018 compararam a capacidade de detenção e taxas de apreensão.

Imigrantes que moram perto de centro de 

detenção são mais propensos a serem presos 

O
s imigrantes têm 2 a 6 
vezes mais chances de 
serem presos se mora-

rem perto de um centro de 
detenção, de acordo com um 
novo relatório da Detention 
Watch Network, do Immi-
grant Legal Resource Center 
e da Ceres Policy Research. 
Defensores dizem que confi r-
ma o que eles sabem há anos.

Existe uma ligação direta 
entre as prisões de Imigração 
e Alfândega e a disponibilida-

de e capacidade das prisões de 
imigração, já que os imigran-
tes em condados com mais 
instalações de detenção são 
signifi cativamente mais pro-
pensos a serem presos e de-
tidos pelo ICE, afi rma o re-
latório.

O relatório se baseia em 
dados de 2018 sobre capaci-
dade de detenção e taxas de 
apreensão em todo o país de 
uma variedade de fontes pri-
márias e secundárias, incluin-

do relatórios TRAC e registros 
públicos do ICE.

O maior número de pri-
sões do ICE ocorre em conda-
dos com a maior proporção 
de prisões policiais, e os imi-
grantes nesses condados eram 
quatro vezes mais vulneráveis 
à prisão. Os condados com o 
maior número de apreensões 
se alinham com os locais de 
algumas das maiores instala-
ções de detenção de imigran-
tes do ICE.É maior número de detenção em condados com mais instalações do ICE.

ICE.

Novo projeto de lei busca green card para imigrantes que vivem nos EUA

Um grupo de quatro prin-
cipais senadores democratas 
apresentou legislação para for-
necer um caminho para um 
Green Card para até 8 milhões 
de imigrantes indocumenta-
dos, incluindo os “dreamers”, 
portadores de H-1B e porta-
dores de outro visto de lon-

go prazo.
De acordo com o projeto, 

que atualizaria a data de regis-
tro existente para permitir o 
green card, um imigrante po-
de se qualifi car para o status 
de residente permanente legal 
se tiver morado nos Estados 
Unidos continuamente por pe-

lo menos sete anos. Os candi-
datos teriam que ter bom ca-
ráter moral, mas poderiam se 
inscrever mesmo se estives-
sem ilegalmente nos Estados 
Unidos no momento.

A proposta chamada Dis-
posições Renovadoras da Imi-
gração da Lei de Imigração 

(Renewing Immigration Provi-
sions of the Immigration Act) 
foram introduzidas no Sena-
do pelo senador Alex Padilla 
e co-patrocinadas pelos sena-
dores Elizabeth Warren, Ben 
Ray Lujan e o senador majo-
ritário Dick Durbin na sema-
na passada. Projeto está em análise no Senado.

Pixabay.

Os Serviços de Cidadania 
e Imigração (USCIS) estende-
ram automaticamente a vali-
dade dos Cartões de Residen-
te Permanente (Green Cards) 
para 24 meses para residentes 
permanentes legais que apre-
sentarem o Formulário I-90, 
Pedido de Substituição do Car-
tão de Residente Permanente.

Os avisos de recebimento 
do Formulário I-90 forneciam 
anteriormente uma extensão 
de 12 meses da validade de um 
Green Card.

O USCIS atualizou o idio-
ma dos avisos de recebimen-
to do Formulário I-90 para es-
tender a validade de um Green 
Card por 24 meses para indiví-
duos com um Formulário I-90 
recém-arquivado. A partir de 
26 de setembro, o USCIS co-
meçou a imprimir avisos de 
recebimento alterados para 
indivíduos com um Formulá-
rio I-90 pendente.

Espera-se que essa exten-
são ajude os solicitantes que 
experimentam tempos de pro-
cessamento mais longos.

USCIS aumenta 

a extensão de 

validade do GC

REQUIREMENTS: AT LEAST 60 MONTHS OF EXPERIENCE

WITH INTERNATIONAL STUDENTS, SOCIAL MEDIA

MANAGEMENT SOFTWARE DATABASE MANAGEMENT

SYSTEM (AIRTABLE, ATHENA) ACCOUNTING SOFTWARE

(QUICKBOOKS, SQUARE) ADOBE CREATIVE SUITE

MICROSOFT OFFICE SUITE G SUITE (GOOGLE DOCS, DRIVE,

& GOOGLE SHEETS) KNOWLEDGE OF OPERATING SYSTEMS

(MACOS, WINDOWS, LINUX) COMMUNICATION PLATFORMS

(ZOOM, SKYPE, G-MEET, MICROSOFT TEAMS) TEAM

MANAGEMENT SOFTWARE (JIRA, TRELLO, MONDAY.

IS REQUIRED.

MUST BE FLUENT IN PORTUGUESE, FLUENT IN

SPANISH AND FLUENT IN ENGLISH .

Hiring!
BRANCHMANAGER

We are

LIBERTY LANGUAGE ACADEMY

407-704-1904
ORLANDO, FLORIDA

WAGE: $123,760.00 PER YEAR
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Cerca de 42.000 mulheres morrem pela doença a cada ano nos EUA, diz os Centros de Controle e Prevenção de Doenças.

Câncer de mama: 1 em cada 5 mulheres jovens não 

tem planos de fazer uma mamografia, diz pesquisa

A 
detecção precoce do 
câncer de mama é fun-
damental para ajudar 

as mulheres a evitar um diag-
nóstico tardio que é mais difí-
cil de tratar. No entanto, uma 
nova pesquisa descobriu que 
muitas mulheres mais jovens 
não têm planos de fazer uma 
mamografi a em um futuro 
próximo.

Os pesquisadores também 
descobriram que muitas des-
sas mulheres desconhecem 
seus riscos individuais de cân-
cer de mama.

A pesquisa nacional reali-
zada por um provedor de saú-
de na Flórida descobriu que 
mais de um quinto - 22% - das 
mulheres de 35 a 44 anos não 
tinham planos de fazer uma 
mamografi a que pudesse de-
tectar câncer e potencialmen-
te salvar suas vidas.

“Isso para mim é realmen-
te preocupante porque reco-
mendamos mamografias a 

partir dos 40 anos e essas mu-
lheres estão dizendo: ‘Não, eu 
não pretendo’”, disse a Dra. 
Nikita Shah, líder da equipe 
de oncologia médica do Breast 
Cancer Center no Instituto de 
Saúde de Orlando. A pesquisa 
com mais de 1.100 mulheres 
adultas foi realizada online de 
8 a 12 de setembro.

Os especialistas em câncer 
de mama da Orlando Health 
não sabem ao certo por que 
as mulheres podem se sentir 
assim. Mas Shah acredita que 
é uma combinação de falta 
de conscientização, preocupa-
ções com o custo de uma ma-
mografi a e preocupações de 
que o procedimento de tria-
gem possa prejudicar.

Embora o custo possa ser 
um fator para alguns, a maio-
ria das seguradoras privadas 
cobrem mamografi as de ras-
treamento sob o Affordable 
Care Act. Além disso, em ou-
tubro, que é o Mês da Cons-

cientização do Câncer de Ma-
ma, muitas organizações os 
oferecem gratuitamente ou a 
um custo baixo, como US$ 20 
a US$ 30, disse Shah.

Mulheres com risco médio 
de câncer de mama podem fa-
zer uma mamografi a anual-
mente a partir dos 40 anos, 
de acordo com as diretrizes. 
Aqueles que têm histórico fa-
miliar de câncer de mama de-
vem iniciar mais cedo, assim 
como aqueles com biópsias 
anteriores, células atípicas e 
tecido mamário denso.

Enquanto 22% das mulhe-
res com idades entre 35 e 44 
anos nunca fi zeram mamo-
grafi a e não têm planos de fa-
zer uma, apenas cerca de 43% 
das mulheres conheciam sua 
história familiar, segundo a 
pesquisa.

Cerca de 42.000 mulheres 
nos Estados Unidos morrem 
de câncer de mama a cada 
ano, de acordo com os Centros 

22% das mulheres de 35 a 44 anos pesquisadas não tinham planos de fazer uma mamografi a.

Pixabay.

de Controle e Prevenção de 
Doenças dos EUA, mas a sobre-
vivência é superior a 90% se o 
tumor for detectado precoce-
mente. As mamografi as po-
dem detectar pequenos tumo-
res, tornando mais provável a 

doença em um estágio inicial.
A Orlando Health reco-

menda que as mulheres con-
versem com seu médico de 
cuidados primários ou gineco-
logista a partir dos 20 anos pa-
ra ajudar a avaliar seus riscos. 

Quando o câncer é encontra-
do precocemente e confi nado 
à mama, a taxa de sobrevida 
relativa de cinco anos é de cer-
ca de 99%, disse Brown. 

Fonte: HealthDay News.

George Gesten McDonald, PLLC
Lesoes Pessoais • Acidentes de Carro • Quedas •

Morte Acidental - Direitos de Vitimas- Ações Coletivas •

Fraude do Consumidor • Fraude de Ações

Agressivos e dedicados

para conseguir o melhor

resultados para nossos

clientes

Advogada Elizabeth L. Parker

www.4-Justice.com

(833) FINDJUSTICE

(833) 346-3587

Mais de US$1 bilhão
recuperados pelos
advogados GGM para
seus clientes

Advogado David J. George
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Biden anuncia mais US$ 625 

milhões à Ucrânia

O presidente Joe Biden 
anunciou na terça-feira (4) ao 
chefe de Estado ucraniano, 
Volodmir Zelenski, a conces-
são de um novo pacote de aju-
da militar de 625 milhões de 
dólares.

De acordo com um comu-
nicado da Casa Branca, Biden, 
que estava acompanhado pela 
vice-presidente Kamala Har-
ris durante a ligação, reiterou 
o apoio dos EUA à defesa da 
Ucrânia contra a invasão russa 

“o tempo que for necessário”.
A assistência americana 

inclui sistemas de foguetes 
de artilharia de alta mobili-
dade (Himars), que têm longo 
alcance, bem como artilharia, 
munição e veículos blindados.

O presidente também afir-
mou que o país está dispos-
to a impor “custos severos” a 
qualquer indivíduo, entidade 
ou país que apoie os esforços 
da Rússia para anexar o terri-
tório ucraniano. 

A assistência americana inclui sistemas de foguetes de artilharia.

Tropas sul-coreanas e norte-americanas dispararam mísseis no mar.

DefesaAereaeNaval.

A 
Coreia do Sul e as For-
ças Armadas dos Esta-
dos Unidos realizaram 

raros exercícios de mísseis e 
um super porta-aviões ame-
ricano foi reposicionado ao 
leste da Coreia do Norte de-
pois que Pyongyang lançou 
um míssil sobre o Japão, uma 
das respostas mais incisivas 
dos dois países aliados desde 
2017 a um teste de armamen-
tos norte-coreano.

O secretário de Estado dos 
EUA, Antony Blinken, alertou 
que a Coreia do Norte, que 
possui armas nucleares, corre 
o risco de mais condenação e 

Coreia do Sul e EUA 

disparam mísseis contra 

teste da Coreia do Norte
A Coreia do 

Norte testou um 

míssil balístico 

sobre o Japão na 

terça-feira, 4.

isolamento se continuar com 
suas “provocações”.

A Coreia do Norte testou 
um míssil balístico de alcance 
intermediário (IRBM) lançan-
do-o a uma distância mais lon-

ge do que nunca na terça-feira, 
e enviando-o sobre o Japão pe-
la primeira vez em cinco anos, 
provocando a emissão de um 
alerta para que os moradores 
de lá se protegessem.

Washington chamou o tes-
te de “perigoso e imprudente” 
e os militares dos EUA e seus 
aliados intensificaram as de-
monstrações de força. Tropas 
sul-coreanas e norte-america-
nas dispararam uma saraivada 
de mísseis no mar em respos-
ta, disse o Estado-Maior Con-
junto da Coreia do Sul (JCS) 
nesta quarta-feira, e os alia-
dos realizaram um exercício 
de bombardeio com caças no 
Mar Amarelo.

O porta-aviões Ronald Rea-
gan, um navio da Marinha dos 
EUA que fez sua primeira es-
cala na Coreia do Sul no mês 
passado pela primeira vez em 
anos, também retornará ao 
mar entre a Coreia e o Japão 
com seu grupo de ataque de 
outros navios de guerra. As 
forças armadas sul-coreanas 
chamaram isso de um movi-
mento “altamente incomum” 
projetado para mostrar a de-
terminação dos aliados em 
responder a quaisquer amea-
ças da Coreia do Norte.

Falando durante uma visi-
ta ao Chile, Blinken disse que 
os Estados Unidos, a Coreia do 
Sul e o Japão estão trabalhan-
do juntos.  Fonte: Reuters.

FUTEBOL
Brasileiro

Ginga Samba Brasilidade

O PROGRAMA OFICIAL
DA SELEÇÃO BRASILEIRA
DE FUTEBOL

Sobre nós
A Escola da CBF é o Programa Oficial de Futebol
da Seleção Brasileira e está disponível para todas
as crianças em Boca Raton e região.

2 programas distintos:
 Recreativo
Meninos e meninas de 5 a 14 anos
• condicionamento físico
• habilidades técnicas 
• conceitos táticos
• foco e mentalidade esportiva
• prevenção de lesões
• alimentação e nutrição 
• compreensão das regras do jogo.

 Competitivo 

 Apenas os melhores atletas serão selecionados para
representar as equipes da Escola CBF para competir nas
ligas PBSL, EDP e FSPL durante a temporada 2021-
2022.

Fale conosco
(321) 263 1022
www.cbfschoolboca.com

12811 Glades Road,
Boca Raton, FL 33498
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Decisão final será no dia 30 de outubro; 15 mil votaram na Flórida.

Shopee.

Em uma disputa acirra-
da, os candidatos Lula 
e Bolsonaro vão decidir 

a vaga para a presidência em 
um segundo turno das elei-
ções. Pelo critério, para ser 
eleito, não basta que o candi-
dato consiga mais votos que os 
seus concorrentes, mas tam-
bém alcance mais de 50% dos 
votos válidos, excluindo votos 
nulos e brancos. 

Lula ficou à frente de Bol-
sonaro, mas não conseguiu 
os votos necessários para de-
cidir a eleição no domingo, 
2. O candidato pelo Partido 
dos Trabalhadores teve 47%, 

Eleições 2022: Lula e 

Bolsonaro vão disputar o 

segundo turno 
Lula obteve 

47%, enquanto 

Bolsonaro 

conquistou 44% 

dos votos válidos.

enquanto Bolsonaro conquis-
tou 44%. O segundo turno vai 
ocorrer no dia 30 de outubro. 

Votos no exterior

Na votação realizada no 
exterior, o ex-presidente Lu-
la terminou com 47,1% dos 
votos válidos, quase 138 mil. 

E o presidente Jair Bolsonaro 
recebeu 122.500 votos, o que 
corresponde a 41,6%.

Os dados foram divulga-
dos pelo Tribunal Regional 
Eleitoral do Distrito Federal, 
responsável pelas eleições no 
exterior.

O resultado da votação in-
ternacional demorou um pou-
co mais porque algumas ci-
dades, entre outros motivos, 
precisaram usar o formato 
manual de votação.

Lisboa tem o maior núme-
ro de brasileiros aptos a votar: 
mais de 45 mil pessoas. Na 
capital portuguesa, Lula teve 
mais de 12 mil votos e Bolso-
naro recebeu apoio de 6 mil 
eleitores.

Em Miami, Bolsonaro fi-
cou em primeiro com mais de 
11 mil votos. Lula ficou em se-
gundo com 2.500.

Já na capital argentina, o 
ex-presidente recebeu 4.400 
votos. E o atual presidente, 
pouco menos de 2 mil votos 
em Buenos Aires.

Em Nagóia, no Japão, Bol-
sonaro recebeu 10.600 votos. 
E Lula cerca de 1.600 votos.

Em Sydney, na Austrália, 
Lula ficou em primeiro com 
54% dos votos, contra 30% de 
Bolsonaro. Já em Pretória, na 
África do Sul, Bolsonaro ven-
ceu com 63% dos votos váli-
dos, contra 24% de Lula.

Fora do país, brasileiros es-
colhem apenas o Presidente 
da República e 697 mil eleito-
res estão aptos a votar.

Brasil e Portugal fazem 

operação contra tráfico
A Polícia Federal cum-

priu 22 mandados de busca e 
apreensão nas cidades paraen-
ses de Ananindeua, Marituba, 
Barcarena e na capital do esta-
do Belém, na quarta-feira, (5). 
A Operação batizada de Euter-
pe, teve a participação da Po-
lícia Judiciária de Portugal e 
o Serviço Europeu de Polícia 
(Europol), e apoio da Receita 

Federal do Brasil.
  A ação faz parte do in-

quérito policial que apura a 
exportação de 320 quilos de 
cocaína apreendidos no país 
europeu, no fim de junho. Na 
ocasião, a Operação Norte Tro-
pical prendeu três brasileiros 
em flagrante por tráfico inter-
nacional de drogas.

Fonte: Agência Brasil.

Rússia anuncia anexação de 

quatro regiões ucranianas
O presidente Vladimir Pu-

tin anunciou que a Rússia tem 
“quatro novas regiões”.  Em 
discurso no Kremlin,  ele dis-
se que as áreas ucranianas fo-
ram tomadas parcialmente 
pelas forças de Moscou du-
rante o conflito que já dura 
sete meses. 

A Rússia declarou as ane-
xações depois de realizar o 
que chamou de referendos em 
áreas ocupadas da Ucrânia. 
Governos ocidentais e Kiev 
disseram que as votações vio-

Vladimir Putin, presidente russo.

laram a lei internacional,  fo-
ram coercitivas e não repre-
sentativas.

Para o Kremlin, ataques 
serão considerados agressões 
contra a própria Rússia. 

Fonte: Reuters.
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Q
ue o Furacão Ian pegou to-
dos de surpresa quanto a 
sua magnitude e poder de 

dano ninguém pode negar. Entre-
tanto esses fenômenos naturais 
afetam a economia, o turismo e os 
negócios por onde passam.

Segundo a CoreLogic, empresa 
que se dedica a calcular a abran-
gência e os danos dos furacões, o 
prejuízo ultrapassou os já apura-
dos do furacão Katrina em 2021 
que em valores atualizados che-
garam a $89 Milhões.

Considerando o potencial des-
trutivo e prejuízo que geram esses 
eventos na Florida elencamos os 
dez principais casos nos últimos 

anos, bem como o prejuízo finan-
ceiro gerado.

Essa situação impacta direta-
mente na economia da Florida 
porque além da destruição em si,

gera uma interrupção de algu-
mas áreas de negócios como: tu-
rismo, consumo em bares,

lanchonetes, guias turísticos, 
hotéis, e indiretamente todos os 
demais negócios.

Apensar da tristeza das perdas, 
das vidas e de todo drama envolvi-
do nem todos os negócios são aba-
tidos negativamente. Empresa de 
limpeza, construção civil e mate-
riais de construção são beneficia-
dos com o ocorrido.

ECONOMIA 

Fabiano Bellati é comentarista de Economia e Política Internacional, Mestre em Relações internacionais e Estudos Europeus pela Universidade de Évora em Portugal, Mestre em 
Administração de Empresas pelo Unisal, escritor e consultor. Como professor Universitário passou pelas principais universidades brasileiras nas áreas de gestão, economia e marketing.

Perdas com o Furacão Ian 

superam $47 Bilhões na 

Flórida

Por FABIANO BELLATI

O outro lado da moe-
da, quando uns choram 
outros vendem lenço. Ter-
rível pensar assim, mas os 
brasileiros que se dedicam 
as atividades de constru-
ção civil, demolição e lim-
peza de obra tiveram um 
aumento de chamados em 
detrimento ao furação.

Esse segmento que pas-
sava por uma leve desa-
celeração atribuída ao es-
friamento dos negócios 
imobiliários, encontraram 
na destruição uma fonte 
importante de renda pa-
ra proteger seus fatura-
mentos.

Outro setor beneficia-
do foi o de aluguel de ma-
quinas e ferramentas, ho-

telaria e transporte.
Segundo dados do U.S 

Bureau of Statistics, o cus-
to dessa mão de obra sazo-
nal pode até dobrar seu va-
lor por hora.

O tempo de execução 
do serviço pode atrasar, 
porque já existe, inde-
pendente do furacão Ian, 
uma carência dessa mão 
de obra qualificada. Enge-
nheiros, mestres de obra, 
especialistas em demoli-
ção, pedreiros, eletricistas 
e outros.

No segmento de ma-
quinas isso também ocor-
re, mesmo tendo o equi-
pamento disponível, não 
se encontra profissional 
capacitado para operar. O 

risco que se tem nessas 
áreas faz com que os em-
preiteiros elevem o custo 
do serviço baseando-se nos 
riscos: desabamento, afo-
gamento, descarga elétri-
ca e doenças trazidas pela 
água parada.

O impacto no custo de 
mão de obra é sazonal, ou 
seja, não tem pressão sig-
nificativa quando se tra-
ta de avaliar os Estados 
Unidos da América, entre-
tanto, no Estado da Flóri-
da, onde a incidência des-
sas ocorrências se faz mais 
presente, pode sim, mes-
mo que temporariamente 
elevar o custo da mão de 
obra na construção civil.

Limpeza de Obra e construção 

Civil foram beneficiadas com o 

Furacão Ian

A invasão da  Ucrâ-
nia pela Rússia ocorreu no 
início de 2022. Foi motiva-
da pelo avanço da Otan no 
Leste Europeu e por ques-
tões geopolíticas entre os 
dois países envolvidos.

Interesses territoriais, 
culturais e econômicos 
motivaram a invasão.

O país é considerado 
um parceiro da Otan, o 
que sinaliza que pode in-
gressar na aliança num 
momento futuro, mas não 
garante um apoio coletivo. 
&quot;A principal razão 
pela qual a  Ucrânia  sofre 
com a falta de apoio mi-
litar se deve ao fato de o 
país não integrar a Otan.

Não tendo uma defesa 
formal da Otan a Ucrânia 
fica fragilizada bem como 
toda Europa. As demais na-
ções ficam vulneráveis e o 
acirramento de uma even-
tual entrada de novos paí-
ses pode acontecer a qual-
quer momento. Estados 
Unidos, Japão e China já 
estão sob alerta máximo.

A maior indagação que 
o brasileiros em territó-
rio americano faz: Isso vai 
afetar o Brasil? De que ma-
neira? E quais são as chan-
ces de uma terceira guerra 
mundial?

Ministro russo Sergei 
Lavrov falou sobre o ris-
co de uma  Terceira Guer-
ra Mundial: &quot;O peri-
go é sério, real. Não pode 
ser subestimado.&quot; O 
ministro das Relações Ex-
teriores da Rússia, Sergei 
Lavrov, afirmou que exis-
te um risco &quot;sério&-
quot; de haver uma  Ter-
ceira Guerra Mundial  em 
decorrência da invasão 
russa à Ucrânia.

Quais seriam as conse-
quências de uma guerra 
nuclear no Brasil? Have-
ria algumas centenas de 
milhares de mortos e os 
sobreviventes ficariam en-
tre os escombros dos edi-
fícios desabados, as ruas 
obstruídas, impedindo a 
passagem das ambulâncias 
e bombeiros que porventu-

ra viessem de pontos mais 
distantes não atingidos.

O quanto os Estados 
Unidos e o Brasil serão 
afetados depende da in-
tensidade e da escalada da 
guerra. Enquanto a situa-
ção entre os pais estiver 
no âmbito da diplomacia a 
preocupação é moderada, 
mas Putin, se pressiona-
do, já deu demonstrações 
que não hesitaria em ini-
ciar uma guerra nuclear, 
o que seria catastrófico pa-
ra todos.

O Brasil precisa dos Fer-
tilizantes da Rússia, essa 
dependência nos deixa vul-
neráveis em segurança ali-
mentar. O presidente Jair 
Bolsonaro destacou que a 
negociação dos fertilizan-
tes não foi afetada em vir-
tude da boa relação entre 
países. Entretanto Bolsona-
ro destacou que os centros 
de pesquisa e indústria bra-
sileira estão correndo con-
tra o tempo para que em 
breve tenhamos Indepen-
dência dessa importação.

Putin alimenta tensão da Guerra 

anexando territórios da Ucrânia
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V
ocê  sabia que um terço das pes-

soas acredita que ganhar na lo-

teria é a única maneira de se 

aposentar?

 Sera que você  que pode estar jo-

gando com sua aposentadoria?

Se você fizer isso, isso não é um 

bom sinal. Mas acreditar que você po-

de precisar ganhar na loteria para se 

aposentar é um pouco compreensível 

quando a luta financeira enfrentada 

pela maioria das pessoas é considera-

da: 77% dos millennials estão vivendo 

de salário em salário, assim como qua-

se 40% das pessoas que ganham mais 

de US$ 100.000.

Quando você está em um buraco 

financeiro, economizar para o futuro 

pode parecer uma aposta no presente. 

Mas acreditar que “é impossível econo-

mizar para a aposentadoria” é apenas 

uma das muitas ideias ruins de dinhei-

ro que circulam por aí. A seguir estão 

algumas outras ideias ruins.... Algu-

ma delas parece verdadeira para você?

Má ideia nº 1: não devo poupar 

para a aposentadoria até que esteja li-

vre de dívidas.

Falso! Mesmo que você esteja tra-

balhando para sair das dívidas, é im-

portante continuar economizando pa-

ra sua aposentadoria. O tempo será um 

dos fatores mais importantes quando 

se trata de seu dinheiro e sua aposenta-

doria, o que leva à próxima má ideia…

Má ideia nº 2: Não há problema 

em esperar até ficar mais velho para 

economizar.

A verdade é que quanto mais ce-

do você começar a economizar, me-

lhor. Mesmo 10 anos podem fazer uma 

enorme diferença. Neste cenário hipo-

tético, vamos ver o que acontece com 

dois amigos de 55 anos,Vamos chama-

-los de Pedro e Jose.

Pedro começou a economizar aos 

25 anos. Nos 10 anos seguintes, Pe-

dro guardou US$ 3.000 por ano para 

um total de US$ 30.000 em uma con-

ta com uma taxa de retorno de 8%. 

Ele parou de contribuir, mas deixou 

que continuasse crescendo pelos pró-

ximos 20 anos.

Jose começou a economizar 10 

anos depois, aos 35 anos. Também vai 

colocar US$ 3.000 por ano em uma 

conta com uma taxa de retorno de 8%, 

mas contribuiu por 20 anos (para um 

total de US$ 60.000).

Mesmo que Jose tenha guardado 

o dobro do que Pedro ele não conse-

guiu aproveitar o mesmo crescimen-

to da conta:

Pedro alcançaria um crescimento 

de conta para US$ 218.769.

O crescimento da conta de José se-

ria de apenas US$ 148.269 com a mes-

ma taxa de retorno. Parece loucura né?  

Precisamos verificar nossa matemáti-

ca? (Sempre fazemos.) Eis por que Pe-

dro acabou com mais a longo prazo: 

embora ele tenha separado menos do 

que José, o dinheiro de Pedro teve mais 

tempo para ser composto do que o de 

José, o que, como você pode ver, real-

mente se somou ao longo do tempo. 

Tempo adicional. Então, o que José ga-

nhou com isso? Infelizmente, ele des-

cobriu o alto custo da espera.

Lembre-se: Todos os números são 

meramente ilustrativos e não refletem 

um investimento real em nenhum 

produto. Além disso, eles não refle-

tem os riscos de desempenho, impos-

tos, despesas ou encargos associados a 

qualquer investimento real, o que re-

duziria o desempenho.

Má ideia nº 3: não preciso de se-

guro de vida.

Negativo! Financiar uma apólice 

de seguro de vida bem adaptada é uma 

parte importante da sua estratégia fi-

nanceira. Os benefícios do seguro po-

dem cobrir despesas finais e perda de 

renda para seus entes queridos.

Má ideia nº 4: não preciso de um 

fundo de emergência.

Um fundo de emergência é neces-

sário agora e depois de se aposentar. 

Custos inesperados têm o potencial de 

reduzir os fundos de aposentadoria e 

inviabilizar as estratégias financeiras 

que você está criando.

E você ? Está apostando com seu 

futuro? Se utilizando de uma destas 

más ideias? O tempo para consertar 

essa situação é AGORA!

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

Apostando na sua aposentadoria?

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
mês de outubro mar-
ca o início da tem-
porada 2022/23 da 
National Basketball 

Association - NBA, a liga pro-
fissional de basquete dos Esta-
dos Unidos. Orlando Magic e 
Miami heat, as duas franquias 
da Flórida na liga, já estão em 
ritmo de pré-temporada.

O Miami Heat tem agenda-
do cinco jogos até a estreia, 
marca da para 18 de outubro, 
na FTX Arena, em Miami, dian-
te do Chicago Bulls. Já o Or-
lando Magic estreia no dia se-
guinte, 19, em Detroit, diante 
do Detroit Pistons. Antes, tam-
bém terá cinco jogos na pré-
-temporada. Além das 30 fran-
quias americanas, mais duas 
equipes participam das par-
tidas preliminares: Maccabi 
Ra’anana, de Israel, e Adelaide 

36ers, da Austrália.
A temporada regular da 

NBA começa no dia 18 deste 
mês, com dois jogos: o atual 
vice-campeão Boston Celtics 
recebe o Philadelphia 76ers, 
enquanto o Golden State War-
riors enfrenta o Los Angeles 
Lakers, em casa. E tem a últi-
ma rodada no dia 9 de abril de 
2023.

A repescagem, chamada 
play-in, ocorre até o dia 14 de 
abril. No dia seguinte, 15, co-
meçam os os playoffs. As fi-
nais desta temporada 2022/23 
da NBA estão marcadas para 
começar em 1º junho, com o 
dia 22 como data-limite para 
realização da finalíssima.

Confira mais informações, 
calendários dos jogos e mui-
to mais no site oficial da NBA: 
www.nba.com.

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.

NBA: Orlando Magic e Miami 

Heat em ritmo de pré-temporada

georgenatal@gmail.comPor GEORGE FERNANDES

https://www.nba.com/heat/

Campanha na temporada 2021-22:
53 vitórias e 29 derrotas

Quem chegou:
Nikola Jovic (27th overall)

Quem saiu:
P.J. Tucker (assinou com o 76ers)

MIAMI HEAT

https://www.nba.com/magic/

Campanha na temporada 2021-22:
22 vitórias e 60 derrotas

Quem chegou:
Paolo Banchero (1st overall), Caleb Hous-

tan (32nd overall)

Quem saiu:
Robin Lopez (assinou com o Cavs)

ORLANDO MAGIC

Miami Heat

Orlando Magic

Miami Heat Game
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M
uitos esportistas e 
atletas desejam au-
mento de massa 
muscular e frequen-

temente recorrem somente ao 
aumento do consumo de pro-
teínas. Essa tática também aju-
da, porém, não é só isso que 
irá garantir o sucesso. Atente a:

1- Siga um treino intenso e 
regrado (não falte!) com pesos, 
de acordo com a programação 
de um educador físico;

2- Adicione aos poucos de 
500-1000 kcal/dia em sua ali-
mentação. A adição deve ser 
gradual para acompanhar o au-
mento de intensidade dos trei-
nos. Quando você começar a 
ter dificuldades em ganhar, 
mesmo se alimentando bem e 
aumentando as calorias, é hora 
de começar a fazer uma suple-
mentação específica (sob orien-
tação);

3- Aumente o consumo de 
alimentos saudáveis ricos em 

carboidratos e proteínas, como 
por exemplo: aveia, batata do-
ce, ovos, peixe, frango, carnes, 
frutas, mandioca, quinoa, etc.

4- Tome muita água de for-
ma fracionada. No mínimo 2 
litros.

5- Consuma gorduras boas 
para ajudar a alcançar as ne-
cessidades calóricas, como: 
azeite de oliva, oleaginosas 
(castanhas, amêndoas, nozes, 
amendoim, etc.), abacate, gor-
dura de coco, etc.;

6- Consuma diversas pe-
quenas refeições ao longo do 
dia, para que os músculos fre-
quentemente tenham aporte 
de energia e proteínas – o ideal 
é que cada uma dessas refei-
ções possua uma fonte de car-
boidrato + uma de proteína + 
uma de gordura boa – no mí-
nimo;

7- Garanta tempo suficien-
te para descanso entre os trei-
nos e boas noites de sono.

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

7 PASSOS PARA GANHAR MASSA MUSCULAR

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

Bruce Springsteen grava clássicos da soul music

O 
novo álbum de es-
túdio do cantor e 
compositor ameri-
cano Bruce Springs-

teen — ganhador de 20 
GRAMMY Awards ao longo 
50 anos de carreira — é uma 
coleção de covers de 15 su-
cessos da música soul, intitu-
lada “Only The Strong Survi-
ve”. O produto, lançamento 
da Columbia Records, chega-
rá às plataformas no dia 11 
de novembro.

Na voz de Springsteen, 
“Only The Strong Survive” 
celebra o gênero soul dos 
lendários catálogos de Moto-
wn, Gamble e Hugg, Stax e 
muito mais. O 21º álbum de 
estúdio do artista de 73 anos 
trará ainda vozes convida-
das, como Sam Moore, assim 
como contribuições de The 
E Streets Horns, arranjos de 
Rob Mathes, e backing vocals 
de Soozie Tyrell, Michelle 
Moore, Curtis King Jr., Den-

nis Collins e Fonzi Thornton 
— nomes muito conhecidos 
na indústria da música nos 
Estados Unidos.

Bruce Springsteen co-
menta: “Queria fazer um 
álbum no qual apenas can-
to. E o que seria melhor pa-
ra trabalhar do que a mú-
sica americana dos anos 
1960 e 70? Eu busquei toda 
a minha inspiração em Levi 
Stubbs, David Ruffin, Jimmy 
Ruffin, Jerry “Iceman” 
Butler, Diana Ross, Dobie 
Gray, Scott Walker e mui-
tos outros. Tentei fazer jus 
a todos eles – e aos incríveis 
compositores de suas mú-
sicas. Meu objetivo é que o 
público jovem possa expe-
rienciar toda a beleza e ale-
gria que eles me proporcio-
naram desde a primeira vez 
que os ouvi. Espero que to-
dos amem ouvir este álbum 
tanto quanto eu amei fazê-
-lo”. Um dos destaques é a 

versão do cantor para “Do 
I Love You (Indeed I Do)”, 
clássico de Frank Wilson, 
lançado em 1965, cujo ví-
deo foi liberado e está pos-
tado no YouTube.

“Only The Strong Survi-
ve” foi gravado no Thrill Hill 
Recording, em Nova Jersey, 
produzido por Ron Aniello. O 
lançamento marca o retorno 

de Bruce Sprinsteen desde 
“Letters To You”, álbum lan-
çado em 2020, que estreou 
em #1 em 11 países. Sprins-
treen se reunirá com a len-
dária E Street Band em feve-
reiro de 2023 para sua turnê 
internacional que, até ago-
ra, já vendeu mais quase dois 
milhões de ingressos nos 
EUA e Europa.

M
elim, fenômeno do pop brasileiro, se apresenta pe-
la primeira vez na Florida, quinta-feira 6 de outu-
bro em Orlando e sexta-feira 7 de outubro em Ft. 
Lauderdale. Os irmãos Rodrigo, Diogo e a irmã Ga-

bi formam a banda Melim. Com muitos sucessos no topo das 
paradas, como &quot;Meu Abrigo&quot;, &quot;Ouvi Dizer&-
quot;, &quot;Gelo&quot; e &quot;Eu Feat. Você&quot;, Me-
lim se tornou um enorme sucesso, passando 144 semanas no 
&quot;Top 100” do Spotify. O trio vai começar a turnê no dia 
6 de outubro em Orlando no Legends Resto &amp; Lounge, 
dia 7 em Ft. Lauderdale no Amaturo Theater do Broward Cen-
ter, e depois seguem para Boston dia 8 no Lynn Auditorium. 
Não percam os shows de estreia na Flórida dessa nova força 
da música pop brasileira. Ingressos disponíveis pelo site Vibe-
InternationalProductions.com

Melim ao vivo 

pela primeira 

vez na Flórida
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Tár
Focus Features

O drama bio-
gráfi co “Tár”, 
com a atriz 
Cate Blanchett, 
estreia nas 
salas de cinema 
na sexta-feira, 

dia 7 de outubro. O longa, situado 
no mundo internacional da música 
clássica, centra-se em Lydia Tár. 
Amplamente considerada uma das 
maiores compositoras e regentes 
vivas e a primeira maestrina chefe 
de uma grande orquestra alemã. 
Também estão no elenco Nina 
Hoss, Noémie Merlant, Sophie 
Kauer, entre outros. “Tár” foi 
escrito e dirigido por Todd Field. 
A performance de Cate Blanchett 
está impecável.

Lyle, Lyle, Crocodile
Sony Pictures Animation

A comédia musical para toda a 
família, “Lyle, Lyle, Crocodile”, tam-

bém entra em 
cartaz no dia 
7 de outubro. 
O longa é uma 
adaptação do li-
vro homônimo, 
que acompanha 
as aventuras 
do crocodilo 
Lyle que mora 
em uma casa 

vitoriana em Nova Iorque com a fa-
mília Primm e vive altas aventuras 
na cidade grande. No elenco estão 
Javier Bardem, Constance Wu, 
Scoot McNairy, Winslow Fegley, en-
tre outros. O cantor Shawn Mendes 
empresta sua voz para Lyle.

Amsterdam
20th Century Studios

O drama policial “Amsterdam” 
também chega às telonas no dia 
7 de outubro. O longa é ambien-

tado na década de 1930 e conta a 
história de uma grande amizade e 
um assassinato que pode ameaçar 
a vida dos protagonistas e abalar 
toda uma sociedade. A trama 
policial segue três amigos íntimos: 
dois soldados e uma enfermeira, 

que fi zeram 
um pacto no 
passado, de 
sempre se 
protegerem 
enquanto trio, 
não importa o 
que aconteça. 
Mas, eles se 
perdem no 
centro do caso 

de um assassinato, do qual se tor-
nam os principais suspeitos. Para 
provar que não estão envolvidos 
na morte, o grupo contará com a 
ajuda de aliados para tentar inves-
tigar o crime, e assim se proteger 
e enfrentar o verdadeiro assassino. 
“Amsterdam” foi escrito e dirigido 
por David O. Russell e conta no 

elenco com Christian Bale, John 
David Washington, Margot Robbie, 
Anya Taylor-Joy, Mike Myers, 
Timothy Olyphant, entre outros.

Mr. Harrigan’s 
Phone
Netfl ix

O suspense 
“Mr. Harri-
gan’s Phone” 
já está disponí-
vel na Netfl ix 
desde o dia 5 

de outubro. Adaptação do conto 
homônimo de Stephen King, o 
longa apresenta a história de um 
menino que vive em uma cidade 
pequena, e faz uma amizade im-
provável com um bilionário mais 
velho e recluso. No elenco estão 
Donald Sutherland, Jaeden Mar-
tell, Kirby Howell-Baptiste, entre 
outros. O nomeado diretor John 
Lee Hancock dirigiu e escreveu o 
roteiro.

CINEMA

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

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

Estreias da semana nas telonas e nas telinhas

cinema@gazetanews.comPor JANA NASCIMENTO NAGASE

Focus Features

2
0

th
 C

e
n

tu
ry

 S
tu

d
io

sS
o

n
y 

P
ic

tu
re

s 
A

n
im

a
ti

o
n

N
e

tfl
 i
x

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

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



ENTRETENIMENTOGazeta Brazilian News · Semana de 6 a 12 de Outubro de 2022 23

1 ano de Sand Brazil

Johnny’s B-Day

N
o último domingo, dia 25 de se-
tembro, as empresárias Denise 
Metzler e Marione Pinheiro co-

memoraram 1 ano de Sand Brazil no 
The Cove, em Deerfi eld Beach. A festa 
foi em parceria com os vizinhos de lo-
ja, Francimar Esteves e Elvis Afonso, 
que recentemente abriram a nova uni-
dade do Top Açaí by Cozinha Fran no 
mesmo plaza. Clientes das duas em-
presas se deliciaram com petiscos bra-
sileiros e caipirinhas. A animação fi -
cou a cargo da cantora Gabi Lacombe 
com sucessos da MPB. A loja, que tem 
marcas como Farm, Blue Man e Colcci, 
traz também jóias de ouro, prata e ca-
pim dourado com exclusividade para a 
Florida. Confi ra!

N
o dia 24 de setembro, aconteceu no “The 
Locale”, em Boca Raton, mais uma edi-
ção da festa “TRILOGIA”. Desta vez, pa-

ra comemorar o aniversario do idealizador da 
banda e do projeto: Johnny! O show foi comple-
to e teve participação dos cantores Tiaguinho, 
Caio e da banda composta por Jeimes, Tiagão e 
Ismael. A família e os amigos foram prestigiar 
Johnny e saborear um delicioso cocktail.

Parabéns Johnny! Sucesso sempre!

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

Novidade em Pompano Beach

A
caba de inaugurar ofi cialmente a loja Wireless Phone Hub, em Pompano Beach.

E para marcar a celebração da autorizada AT&T e Direct Tv , foi realizado no dia 1 
de outubro um delicioso coquetel na loja, localizada na N.Dixie Highway no número 

4839, em Pompano Beach.
O empresário que está à frente da “Wireless” , Ewerton Santos, recebeu os convidados e 

apresentou as propostas e ofertas interessantes do mercado de telefonia e internet
Muitas opções para todos os bolsos e para imigrantes com ou sem social security.
Vale a pena conhecer as opções e prestigiar mais um negócio brasileiro que promete su-

cesso na região.
Parabens!!

Instalação da nova diretoria 

do BBG

O 
BBG (Brazilian Business Group) realizou no 
dia 5 de outubro mais um almoço de negó-
cios, no Tower Club, em Fort Lauderdale . 

Na ocasião foi apresentada a nova diretoria do ano 
2022-2023 e o “Board”, na presença do Cônsul Ge-
ral do Brasil em Miami, Embaixador André Oden-
breit Carvalho e do Vice-Prefeito de Promano Bea-
ch, Lamar P. Fisher.

O BBG é uma organização sem fi ns lucrativos, 
criada em 2006 para unir a comunidade de empre-
sários brasileiros com a sociedade local, promoven-
do parcerias, negócios , além de desenvolver proje-
tos que benefi ciam a comunidade brasileira.

Na foto nova diretoria com a presidente 

Elizabeth Alderete

Iva Simoncello,  Daniella Zumer, Karlla Daniela e Ewerton Santos Ariane Calmon Ladeira com o pai Johnny

Elvis Afonso e Fancimar Esteves

Denise Metzler, Alex Smith, Karen Ryan e Marione Pinheiro

Denise Metzler e Marione Pinheiro

Francimar Esteves, Elvis Afonso(Top Acai), Denise Metzler e 

Marione Pinheiro




