
O maior jornal brasileiro na Flórida

Brasileiras nos EUA: vítimas de 
tráfico humano e prostituição?

Como é a rotina de 
um condenado à 
prisão perpétua?  

Nikolas Cruz, ex-aluno da Mar-
jory Stoneman Douglas High 

School matou 17 pessoas em fe-
vereiro de 2018; sentença fi nal 
será dada em 1º de novembro.

Nikolas Cruz, 24 anos.

A
s jovens vieram morar nos Estados Unidos após 
promessas de trabalho, segundo suas famílias. 
Mas elas mudaram o comportamento e corta-

ram ligação com familiares ao se envolverem com 
uma “guru” brasileira que mora nos EUA. Ainda um 

mistério, o caso começa a ser investigado como pos-
sível tráfi co humano para prostituição. “Empregos 
fantásticos e enriquecimento rápido são algumas das 
principais propagandas na prostituição de imigran-
tes”, explica Naides Brum. EUA | Pág. 15

Flórida | Pág. 11

Familiares de Letícia Maia Alvarenga (esq), 21 anos, e Desirrê Freitas (dir), 26, suspeitam que as jovens tenham sido aliciadas.

Instagram.

Twitter WFLA. 
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O 
Escritório das Nações 
Unidas sobre Drogas e 
Crime (UNODC  na si-

gla em inglês) mantém, des-
de março de 1999, o Progra-
ma contra o Tráfico de Seres 
Humanos, em colaboração 
com o Instituto das Nações 
Unidas de Pesquisa sobre Jus-
tiça e Crime Interregional 
(UNICRI). O programa coope-
ra com os Estados-Membros 
em seus esforços de comba-
ter o tráfico de seres huma-

nos, ressaltando o envolvi-
mento do crime organizado 
nesta atividade e promoven-
do medidas eficazes para re-
primir ações criminosas.

A adoção, em 2000, do 
Protocolo Relativo à Preven-
ção, Repressão e Punição do 
Tráfico de Pessoas, em Espe-
cial Mulheres e Crianças e do 
Protocolo contra o Crime Or-
ganizado Transnacional, Re-
lativo ao Combate ao Con-

trabando de Migrantes por 
via Terrestre, Marítima e Aé-
rea, que complementam a 
Convenção das Nações Uni-
das contra o Crime Organiza-
do Transnacional, represen-
ta um marco fundamental 
nos esforços internacionais 
para enfrentar o tráfico de 
seres humanos, considera-
do uma forma moderna de 
escravidão.

A atuação do UNODC se 
dá em três frentes de ação: 

prevenção, prote-
ção e criminaliza-
ção. No campo da 
prevenção, o UNO-
DC trabalha com os 
governos, cria cam-
panhas que são vei-
culadas por rádio e 
TV, distribui panfle-
tos informativos e 
busca parcerias pa-

ra aumentar a consciência 
pública sobre o problema e 
sobre o risco que acompanha 
algumas promessas advindas 
do estrangeiro.

Além da prevenção, é ne-
cessário que a polícia e o ju-
diciário utilizem normas e 
procedimentos para garantir 
a segurança física e a priva-
cidade das vítimas do tráfico 
de pessoas. Assim, no cam-
po da proteção, o UNODC 

coopera com os países para 
promover treinamento para 
policiais, promotores, procu-
radores e juízes. Ao mesmo 
tempo, busca melhorar os 
serviços de proteção das víti-
mas e das testemunhas ofe-
recidos por cada país.

Finalmente, o UNODC 
busca fortalecer os sistemas 
de justiça dos países para que 
o maior número de crimino-
sos seja julgado. Para isso, é 
preciso que o tráfico de pes-
soas seja previsto como cri-
me nas legislações nacionais, 
que haja a devida aplicação 
da lei e que as autoridades se-
jam capazes de inibir a ação 
dos agentes do tráfico.

Coordenando atividades 
da Iniciativa Global da ONU 
contra o Tráfico de Pessoas 
(UN.GIFT, na sigla em inglês), 
o Escritório contribui para 
a inclusão da sociedade ci-
vil no debate sobre o assun-
to, trazendo para a discussão 
temas como a relação do trá-
fico de pessoas com a vulne-
rabilidade às DST/HIV/aids, 
bem como a importância da 
prevenção, da proteção às ví-
timas e da atuação efetiva da 
justiça criminal para a puni-
ção a esses tipos de crime.

O tráfico de pessoas é 
caracterizado pelo “recru-

tamento, transporte, trans-
ferência, abrigo ou recebi-
mento de pessoas, por meio 
de ameaça ou uso da força 
ou outras formas de coerção, 
de rapto, de fraude, de enga-
no, do abuso de poder ou de 
uma posição de vulnerabili-
dade ou de dar ou receber 
pagamentos ou benefícios 
para obter o consentimento 
para uma pessoa ter contro-
le sobre outra pessoa, para o 
propósito de exploração”. A 
definição encontra-se no Pro-
tocolo Relativo à Prevenção, 
Repressão e Punição do Trá-
fico de Pessoas, em Especial 
Mulheres e Crianças, com-
plementar à Convenção das 
Nações Unidas contra o Cri-
me Organizado Transnacio-
nal, conhecida também co-
mo Convenção de Palermo.

Trata-se de recrutamen-
to, transporte, transferência, 
alojamento ou o acolhimen-
to de pessoas sob ameaça ou 
uso da força, coerção, abdu-
ção, fraude, engano, abuso 
de poder ou de vulnerabili-
dade, ou pagamentos ou be-
nefícios em troca do contro-
le da vida da vítima.

Texto: UNODC Brasil e 
Cone Sul.

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

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 do 

Gazeta News.

“É preciso que o tráfico 
de pessoas seja previsto 
como crime nas legislações 
nacionais, que haja a devida 
aplicação da lei e que as 
autoridades sejam capazes 
de inibir a ação dos agentes.”

Tráfico de Pessoas e Contrabando de Migrantes

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.
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Departamentos de polícia da Flórida buscam novos recrutas
Os Departamentos de Polícia da Flórida estão fazendo um 

grande esforço para atrair policiais para o estado, oferecendo 
incentivos e reembolsos para realocação. As agências locais es-
tão adoçando o acordo com suas próprias vantagens, de bolsas 
de estudo a aumentos de salários.

Enquanto as agências em todo o país lidam com a escassez 

de pessoal, a Flórida prometeu se tornar “o estado mais pró-
-aplicação da lei do país”, como disse a procuradora-geral Ashley 
Moody no ano passado.

O programa “Seja um herói da Flórida” está oferecendo van-
tagens como bônus de US$ 5.000 para novos policiais e dinhei-
ro para educação e treinamento. Veja mais no gazetanews.com Departamento de Polícia de Tampa tem atualmente cargos em aberto.

Tampa Police Department.

Enquanto a mulher mantinha a vítima distraída, o homem esvaziou a caixa 

de joias e levou ainda alguns outros objetos de valor da casa.

Falsos ‘landscapers’ assaltam idosa 

de 94 anos em cidade de Broward 

U
ma idosa de 94 anos 
de Broward foi assalta-
da por falsos “landsca-

pers”. Agora, a polícia de Co-
conut Creek está alertando 
os moradores sobre golpistas 
que se passam por profi ssio-
nais para cometerem crimes. 

A moradora foi vítima de 
um golpe no dia 16 de outu-
bro, quando um homem e 
uma mulher bateram em sua 
porta, alegando serem jardi-
neiros contratados pela asso-
ciação de proprietários.

De acordo com a polícia, 
a mulher levou a vítima até 

uma janela dos fundos para 
mostrar alguns galhos de árvo-

res que eles queriam cortar. O 
homem então se “desculpou” 

para sair e “pegar algumas fer-
ramentas”.

Enquanto a mulher a man-
tinha distraída, o homem es-
vaziou a caixa de joias da ví-
tima e levou alguns outros 
objetos de valor, segundo a 
polícia.

Não foi feita nenhuma pri-
são associada e o caso conti-
nua sob investigação.

“A dica de prevenção de 
golpes é nunca deixar nin-
guém entrar em sua casa que 
você não conheça”, alertou a 

polícia. 
Crime de propriedade
O crime de propriedade é 

uma preocupação menor pa-
ra os moradores da Flórida do 
que outras questões, mas não 
os impede de tomar medidas 
para proteger sua proprieda-
de. A Flórida mostra um nú-
mero maior de moradores que 
usam medidas proativas, co-
mo câmeras de segurança e 
sistemas de segurança.

Além disso, o crime contra 
a propriedade é uma das prin-
cipais preocupações de 47% 
dos fl oridianos, segundo pes-
quisa do SaferWise.

16% dos entrevistados so-
freram crimes contra a pro-
priedade no ano anterior à 
pesquisa – 38% a menos que 
no ano anterior e 2 pontos 
abaixo da média nacional.

Fonte: Local 10.

A polícia de Coconut Creek está alertando os moradores sobre golpistas que se passam por profi ssionais.

Pixabay.

“A dica é nunca deixar 

entrar na sua casa quem 

você não conheça”, 

alerta a polícia de 

Coconut Creek. 
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Reformada, ponte que liga 

continente será reaberta 
Duas semanas depois que 

o furacão Ian atingiu o su-
doeste da Flórida, causando 
bilhões de dólares em danos, 
reparos temporários foram 
feitos na Sanibel Causeway, 
permitindo que equipes de 
restauração de energia e ou-
tros trabalhadores de emer-
gência chegassem às ilhas de 
Sanibel e Captiva atingidas.

Os primeiros caminhões 
que transportavam suprimen-
tos e trabalhadores atravessa-
ram a ponte no  dia 12. Para 
veículos civis, a ponte estará 
disponível após 21 de outubro. 

Os remendos temporários 
permitem que veículos de res-

tauração de energia – incluin-
do 200 caminhões caçamba, 
150 caminhonetes e dois trai-
lers cheguem a Sanibel e Cap-
tiva para aumentar os esfor-
ços de restauração de energia 
no local.

A ponte foi danificada em 
três lugares quando Ian bateu 
na costa. Na semana passada, 
as equipes estaduais termi-
naram uma correção tempo-
rária na ponte que leva a Pi-
ne Island.

A maioria deles está em 
ilhas barreira como Sanibel. 
Pine Island é a maior ilha bar-
reira da costa do Golfo da Fló-
rida.

Para a população em geral a ponte será reaberta em 21 de outubro. 

Selling Sanibel Twitter.

As casas de campo baratas e vulneráveis às intempéries estão dando lugar a 

casas mais caras e mais resistentes, limitando quem pode morar na costa.

Fortes furacões e códigos de 

construção mudam a vida costeira

F
ortes furacões e códi-
gos de construção mais 
rígidos, chegando em 

sucessão, estão mudando a 
composição econômica e de-
mográfica das comunidades 
costeiras da Flórida. As casas 
de campo baratas e vulnerá-
veis às intempéries estão dan-
do lugar a casas mais caras e 
mais resistentes – uma tran-
sição que está fortalecendo o 
parque habitacional, mas limi-
tando quem pode se dar ao lu-
xo de morar na costa.

Somando-se aos custos es-
tão os prêmios crescentes pa-
ra os proprietários e o seguro 
contra inundações.

O código de construção da 
Flórida tem sido um dos mais 
rigorosos dos EUA. Depois que 
o furacão Andrew destruiu de-
zenas de milhares de casas na 
área de Miami em 1992, os le-
gisladores adotaram um códi-

go de construção uniforme em 
todo o estado com requisitos 
de construção mais rigorosos. 
O código, que entrou em vi-
gor em 2002 e é atualizado a 
cada três anos, estabelece um 
padrão mínimo que os gover-
nos locais devem seguir.

A versão mais recente, 
adotada em 2020, inclui dis-
posições para vedar os decks 
do telhado para impedir a en-
trada de água, bem como re-
quisitos mais antigos para 
instalar janelas ou persianas 
resistentes a impactos e ga-
rantir conexões fortes entre o 
telhado, paredes e fundação, 
disse Anne Cope, engenhei-
ra-chefe do Insurance Institu-
te for Business and Home Sa-
fety, um grupo de pesquisa 
apoiado pela indústria. Tam-
bém contém disposições para 
proteger contra riscos de inun-
dação, por exemplo, elevando 

Casas que ficam no litoral da Fl precisam ter construção reforçada. 

@Jefflindner1 Twitter.

estruturas acima de um deter-
minado nível.

Nas áreas do sudoeste e 
centro da Flórida que caíram 
dentro da faixa de vento com 
força de furacão de Ian, esti-
ma-se que 69% das unidades 
habitacionais foram construí-
das antes de 2000, dois anos 
antes do código de constru-
ção estadual entrar em vigor, 

de acordo com dados do Cen-
sus Bureau e o National Hur-
ricane Center.

Quase 33 milhões de casas 
com cerca de US$ 10,5 trilhões 
em valor de custo de recons-
trução correm o risco de da-
nos causados pelo vento com 
força de furacão ao longo das 
costas do Golfo e do Atlântico. 
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Visitantes 

desmaiam em 

montanha-

russa de 

Orlando

Quem visita o Universal 
Orlando Resort não demora 
muito para notar algumas 
montanhas-russas imponen-
tes que podem ser vistas antes 
mesmo de entrar no Univer-
sal Studios Florida e no Uni-
versal’s Islands of Adventure.

No entanto, um dos gran-

des atrativos de visitar um Par-
que é andar em montanhas-
-russas emocionantes como a 
novíssima Jurassic World Ve-
lociCoaster no Jurassic Park, 
Hagrid’s Magical Creatures 
Motorbike Adventure no Wi-
zarding World of Harry Potter, 
Hollywood Rip Ride RockIt in 

Universal Studios Florida e, 
claro, a original que deu iní-
cio à mania das montanhas-
-russas intensas - a Montanha-
-russa Incrível Hulk.

A ‘Incredible Hulk Coas-
ter’ é uma atração intensa que 
não deve ser experimentada 
por todos, mas quem embar-

ca na atração deve se preparar 
para uma jornada incrível na 
qual é lançado a até 67 milhas 
por hora enquanto o ‘poder do 
Hulk’ o impulsiona de cabeça 
para baixo em uma virada de 
gravidade zero, correndo cada 
vez mais rápido. 

Muitos visitantes compar-

tilharam que desmaiaram du-
rante seus passeios na monta-
nha-russa, e outros chamaram 
a atração de “muito intensa” 
para eles. “Hulk foi a primeira 
e única vez que desmaiei em 
um passeio, logo após o lan-
çamento no primeiro loop”, 
disse um fã. 

O Horrorland Scream Park é uma atração assombrada  na Jungle Island, eleita a “Melhor e Mais 

Original Atração de Halloween” no sul da Flórida; ingressos começam a partir de US$ 39.

Horrorland: Halloween mais popular do sul 

da Flórida vai até o dia 31 em Miami

de carnaval de sangue”.
Na Ilha Voodoo, os turis-

tas presos em uma ilha são 
perseguidos por bruxas que 
transformam suas férias em 
uma corrida pela sobrevivên-
cia. Outra atração, no Labirin-
to do Apocalipse os humanos 
não são mais os caçadores, 
mas são os caçados. 

Criado pela talentosa equi-
pe por trás do Live305 Enter-
tainment e do Cirque Factory, 
os mentores macabros de sho-
ws globais, experiências de en- A “maior casa mal-assombrada de Miami” está aberta de quinta a domingo. 

Divulgação.

P
or três anos consecuti-
vos, o The Horrorland foi 
classificado como o even-

to de Halloween mais popular 
do sul da Flórida. Até 31 de ou-
tubro, o evento que se autode-
nomina a “maior casa mal-as-
sombrada de Miami”, já está 
com suas atrações de Hallo-
ween de quinta a domingo. 

Com 18 acres, o Horror-
land Scream Park é uma atra-
ção assombrada eleita a “Me-
lhor e Mais Original Atração 
de Halloween” no sul da Fló-
rida.

O espetáculo assustador 
inclui oito casas assombradas, 
que atendem por nomes co-
mo “Insanity Playground” e 
“Stranger Devil House”. Há 
também zonas de susto ao ar 
livre, apresentações do The 
Vampire Circus, uma área pa-
ra comidas e bebidas e “jogos 

tretenimento e eventos em to-
do o mundo, The Horrorland 
promete arrepios, cabelos ar-
repiados, calafrios, estriden-
tes e emoções inesquecíveis.

Dias e horários
O assustador evento de 

Halloween está aberto nas 
quintas e domingos, das 19h 
às 22h; e 19h às 23h às sextas 
e sábados, até 31 de outubro. 

O Scream Park está loca-
lizado na Jungle Island (1111 
Parrot Jungle Trail), Miami.

Ingressos

Preços: Os ingressos come-
çam em US$ 39 e vão até US$ 
69, dependendo da noite e se 
você deseja ingresso geral ou 
fast-pass.

Crianças menores de 13 
anos são aconselhadas a não 
ir, mas não há exigência for-
mal de idade.

Confira a programação 
completa de cada evento no 
gazetanews.com.
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Muitas das infecções estão no condado de Lee, onde Ian atingiu a costa na categoria 4 no dia 28 de setembro.

Flórida vê aumento de bactérias carnívoras após 

furacão Ian; autoridades fazem alerta

Um aumento nas infec-
ções com uma rara bac-
téria carnívora foi rela-

tado na Flórida nos dias após 
o furacão Ian devido a inun-
dações catastróficas da tem-
pestade.

Houve 65 casos de infec-
ção por Vibrio vulnificus e 11 
mortes no estado este ano até 
sexta-feira, 14, de acordo com 
o Departamento de Saúde da 
Flórida, acima dos 34 casos e 
10 mortes relatados em todo 
o estado em 2021.

Muitas das infecções estão 
no condado de Lee, onde Ian 
atingiu a costa como uma tem-
pestade de categoria 4 em 28 
de setembro.

O Departamento de Saúde 
da Flórida, no condado de Lee, 
alertou os moradores sobre os 
riscos do Vibrio vulnificus em 
3 de outubro.

“À medida que a situa-
ção pós-tempestade evolui, 
o DOH-Lee está pedindo ao 

público que tome precauções 
contra infecções e doenças 
causadas pelo Vibrio vulnifi-
cus”, disse a porta-voz Tammy 
Soliz à CNN em um e-mail na 
terça-feira, 18.

“A DOH-Lee está observan-

do um aumento anormal nos 
casos de infecções por Vibrio 
vulnificus como resultado da 
exposição às águas das en-
chentes e águas estagnadas 
após o furacão Ian. Desde 29 
de setembro de 2022, 26 casos 

de Vibrio vulnificus associados 
ao furacão Ian foram relatados 
ao DOH-Lee.

Todos os 26 casos tiveram 
feridas infecciosas com expo-
sição às águas da inundação 
do furacão Ian que ocorre-

Houve 65 casos de infecção por Vibrio vulnificus e 11 mortes no estado este ano até sexta-feira, 14.

CdC.

ram a partir da tempestade 
que entrou em suas casas ou 
durante a limpeza pós-tem-
pestade. Houve seis mortes 
entre os moradores do conda-
do de Lee”.

Antes da tempestade, ha-
via dois casos de Vibrio vulni-
ficus no condado de Lee e 37 
casos no estado, segundo da-
dos do Departamento de Saú-
de da Flórida.

“Águas de inundação e 
águas paradas após um fura-
cão apresentam muitos riscos, 
incluindo doenças infecciosas 
como o vibrio vulnificus”, dis-
se o departamento de saúde 
do condado em um comuni-

cado à imprensa em 3 de ou-
tubro, que instou o público a 
tomar precauções.

Como se contamina 

com a bactéria?

Pessoas com feridas aber-
tas, cortes ou arranhões po-
dem ser expostas à bactéria 
através do contato com água 
do mar ou água salobra. Pes-
soas com feridas abertas de-
vem evitar essas águas e pro-
curar atendimento médico 
imediatamente se houver uma 
infecção aparente.

Os sintomas da infecção 
por Vibrio, ou vibriose, in-
cluem diarreia aquosa, cólicas 
abdominais, náuseas, vômi-
tos, febre e calafrios. O trata-
mento nem sempre é necessá-
rio, e doenças graves são raras, 
mas os médicos prescrevem 
antibióticos em casos mais 
persistentes, de acordo com 
os Centros de Controle e Pre-
venção de Doenças dos EUA.

Pessoas com feridas 

abertas, cortes ou 

arranhões podem ser 

expostas à bactéria através 

do contato com água do 

mar ou contaminada.

Homem armado com 

facão assusta moradores

Vizinhos estão preocu-
pados com o compor-
tamento estranho de 

um homem bem vestido que 
se aproxima de casas e toca a 
campainha armado com um 
facão em Lauderhill, sul da 
Flórida.

Ele foi flagrado pela câme-
ra de uma das casas chegando 
rápido e tocando a campainha 
com o facão. Além da arma, o 
que chamou a atenção dos mo-
radores é a aparência do ho-
mem, bem vestido com terno 
e gravata.

Imagens de segurança cap-
turaram o homem caminhan-
do até uma casa na Inverrar-
ry Boulevard, perto da North 
University Drive, na madru-
gada de segunda-feira, 17, por 
volta das 5h30, batendo na 
porta e logo depois se afasta, 
batendo com o facão também 
no chão.

Ao ver as imagens, os mo-
radores pensaram que se tra-
tava de algum advogado estra-
nho, mas depois perceberam 
que o homem estava segu-
rando um facão contra o bra-

ço, que ele usou para bater na 
porta e sair.

Eles não são as únicas pes-
soas na vizinhança que rece-
beram a visita do homem mis-
terioso. Vizinhos disseram ao 
7News que o mesmo homem 
havia feito isso em outra ca-
sa, do outro lado da rua, pou-
co antes de bater na porta do 
casal.

“Sim, estamos meio assus-
tados”, disse o homem.

“Ele não parecia alguém 
perdido ou confuso. Ele pare-
cia muito intencional, muito 
profissional, como se estivesse 
vestido para os negócios e com 

um facão”, disse a mulher.
O incidente foi relatado à 

polícia de Lauderhill, que por 
enquanto classificou o caso 
como um incidente suspeito.

A polícia quer identificá-
-lo para poder interrogá-lo e 
ver se talvez ele precise de al-
guma ajuda.

Qualquer informação so-
bre o homem com o facão po-
de ser dada para o Broward 
County Crime Stoppers pelo 
número 954-493-TIPS, de for-
ma anônima e pode ser elegí-
vel para uma recompensa de 
até US$ 5.000. 

Fonte: WSVN.

Pistas que levem ao suspeito são de até US$ 5.000. 

imagens de segurança do homem em casa de lauderhill, Broward.

WSVN.
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A prisão perpétua sem 
liberdade condicional 
é uma sentença desti-

nada aos piores criminosos 
da Flórida, e a pena mais du-
ra que não seja a sentença de 
morte. Mas alguns chamam 
a vida na prisão sem liber-
dade condicional de “A Mor-
te Lenta”.

Atualmente, na Flórida, 
existem 13.653 pessoas cum-
prindo pena de prisão perpé-
tua sem liberdade condicio-
nal, o que representa pouco 
menos de 17% da população 
carcerária da Flórida.

Nikolas Cruz, o jovem de 
24 anos que admitiu ter mata-
do 17 pessoas na Marjory Sto-
neman Douglas High School, 
na Flórida, em fevereiro de 
2018, escapou da sentença de 
pena de morte. Na quinta-fei-
ra, 13, um júri recomendou 

que ele fosse condenado à pri-
são perpétua sem possibilida-
de de liberdade condicional, 
uma decisão que enfureceu 
muitas das famílias das víti-
mas, que disseram que Cruz 
ser autorizado a viver não é 
justiça feita.

A juíza do circuito de Bro-
ward, Elizabeth Scherer, deve 
sentenciar formalmente Cruz 
em 1º de novembro às 9h, mas 
sob a lei da Flórida, o juiz não 
pode se afastar da recomenda-
ção do júri de prisão perpétua.

Cruz, que está preso no 
condado de Broward desde 
2018, também foi condenado 
a 25 anos de prisão estadual 
depois de se declarar culpa-
do de atacar um agente pe-
nitenciário em novembro da-
quele ano.

Ele provavelmente perma-
necerá sob custódia do con-
dado por algumas semanas 
depois que sua sentença for 
proferida, antes de ser colo-

Nikolas Cruz: Como é a 

rotina de um condenado à 

prisão perpétua na FL? 
Ex-aluno da Marjory Stoneman Douglas High School 

matou 17 pessoas em fevereiro de 2018; sentença final 

será dada pela juíza de Broward em 1º de novembro.

atualmente, na Flórida, existem 13.653 pessoas cumprindo pena de prisão perpétua sem liberdade condicional; alguns detentos têm direito a correio, visitas e tablets.

Pixabay.

Júri popular recomendou prisão perpétua para Nikolas Cruz, 24 anos.

Twitter WFla. 

cado sob custódia do Departa-
mento de Correções da Flóri-
da e transportado para um dos 
vários centros de recepção no 
estado onde ficam os presos 
condenados à prisão perpétua.

A instalação escolhida é 
determinada pela “revisão 
da gravidade das ofensas (do 
preso), duração da sentença, 
tempo restante para cumprir, 
antecedentes criminais, histó-
rico de fuga, ajuste da prisão 
e outros fatores”, de acordo 
com o site do Departamento 
de Correções da Flórida.

Como Cruz é um infra-
tor de alto risco, ele provavel-
mente será colocado em uma 
prisão com outros criminosos 
de alto perfil ou “criminosos 
muito perigosos”.

De acordo com um ma-
nual do departamento de cor-

reções, existem várias classifi-
cações de custódia de presos, 
entre elas, custódia fechada 
para presos que “devem ser 
mantidos dentro de um perí-
metro armado ou sob supervi-
são armada direta quando fo-
ra de um perímetro seguro”.

Mas, como é a rotina 
de um condenado à pri-
são perpétua na Flórida? 

“Vida sem liberdade con-
dicional, é chamada de outra 
pena de morte. Talvez não se-
ja através de injeções letais ou 
elétricas, ou seja lá como eles 
fazem isso. É uma morte len-
ta”, disse ao canal BayNews9 
Dorian Mackeroy, 46, um dos 
prisioneiros que atualmente 
cumprem pena de prisão per-
pétua sem liberdade condicio-
nal sob a Lei do Reincidente de 
Libertação da Prisão do estado.

Correio, visitas, tablets. In-
dignados com a decisão do jú-
ri, pais de vítimas de Parkland 
apontaram para partes da vida 

que Cruz ainda poderá experi-
mentar na prisão, mas que dos 
seus filhos foram roubados. 
Seus direitos podem incluir, 
correio, visitas e tablets. 

O site do departamento 
de correções apontou que os 
detentos e suas famílias po-
dem se comunicar por meio 
de “quiosques interativos e 
estacionários disponíveis nas 
unidades habitacionais da po-
pulação em geral, bem como 
tablets”. Esses serviços estão 
disponíveis em todas as princi-
pais instituições correcionais 
da Flórida, de acordo com o 
site.

Na parte de saúde mental, 
Cruz receberá um exame psi-
quiátrico que ajudará a deter-
minar seu diagnóstico e qual 
medicação ele pode precisar 
enquanto estiver cumprindo 
pena.

Custo para o estado 
A Lei do Reincidente de Li-

bertação da Prisão apresenta 
um grande custo para o esta-
do a cada ano, especialmente 
quando se considera que al-
guns dos presos não cumpri-
riam penas de prisão perpétua 
se não houvesse PRR. 

Os relatórios anuais do 
Departamento de Correções 
da Flórida mostram que cus-
ta US$ 24.265,00 por ano para 
abrigar um preso. Atualmen-
te, existem cerca de 13.600 
presos em prisão perpétua 
sem liberdade condicional no 
estado. Isso resulta em um 
custo de mais de US$ 331 mi-
lhões por ano. 

 Com informações do ca-
nal BayNews9 e CNN.

Confira depoimento de 
brasileiros e a cobertura do 
tiroteio, bem como do julga-
mento no gazetanews.com

“Vida sem liberdade 
condicional é chamada 
de outra pena de morte. 

É uma morte lenta”, 
disse Dorian Mackeroy, 
46, um dos prisioneiros.

17%
da população carcerária 
da Flórida cumpre pena 
de prisão perpétua sem 
liberdade condicional.

“O dia 14 de fevereiro aqui em Parkland será sempre triste”
“Minha filha está bem, 

mas não vai esquecer nunca o 
que ela viveu dentro da escola. 
Só o tempo para superarmos 
tudo! Espero que ele (Nikolas 
Cruz) seja condenado logo o 
mais rápido possível! Acho um 
absurdo esperar por todo esse 

tempo, sendo que eles têm to-
das as provas contra ele. E o 
prédio do tiroteio continua lá 
na escola fechado. O projeto é 
demolir para fazer um memo-
rial. Mas enquanto ele não for 
condenado, não pode mexer. 
Infelizmente o dia 14 de feve-

reiro aqui em Parkland será 
sempre triste”, desabafa Flávia 
Soares, mãe de Júlia, que ficou 
trancada em uma das salas do 
prédio por onde passou o ati-
rador, mas, por sorte ou mila-
gre, ele não entrou.

Escola continua triste

“Como mãe de um aluno 
que estava presente nesse dia, 
sinto todos os dias que infeliz-
mente muita coisa nos Esta-
dos Unidos ainda não mudou 
e talvez nunca mudará. Exis-
tem muitas ameaças todos os 
dias nas escolas, tenho uma fi-

lha que ainda estuda na Mar-
jory, sinto que a escola conti-
nua triste, impossível entrar 
lá e não ter um sentimento 
de tristeza, afirmou ao Gaze-
ta News a paulistana Daniela 
Lemos, mãe de Vitor de Cas-
tro, 22 anos, e Manuela, de 17.

Arlaine Castro
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Um oficial da lei assinou o pedido para que seja enviado para os Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA.

Imigrantes levados para Martha’s Vineyard (MA) 

por DeSantis podem conseguir cidadania 

Q
uase 50 imigrantes ve-
nezuelanos que foram 
enviados sob o patrocí-

nio do governador da Flórida 
Ron DeSantis de San Antonio, 
no Texas, para Martha’s Vine-
yard (MA), no mês passado, 
podem conseguir a cidadania 
americana.

Nesta semana, o Gabinete 
do Xerife do Condado de Be-
xar, que supervisiona a área 
de San Antonio e abriu ante-
riormente uma investigação 

sobre os voos, concordou em 
certifi car que os imigrantes 
cooperaram sufi cientemente 
com sua investigação e ago-
ra são elegíveis para solicitar 
vistos “U”, um tipo de status 
de imigração para vítimas de 
certos crimes que ocorrem em 
solo dos EUA.

Os vistos exigem que um 
ofi cial da lei assine o pedido 
antes que ele possa ser envia-
do para os Serviços de Cidada-
nia e Imigração dos EUA.

Rachel Self, advogada de 
Martha’s Vineyard que coor-
dena os casos de imigração 
dos imigrantes, disse na quar-
ta-feira, 12, que voou para San 
Antonio para obter as assina-
turas necessárias do escritório 
do xerife.

“Agora tenho em minhas 
mãos certifi cados para cada 
uma das vítimas de Perla”, 
escreveu Self em um comu-
nicado, referindo-se a Perla 
Huerta, a mulher que se acre- O governador Ron DeSantis patrocinou voo com imigrantes em setembro.

Facebook 

dita ser responsável pelo re-
crutamento de imigrantes em 
San Antonio em nome de De-
Santis.

Venezuelanos podem ser 

elegíveis para solicitar 

vistos “U”, um tipo de 

status de imigração para 

vítimas de certos crimes 

nos EUA.

Cidade do Texas ignora pedido de emergência de NY sobre envio de ônibus com imigrantes

Uma cidade do Texas emi-
tiu uma resposta de que con-
tinuaria enviando imigrantes 
depois que o prefeito de Nova 
York, Eric Adams, pediu às au-
toridades texanas que paras-
sem com a medida.

“Esta questão federal con-
tinua sendo uma preocupação 

humanitária local para a cida-
de de El Paso e o Escritório de 
Gerenciamento de Emergên-
cias (OEM) devido ao número 
crescente de imigrantes que 
passam pela região, capaci-
dades limitadas de abrigos fe-
derais e locais e um número 
crescente de imigrantes que 

são não é patrocinado ou tem 
meios para viajar”, disse a ci-
dade de El Paso sobre a obser-
vação do prefeito de NY. 

Assim, os imigrantes estão 
selecionando Nova York e vá-
rios outros locais.

De 23 de agosto a 6 de ou-
tubro, a cidade informou que 

fretou 196 ônibus – para um 
total de 9.322 pessoas. A cida-
de disse que 7.368 imigrantes 
foram para Nova York e 1.954 
foram para Chicago.

De acordo com Adams, a 
cidade de Nova York recebeu 
17 mil imigrantes desde abril. 
Fonte: The New York Times.O custo de ajudar os imigrantes está prestes a ultrapassar US$ 1 bilhão.

NYC Mayor’s Offi  ce of Immigrant Aff airs. 

VEÍCULO
Seu

Contatct Us: 1 800 675.5147
www.ancorainsurance.com
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ICE é acusado de limitar o 

acesso de advogados

Advogados de imigrantes 
detidos em centros correcio-
nais federais em Louisiana, 
Texas, Flórida e Arizona di-
zem que o governo federal os 
impede ilegalmente de se co-
municarem efetivamente com 
seus clientes.

Em processo aberto na 
quinta-feira, 13, no Tribunal 
Distrital dos EUA para o Dis-
trito de Columbia, contra o 
Departamento de Segurança 
Interna e Imigração e Alfân-

dega (ICE), grupos que pres-
tam serviços jurídicos a imi-
grantes em busca de asilo nos 
Estados Unidos citaram o aces-
so “severamente limitado” aos 
clientes, além da falta de sa-
las de visitação privadas e in-
dividuais. 

Valores altos cobrados pa-
ra agendamento e as cobran-
ças pelo acesso telefônico nas 
instalações do ICE são “exor-
bitantes”, segundo os advo-
gados. 

Processo envolve também o Krome Detention Center em Miami.

Foursquare.

Centro de Detenção de imigrantes do Condado de Baker, norte da Flórida.

Baker County Sheriff  Offi  ce.

U
ma coalizão de grupos 
de direitos civis que in-
clui a ACLU da Flórida 

apresentou uma queixa admi-
nistrativa alegando maus-tra-
tos contra imigrantes no Cen-
tro de Detenção do Condado 
de Baker, no norte da Flórida.

A queixa de 22 páginas, 
endereçada ao secretário de 
Segurança Interna Alejandro 
Mayorkas e departamentos 
governamentais relaciona-
dos, incluindo o Immigration 
and Customs Enforcement 
(ICE), busca o cancelamento 
de um acordo intergoverna-
mental por meio do Gabinete 

ACLU e grupos de direitos 

civis alegam abusos 

contra imigrantes detidos
Acusações são 

no Centro de 

Detenção do 

Condado de Baker, 

norte da FL.

do Xerife do Condado de Ba-
ker, chamando o departamen-
to de “um parceiro impróprio 
em todas as métricas. “ Scotty 
Rhoden é o xerife eleito do 
condado de Baker.

Há pelo menos 130 acusa-
ções contra os detentos, que 
incluem espancamento de um 
detento com gravidade sufi -
ciente para danifi car sua ore-
lha, uso de spray de pimenta 

e pressão com o joelho sob o 
corpo de um detento, um que 
entrou em coma diabético por 
negligência médica, negação 
de produtos sanitários às mu-
lheres e muito mais.

A denúncia também ale-
ga que os guardas negaram 
água aos detentos que tenta-
ram protestar contra as con-
dições por meio de uma gre-
ve de fome.

“Além de retaliar os indi-
víduos que se apresentaram, 
Baker parece estar tomando 
medidas para interromper 
completamente essas comu-
nicações. Baker bloqueou os 
números de telefone das li-
nhas de ajuda do governo fe-
deral e organizações de defesa 
que os indivíduos detidos ha-
viam contatado anteriormen-
te para relatar reclamações 
sobre a instalação”, continua 
a queixa.

Os participantes da quei-
xa incluem Americans for 
Immigrant Justice, American 
Friends Service Committee, 
Detention Watch Network, 
Immigrant Action Alliance, 
Florida Immigration Coali-
tion, Freedom for Immigrants, 
Gainesville’s Interfaith Allian-
ce for Immigrant Justice, etc.

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

12811 Glades Road,
Boca Raton, FL 33498
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Apenas 18,5% das casas que receberam ordens de evacuação tinham uma apólice de seguro contra inundações.

Furacão Ian expôs a falta de cobertura contra 

inundações entre proprietários de casas na Flórida

O 
furacão Ian, além de 
deixar destruição e 
inundações em diver-

sas áreas da Flórida, tornou a 
vida de muitos em um pesade-
lo ao saberem se possuem ou 
não uma cobertura de seguro 
contra enchentes.

Muitos dos moradores do 
estado que sofreram inunda-
ções em suas propriedades 
não possuíam uma apólice de 
seguro de inundação separa-
da para cobrir os danos cau-
sados por uma tempestade, o 
que deixou proprietários sur-
presos e com uma despesa pe-
sada e totalmente fora de seu 
orçamento.

De acordo com uma análi-
se realizada pela empresa de 
consultoria em gestão de ris-
co Milliman, apenas 18,5% das 
casas nos condados da Flórida 
que receberam ordens de eva-
cuação antes da chegada do fu-
racão Ian tinham uma apólice 

de seguro contra inundações 
com o National Flood Insu-
rance Program,  programa do 
governo federal administrado 
pela FEMA. Mesmo em zonas 
designadas com risco de inun-
dação nesses condados, menos 
da metade das casas tinham 
cobertura.

Apesar do aumento da 
ocorrência de eventos que re-
sultam em inundação, como 
furacões, uma porcentagem 
decrescente de pessoas em to-
do o país possuem apólices de 
seguro contra inundações. O 
número de apólices mantidas 
pelo Programa Nacional de Se-
guro contra Enchentes dimi-
nuiu em quase 700 mil desde 
2008, segundo dados adquiri-
dos da agência federal.

Analistas apontam os di-
versos fatores que infl uencia-
ram a queda dos segurados, 
como o impacto econômico da 
pandemia, o mercado imobiliá-
rio, a acessibilidade ou a com-

pra de seguro contra inunda-
ções no mercado privado.

Com as mudanças climá-
ticas tornando tempestades 
mais perigosas e aumentan-
do o risco de inundações, as 
comunidades costeiras estão 
começando a sofrer as con-
sequências de construir em 
áreas mais vulneráveis  a inun-
dações. 

Isso se tornou um desafi o 
crescente para a FEMA, pois 
espera-se que mais pessoas 
nessas áreas se inscrevam no 
seguro, especialmente aquelas 
em áreas vulneráveis. As dire-
trizes da FEMA chegaram ao 
ponto de recusar ajuda àque-
les que receberam fundos da 
agência federal para inunda-
ções no passado, se não tives-
sem recebido cobertura de se-
guro contra inundações nesse 
meio tempo.

Uma questão importante 
é que muitos proprietários as-
sumem que sua apólice de se-

Muitos moradores que sofreram inundações em suas propriedades não possuíam uma apólice de seguro.

Accuweather.

guro sobre propriedade  cobre 
inundações, o que não é verda-
de. A lei da Flórida exige que 
as seguradoras informem seus 
clientes sobre a lacuna de co-
bertura, para surpresa de mui-
tos dos moradores no estado. 

Cada apólice emitida ou re-
novada deve explicar que não 
está incluída cobertura con-
tra inundação, mesmo que os 
ventos do furacão e a chuva 
tenham causado alagamentos.

O alto custo de uma cober-

tura também continua a ser 
uma razão que muitos renun-
ciam ao seguro. O custo médio 
do seguro do Programa Nacio-
nal de Seguro contra Inunda-
ções é de US$ 995 por ano, e o 
número pode variar.

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

Morte Acidental - Direitos de Vitimas- Ações Coletivas •
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para conseguir o melhor

resultados para nossos
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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

Neise Cordeiro
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Jovens mudaram comportamento e cortaram ligação com familiares após envolvimento com “guru” brasileira.

Caso de brasileiras ‘desaparecidas’ nos EUA levanta 

hipótese de tráfico humano e prostituição de jovens

O 
tráfico internacional 
de mulheres brasilei-
ras para prostituição é 

uma realidade principalmen-
te em países da Europa e pa-
ra os Estados Unidos. Mas o 
caso de duas jovens brasilei-
ras supostamente vítimas de 
uma seita e traficadas reacen-
deu o alerta.

Em um mistério que está 
sendo investigado por auto-
ridades brasileiras no Brasil 
e nos EUA, a mineira Letícia 
Maia Alvarenga, de 21 anos, 
dada como desaparecida nos 
Estados Unidos desde abril 
deste ano pela família, apare-
ce em um site de prostituição 
que oferece o serviço de acom-
panhante em Austin, capital 
do Texas.

Segundo o pai, que mora 
em Perdões, no Sul de Minas 
Gerais, a filha estava na cida-
de de Leander, Texas, onde foi 
morar e para trabalhar como 
au pair desde 2019.

Em nota à imprensa, a Po-
lícia Civil de Minas Gerais con-
firmou que “há registro de de-
saparecimento de Letícia, e 
os pais dela foram ouvidos”. 
Ainda segundo a instituição, 
a Polícia Federal foi consulta-
da e reportou que existe regis-
tro de desembarque da jovem 
no Aeroporto Internacional de 
Houston em 14 de maio des-
te ano, quando ela retornou 
após vir ao Brasil pegar docu-
mentos com a família e agiu 
de forma estranha. 

Guru Kate A Luz
Além de Letícia, Desirrê 

Freitas, de 26 anos, natural de 
São Paulo, também está desa-
parecida nos EUA. Diante das 
incertezas do que aconteceu 
com as jovens, pais, familia-
res e amigos travam uma ba-
talha em busca de respostas. 
Ambas sumiram após envol-
vimento com a influenciado-
ra digital Kat Torres, popular-
mente conhecida como Kate a 
Luz. Os familiares de Desirrê 
também encontraram fotos da 
jovem na internet com a ofer-
ta de serviços sexuais.

Letícia mantinha contato 
normal com a família após a 
mudança para os Estados Uni-
dos, mas, após conhecer Kat, 
ela cortou laços com os fami-
liares, segundo eles. 

Em vídeos publicados no 
Instagram, Letícia confrontou 
a família e acusou o próprio 

pai de abuso sexual. “Quando 
eu era criança fui abusada pe-
lo meu pai. Minha mãe sem-
pre ia para a roça e eu ficava 
com meu pai. Então, era nesse 
tempo que tudo acontecia. Ele 
abusava de mim sexualmente. 
Minha mãe chegava em casa, 
eu falava o que aconteceu e 
ela deixava para lá”, afirmou 
a jovem, acrescentando que 
encontrou apoio em Kat para 
lidar com a situação.

Na última terça-feira (18), 
ela apareceu em vídeo afir-
mando que havia escapado de 
um cativeiro e citando até a 
modelo Yasmin Brunet como 
chefe de rede de tráfico de bra-
sileiras no exterior. A modelo 
nega e disse que já acionou ad-
vogados no Brasil e nos EUA. 

Tráfico de pessoas pa-
ra prostituição nos EUA 

O tráfico de pessoas faz 
40 milhões de vítimas ao re-
dor do mundo. As Nações Uni-
das classificam como um dos 
maiores desafios do século 21. 
As duas finalidades mais co-
muns para este tipo de tráfi-
co são a exploração sexual e a 
do trabalho. O problema é tão 
grave e as vítimas submetidas 
a práticas tão violentas que o 
crime é frequentemente cha-
mado de escravidão contem-
porânea. 

Naides Brum é Diretora 
do Programa de Aconselha-
mento em Português da Hou-
se of Protection desde 2015. 
Responsável por reuniões de 
Empoderamento de mulhe-
res brasileiras no evento cha-
mado Portuguese Connection 
no sul da Flórida, consultada 
pelo Gazeta News, ela diz que 
as estatísticas de prostituição 
entre brasileiros imigrantes é 
um problema que tem cresci-
do assustadoramente. 

“Propostas de empregos 
fantásticos e enriquecimen-
to instantâneo são algumas 
das principais propagandas 
que enganam mulheres e ho-
mens na rede de prostituição. 
Trabalhos como cuidadora de 
crianças, ou modelos de agên-

cias imaginárias também têm 
atraído a atenção de brasilei-
ros. Como precaução, busque 
informações na internet ou no 
site do consulado sobre tais 
agências empregadoras. As ví-
timas são obrigadas a ‘pagar’ 
pela passagem, comida, habi-
tação atraves da prostituição”, 
destaca.

Citando casos de prostitui-
ção entre imigrantes já aten-
didos, Brum conta como mu-
lheres vulneráveis emocional 
e financeiramente se tornam 
alvos fáceis. 

“Dei atendimento em 
2015, 2017 e 2018 para algu-
mas mulheres brasileiras adul-
tas que foram para a prostitui-
ção a convite de namorados 
que eram usados como olhei-
ros de mulheres brasileiras 
com potencial para prostitui-
ção. São mulheres vulnerá-
veis, que em muitos casos, 
entraram pelo México, sozi-
nhas e com dificuldades para 
conseguir um trabalho para se 
sustentar, o discurso do falso 
empoderamento é usado pa-
ra convencer essas pessoas de 
que podem se prostituir pois 
o corpo é delas”.

Letícia Maia Alvarenga, de 21 anos, e Desirrê Freitas, 26, deixaram o Brasil e vieram morar nos Estados Unidos após promessas de trabalho de uma guru. 

Instagram.

“Empregos fantásticos 

e enriquecimento 

rápido são algumas das 

principais propagandas 

na prostituição”, explica 

Naides Brum.

No sul da Flórida, Naides Brum trabalha para mudar a vida de brasileiras que acabaram na prostituição. 

Arquivo pessoal.

Arlaine Castro
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As inscrições estarão abertas até 31 de dezembro de 2023 para alunos de baixa e média renda.

Governo Biden dá início ao programa de 

perdão de empréstimo estudantil 

Estudantes já podem co-
meçar a se inscrever 
on-line para o plano de 

perdão de empréstimos estu-
dantis do presidente Biden, 
que deve cancelar bilhões de 
dólares em dívidas estudantis 
para famílias de baixa e mé-
dia renda.

“Este é um divisor de 
águas para milhões de ame-
ricanos”, disse o presidente 
na tarde de segunda-feira, 17, 
quando o programa foi lança-

do formalmente.
Em setembro, a Casa Bran-

ca disse que mais de 40 mi-
lhões de estudantes seriam 
elegíveis para o plano de alí-
vio da dívida, enquanto cer-
ca de 20 milhões poderiam 
ver todo o saldo remanescen-
te eliminado.

As inscrições estarão aber-
tas até 31 de dezembro de 
2023, mas a Casa Branca es-
tá incentivando os mutuá-
rios a se inscreverem até 15 

de novembro para que sejam 
processados antes que os pa-
gamentos dos empréstimos es-
tudantis e os juros sejam reto-
mados em janeiro.

Como solicitar 

O formulário leva menos 
de cinco minutos para ser 
preenchido e está disponível 
em inglês e espanhol. É preci-
so informar o nome, número 
do seguro social, data de nas-
cimento, número de telefone 
e e-mail.Mais de 40 milhões de estudantes seriam elegíveis para o programa.

Pixabay.

10 estados dos EUA onde as taxas de seguro residencial estão subindo

A população dos Estados 
Unidos continua a sentir no 
bolso os preços crescentes. 
Mas alguns custos estão au-
mentando muito mais rápido.

Pegue os prêmios de segu-
ro residencial. O custo para se-
gurar sua casa é de 12,1% no 
ano, de acordo com Policyge-

nius. E dependendo de onde 
você mora, as coisas podem 
ser ainda piores: proprietários 
de imóveis em três estados vi-
ram seus prêmios aumenta-
rem mais que o dobro do rit-
mo da inflação.

Além disso, houve aumen-
to dos custos de materiais de 

construção.
Aqui estão os 10 estados 

onde os prêmios de seguro re-
sidencial tiveram o maior au-
mento ano a ano, de acordo 
com Policygenius.

Arkansas: 18,5%
Washington: 18,1%
Colorado: 17,5%

Texas: 16,0%
Oregon: 15,4%
Arizona: 14,8%
Utah: 14,1%
Minnesota: 13,9%
Carolina do Norte: 13,7%
Illinois: 13,6%.
Leia a matéria completa 

no gazetanews.com. Prêmios subiram mais que a inflação.

Pixabay.

À medida que as escolas 
do Sul dos Estados Unidos en-
frentam falta de professores, 
muitas estão recorrendo a can-
didatos sem certificados de en-
sino ou treinamento formal.

Os administradores do Ala-
bama têm contratado cada vez 
mais educadores com certifi-
cações de emergência, geral-
mente em bairros de baixa 
renda e maioria negra. En-
quanto isso, o Texas permitiu 
cerca de um em cada cinco 
novos professores sem certi-
ficação no ano letivo passado.

Em Oklahoma, um pro-
grama permite que as esco-
las contratem candidatos sem 
treinamento se atenderem às 
qualificações de um conselho 
local. E na Flórida, veteranos 
militares sem diploma de ba-
charel podem ensinar por até 
cinco anos usando certificados 
temporários.

As decisões de colocar um 
professor sem treinamento 
tradicional no comando de 
uma sala de aula envolvem 
pagamento.

Estados 

contratam sem 

certificação  
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A
inflação já é a maior dos últi-

mos 40 anos. Esse impacto pós 

pandêmico na economia assus-

ta os novos imigrantes que não 

param de chegar. A busca por melhoria 

de vida, segurança educação pública de 

qualidade para os filhos ainda é o que 

os movimenta, contudo o custo do so-

nho está mais perto do pesadelo do que 

nunca. 

Morar de aluguel se tornou inviável. 

Considerando um custo médio por uma 

família de 3 pessoas em um imóvel de 

dois quartos fica US$ 2.500, dados do Zil-

low, outubro de 2022. Essa conta não fe-

cha considerando o ganho por família. 

Hoje o imigrante indocumentado ganha 

em média, segundo BLS Bureau of Labor 

Statistics.   menos de $ 40.000 por ano 

que mensalmente chega US$3.333, não 

fazendo face sequer a moradia. 

Comprar uma casa para o recém 

chegado também não é tarefa fácil.  O 

sistema bancário não faz financiamento 

imobiliário para não residentes perma-

nentes que ainda não possuem empre-

go fixo ou comprovação de dois impos-

tos  de renda. Empresas financeiras que 

fazem isso exigem além de muitos docu-

mentos 30% de entrada no valor do imó-

vel. Somando as despesas de aquisição, 

impostos e comissão do corretor esse ne-

gócio fica inviável.

Abaixo para se ter uma ideia do so-

brepreço que a inflação trouxe no setor 

imobiliário. Corresponde a alta até agos-

to de 2021.  Esse preço já agregado ao va-

lor do imóvel, segundo analistas tende a 

reduzir com a queda da demanda causa-

da pela própria inflação. 

Na pratica não é o que estamos ven-

do. A redução no valor dos imóveis tem 

sido cosmética, entre 10 a 20%, ou seja, 

tem muita gordura ainda para queimar 

nesses imóveis com toda essa inflação. 

Esses preços pressionam os alugueis 

que prejudicam ainda mais o imigrante. 

O termômetro desse pesadelo se vê 

na quantidade de pessoas em busca de 

um quarto ou por imóveis mais afasta-

dos em vizinhança com menos seguran-

ça. O abandono do imóvel e a volta para 

o Brasil também amplia essa noção de 

pesadelo americano. 

A possibilidade e agravamento da 

crise na Europa, A guerra na Ucrânia, o 

preço dos combustíveis fosseis, e a escas-

sez de alimentos pode tornar a vida des-

sas pessoas ainda mais difícil. O câmbio 

hoje com taxa de conversão a 5,26 tam-

bém ajuda a acabar com as receitas vin-

das do Brasil. 

A atual insegurança política no Bra-

sil e no mundo traz incertezas que tam-

bém faz o câmbio oscilar muito, apesar 

dos bons números apresentados na eco-

nomia brasileira, pós pandemia. No final 

das contas sonho ou pesadelo depende 

de quem vive a história. O esforço de ca-

da um trabalhando em dois ou três em-

pregos e evitando custos desnecessários 

pode ajudar a manter viva a chama do 

American Way of Life. Para muitos o so-

nho está só começando.

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.

Sonho Americano vira pesadelo para novos imigrantes

Por FABIANO BELLATI
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A aposentadoria faz parte do so-
nho americano tanto quanto 
possuir uma casa, possuir um 

pequeno negócio ou apenas ter tem-
po pra fazer o que você quiser.

E da mesma forma que nós bra-
sileiros viemos para os EUA e adqui-
rimos o sonho da casa própria, ou de 
termos o nosso próprio negócio,assi-
milamos também a vontade de um 
dia poder aposentar com conforto.

Muitos passam suas vidas pro-
fissionais sonhando com o dia em 
que não terão que acordar com um 
despertador, enfrentar o trânsito na 
hora do rush e passar os dias presos 
atrás de uma mesa.

Não importa o seu sonho de apo-
sentadoria -  viagens emocionantes 
ou apenas passar tempo com os ne-
tos - você será capaz de realizá-lo? 
Você realmente será capaz de se 
aposentar?

Infelizmente, cerca de 59% das 
pessoas dizem não, de acordo com 
uma pesquisa da MagnifyMoney.

Acontece que existem alguns 

indicadores confiáveis de que você 
pode não estar pronto para a apo-
sentadoria. É hora de uma verifica-
ção da realidade . Então arregace as 
mangas e vamos ser honestos. Se vo-
cê praticar regularmente algum dos 
seguintes hábitos financeiros, talvez 
não consiga se aposentar.

Você gasta sem orçamento
Você tem um orçamento? Você 

está gastando indiscriminadamente 
em qualquer coisa que lhe agrada? 

Viver o dia a dia sem um orçamento 
– especialmente se você estiver che-
gando à meia-idade ou mais tarde – 
pode destruir suas chances de apo-
sentadoria. Comprometa-se a criar 
um orçamento e cumpri-lo. Gastos 
excessivos agora podem transfor-
mar seu sonho de aposentadoria em 
um pesadelo.

Você não está lidando com sua 
dívida de cartão de crédito

Se você luta com a dívida do car-

tão de crédito, deve ter um plano 
para atacá-la. A dívida do cartão de 
crédito pode custar dinheiro em pa-
gamentos de juros que podem finan-
ciar sua aposentadoria. Se você esti-
ver com dívidas de cartão de crédito, 
livre-se delas o mais rápido possível. 
Atenha-se a um plano de pagamen-
to, seja paciente e permaneça dili-
gente. Com o tempo você vai quitar 
essa dívida e começar a financiar sua 
aposentadoria.

Você não está criando renda pas-
siva Ser capaz de se aposentar depen-
de se você pode gerar renda para si 
mesmo durante seus anos de apo-
sentadoria. Você deve estar configu-
rando seus fluxos de renda passiva 
agora. Seu consultor financeiro po-
de informá-lo sobre as opções que 
você pode ter, como contas de in-
vestimento de aposentadoria, ativos 
imobiliários, ações ou até mesmo se-
guro de vida e anuidades. Tenha co-
mo meta formular uma estratégia 
sobre como você pode gerar renda 
mais tarde ou talvez não consiga se 

aposentar. Você está sonhando Ai. 
Aqui está uma chamada para rea-
lidade. Se o seu plano de aposenta-
doria incluir os chamados cenários 
de “fique rico rapidamente”, como 
modismos de investimento, ganhos 
de loteria ou esquemas de pirâmide, 
sua aposentadoria pode estar em ris-
co. O caminho para a aposentadoria 
passa por um planejamento finan-
ceiro testado e comprovado e pela 
implementação de estratégias sóli-
das ao longo do tempo. Tente colocar 
os 20 dólares que você pode gastar 
toda semana em bilhetes de loteria 
em sua estratégia de aposentadoria.

Uma ótima vida de aposentado-
ria não é garantida para ninguém. 
É preciso planejamento, sacrifício e 
disciplina. Se você  se viu em alguma 
das situações acima, faça algumas 
mudanças agora para estar pronto 
para a sua aposentadoria.

Lembre-se que quanto mais ce-
do você começar melhor será para 
o seu futuro.

Uma ótima semana para todos!

POR CLAUDIA FEHRIBACH
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Você  pode realmente se aposentar? 

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.



ESPORTESGazeta Brazilian News · Semana de 20 a 26 de Outubro de 2022 19

O 
Time Brasil chegou aos Jogos 
Sul-americanos Assunção 2022 
com um objetivo bem defini-
do: liderar o quadro de meda-

lhas e retomar a hegemonia esportiva 
do continente. E isso foi alcançado com 
sucesso. O país encerrou a participação 
com 319 medalhas no total, sendo 133 
de ouro, 100 de prata e 86 de bronze.

Sebastian Pereira, chefe da missão e 
gerente-executivo de Alto Rendimento 
do COB, comemorou os resultados obti-
dos em Assunção e avaliou a participa-
ção brasileira. O país terminou no topo 
do quadro de medalhas pela terceira vez 
na história.

“Conseguimos atingir nosso objeti-
vo com resultados muito positivos. Em 
algumas modalidades temos que me-
lhorar, sempre com pontos de atenção. 
Temos que ter os pés no chão sempre, 
buscando de qual forma melhorar. É 

uma análise qualitativa. Mas nosso prin-
cipal objetivo foi alcançado com folga. É 
o resultado de todo o trabalho feito com 
as confederações”, disse ele.

Além das medalhas, o Time Brasil 
também tinha outra meta importan-
te em Assunção, que era conquistar o 
maior número possível de vagas para os 
Jogos Pan-americanos Santiago 2023. Ao 
todo, foram 114 vagas garantidas para 
o país, contando individualmente cada 
atleta, inclusive dos esportes coletivos.

“Esse era nosso segundo objetivo e 
conseguimos essas 114 vagas, que são 
muito importantes. Algumas escaparam 
por pouco, mas vamos melhorar para 
chegar em Santiago com uma grande 
equipe, muito preparada. O Pan é um 
marco importante nesse ciclo. Quanto 
mais preparado nosso time estiver, me-
lhor será pensando em Paris”, falou Se-
bastian.

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.

Time Brasil encerra Jogos 

Sul-americanos com 

campanha histórica

georgenatal@gmail.comPor GEORGE FERNANDES

A 
natação brasileira deu show 
nas piscinas do Paraguai e foi 
a modalidade que mais meda-
lhas conquistou, com 34 de ou-

ro, 16 de prata e oito de bronze, totali-
zando 58.

Também foi de lá que saíram as 
duas maiores medalhistas dos Jogos Sul-
-americanos. Giovanna Diamante dei-
xou Assunção com incríveis dez meda-

lhas conquistadas (oito de ouro e duas 
de prata), seguida de perto por Stepha-
nie Balduccini, que ganhou sete ouros e 
um bronze.

O ‘pódio’ dos esportes do Time Bra-
sil em Assunção foi completado pelo 
atletismo, com 14 medalhas de ouro, 13 
de prata e 15 de bronze, e pela ginástica 
rítmica, que terminou com dez de ouro, 
quatro de prata e uma de bronze - a mo-

dalidade, inclusive, ganhou todas as me-
dalhas que disputou na competição.

A primeira medalha do Brasil nos 
Jogos Sul-americanos saiu com Raiza Gu-
lão, ouro no ciclismo MTB. A 100ª veio 
no remo, com a prata de Beatriz Tava-
res. A 200ª foi de bronze, conquistada 
pelo time masculino de hóquei sobre a 
grama, e a 300ª veio com a prata do tê-
nis de mesa masculino por equipes.

Natação comanda medalhas

O 
maior campeonato de bas-
quete do mundo começou 
nesta terça-feira, 18 de ou-
tubro, com a temporada 

regular. E a grande novidade da tem-
porada 2022/23 é a parceria com o 
Amazon Prime Vídeo. A plataforma 
de streaming vai transmitir 87 jogos 
da liga norte-americana.

Serão até quatro jogos exclusivos 

por semana às terças e quintas-fei-
ras, além de 24 jogos dos playoffs. 
O streaming ainda disponibilizará 
conteúdo original da NBA ao longo 
da temporada, com programas se-
manais de análises e notícias, jogos 
clássicos e programações apresen-
tadas por celebridades e influencia-
dores.

Com a NBA, a plataforma de 

streaming da Amazon aumenta ain-
da mais o próprio portfólio global 
de esportes ao vivo. A lista inclui Li-
gue 1 e Roland Garros (França), Pre-
mier League, ATP e WTA, além da 
Autumn Nations Series de rugby 
(Reino Unido e Irlanda), Champions 
League (Alemanha e Itália), Thurs-
day Night Football, da NFL (EUA), e o 
New Zealand Cricket (Índia).

Amazon Prime Vídeo transmite a 

temporada 2022/23 da NBA
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A
ssim como alimen-
tos que eram consi-
derados vilões e ho-
je são liberados para 

consumo (ovos, azeite, olea-
ginosas, chocolate amargo, 
etc.), o abacate entrou nes-
sa lista também, ou seja: po-
de ser incluído em seu car-
dápio diário, pois é uma boa 
escolha!

A maioria dos nutricio-
nistas, atletas fitness e de 
fisiculturismo incluem es-
sa fruta em suas dietas, pois 
além de possuir baixo teor 
de carboidratos, ela é rica em 
proteínas vegetais e gorduras 
de boa qualidade, podendo 
estar presente na rotina de 
qualquer pessoa, até mesmo 
daquelas que precisam ema-
grecer.

O abacate é realmente 
calórico: cada 100g da fru-
ta tem cerca de 160 calorias, 
porém, seu nível de sacieda-

de é alto, ajudando muito a 
manter os níveis de energia 
para os que treinam e redu-
zir apetite para aqueles que 
precisam emagrecer. Você 
pode consumir o abacate na 
salada, no shake, na forma 
de guacamole (polpa de aba-
cate amassada e temperada 
com tomate, cebola, azeite e 
alho), com proteína em pó, 
com ovos, puro, em forma de 
cremes, receitas diversas, etc.

O abacate é rico em gor-
duras monoinsaturadas, ou 
seja, o mesmo tipo de gor-
duras que o azeite possui, 
sendo assim, um excelen-
te alimento para efeitos an-
tioxidantes, queima de gor-
dura corporal, produção de 
hormônios e energia para os 
exercícios. Estudos mostram 
que dietas ricas em gorduras 
monoinsaturadas auxiliam 
na redução do colesterol 
ruim e triglicérides e aumen-

to do colesterol bom. Ele é ri-
co também nas Vitaminas A 
e E, potentes vitaminas an-
tioxidantes e protetoras de 
células.

Um consumo diário de 
100g de abacate auxilia no 
melhor funcionamento intes-
tinal, hidratação de pele e ca-
belos, redução de apetite por 

guloseimas, proteção ao fíga-
do e ao coração, redução do 
colesterol e ácido úrico, for-
talecimento do sistema imu-
nológico, melhor produção 

hormonal, aumento da força/
níveis de energia para trei-
nar e ainda acelera o ganho 
de massa por ser um alimen-
to saudável e calórico!

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

ABACATE: uma boa escolha?

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

Gafieira Rio Miami no Miami Beach 

Botanical Garden dia 21 de outubro

A 
serie Garden Af-
ter Dark apresenta 
a big band brasilei-
ra Gafieira Rio Mia-

mi na sexta- feira, 21 de ou-
tubro, no lindo Miami Beach 
Botanical Garden. A banda 
foi criada em 2021 por Dio-
go Brown, baixista e compo-
sitor brasileiro vencedor do 
Latin GRAMMY. O Gafieira 
Rio Miami mistura samba, 
jazz e soul com belíssimos 
arranjos, um potente naipe 
de metais, e a voz encanta-
dora da Isa Duarte. O reper-
torio da banda inclui arran-
jos animados de “A Volta da 
Gafieira” de Alcione, “Vou 
Deitar e Rolar” de Baden Po-
well e Paulo Cesar Pinhei-
ro, “Nanã” de Moacir San-
tos, “Mancada” de Gilberto 
Gil, “Flor de Liz” do Djavan 
e muito mais.

O publico pode desfru-

tar do show, bar completo e 
comida para compra, e ex-
plorar o maravilhoso jardim, 
que fica em South Beach em 
frente ao centro de conven-
ções.

Garden After Dark com 

Gafieira Rio Miami, sexta-
-feira, 21 de outubro, por-
tas 6pm/show 7pm no Mia-
mi Beach Botanical Garden, 
2000 Convention Center Dri-
ve. Ingressos pelo site MBgar-
den.org/events.

A
pós um hiato de 
14 anos, um dos 
maiores ícones 
da música brasi-

leira anuncia seu retor-
no aos Estados Unidos pa-
ra uma grande turnê. O 
show em Ft. Lauderdale vai 
acontecer na sexta-feira 
28 de abril no The Parker 
e as vendas já estão aber-
tas. Alem de Ft. Lauderda-
le a turnê também segue 
para North Bethesda, Bos-
ton, Nova York, Berkeley e 
Los Angeles. Djavan, qua-
tro vezes vencedor do La-
tin GRAMMY, apresentará 
um show totalmente no-
vo com sua banda comple-
ta, apresentando músicas 
de seu vigésimo quinto ál-
bum de estúdio “D”, além 
de grandes sucessos de 
sua carreira de 45 anos. 
Além de novos sucessos co-
mo “Iluminado” e “Num 
Mundo de Paz”, o reperto-
rio também incluirá gran-
des clássicos da lendária 

Djavan ao vivo no The 

Parker em Ft. Lauderdale

carreira de Djavan, como 
“Se”, “Flor de Lis”, ““Eu te 
Devoro”, “Samurai&quot; 
e muitos outros. A turnê é 
produzida pela Brazilian 

Nites com patrocínio da 
AmericanAirlines. Ingres-
sos para o show de Ft. Lau-
derdale estão a venda pelo 
site ParkerPlayhouse.com
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Black Adam

Warner Bros.

Estreias nas 
salas de cinema 
de todo o país 
na sexta-fei-
ra, dia 21 de 
outubro, “Black 
Adam”. O longa 

conta a história anti-herói Black 
Adam, que é baseada nos quadri-
nhos da DC Comics. Ele também é 
o grande antagonista de Shazam!, 
Sua história de origem explorada, 
e revelando seu passado de escravo 
no país Kahndaq. Nascido no Egito 
Antigo, o anti-herói tem super 
força, velocidade, resistência, capa-
cidade de voar e de disparar raios. 
“Black Adam” acaba usando suas 
habilidades especiais para o mal. 
O anti-herói em busca de redenção 
ou um herói que se tornou vilão, 
pode ser capaz de destruir tudo 
o que estiver pela frente - ou de 
encontrar seu caminho. No elenco 

estão Dwayne Johnson, Pierce 
Brosnan, Aldis Hidge, Sarah Shahi, 
Noah Centineo, entre outros. A 
direção fi cou por conta de Jaume 
Collet-Serra. Vale a pena conferir!

Ticket to 

Paradise

Universal 
Pictures

A comédia 
romântica 
“Ticket to 
Paradise”, 
com os atores 

George Clooney e Julia Roberts, 
também entra em cartaz no dia 21 
de outubro. O fi lme acompanha 
Lily, uma jovem recém-formada 
na Universidade de Chicago que 
acompanha sua melhor amiga 
Wren Butler em uma viagem de 
formatura para Bali. Lily se apai-
xona abruptamente por um local 
balinês, e decide se casar de forma 
impulsiva. A decisão inesperada da 

jovem faz com que seus pais, um 
casal divorciado, decida viajar às 
pressas para a ilha, para tentar im-
pedir que a fi lha cometa o mesmo 
erro que eles cometeram, quando 
se casaram 25 anos atrás. Entre 
sabotagens e planos nem tão bem-
-sucedidos, o ex-casal fará de tudo 
para parar o casamento precipita-
do da fi lha, e esse empenho pode 
acabar aproximando novamente 
os dois, sendo uma oportunidade 
de repensar, a partir do casamento 
da fi lha, o próprio relacionamento. 
Também estão no elenco Kaitlyn 
Dever, Billie Lourd, Lucas Bravo e 
Maxime Bouttier.

Acapulco – 

Season 2

Apple TV+

A segunda tem-
porada da série 
“Acapulco” 
estreia na sexta-
-feira, dia 21 de 

outubro na Apple TV+. A segunda 
temporada começa quando o jovem 
Máximo Gallardo, consegue o seu 
emprego dos sonhos no resort Las 
Colinas. Em 1985, Máximo deve en-
frentar uma reviravolta no resort, 
problemas inesperados em casa e 
um novo amor. Sob a orientação 
de Don Pablo, ele decide um dia 
administrar toda a operação de Las 
Colinas, tornando-se o braço direito 
de Diane. Enquanto isso, nos dias 
atuais, o “velho” Máximo retorna 
a Acapulco para o velório de Don 
Pablo, onde é forçado a enfrentar 
alguns negócios inacabados que o 
jovem Máximo deixou para trás. 
Voltam ao elenco Eugenio Derbez, 
Enrique Arrizon, Fernando Carsa, 
Camila Perez, Vanessa Bauche, 
Jessica Collins, entre outros.

My Policeman

Amazon Studios

O drama “My Policeman” estreia 
em algumas salas de cinema no dia 

21 de outubro e fi ca disponível na 
plataforma digital Amazon Prime 
Video a partir do dia 4 de novembro. 
Marion e Tom Burgess se encontram 
na costa de Brighton nos anos 1950 
e se apaixonam. Mas, surge em suas 
vidas Patrick Hazelwood, um curador 
do Brighton Museum, que acaba se 
apaixonando por Tom. Os dois passar 
a ter um caso – apesar da homosse-
xualidade ser ilegal naquele período. 
Por um tempo, o trio abraça uma 
dinâmica em comum, até que o ciú-
me destrói o acordo. O fi lme é uma 
adaptação do romance homônimo de 
2012 de Bethan Roberts. No elenco 
estão Emma Corrin, Harry Styles, 

David Dawson, 
Rupert Everett, 
Dora Davis, 
entre outros. 
A direção é de 
Michael Gran-
dage. O roteiro 
adaptado foi 
escrito por Ron 
Nyswaner

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 nos cinemas e nas plataformas digitais 

cinema@gazetanews.comPor JANA NASCIMENTO NAGASE

Warner Bros.
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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

As meninas super-poderosas

Projeto Impactando Vidas

Neise Cordeiro com Gaucho 

da Frionteira e Paulinho 

Mixaria

Elma Shipp, Pr. Marcos Orricco e Rafael 

Mattos Shipp

Inauguração do Rancho 
Minha Terra

Solidariedade em 

Fort Myers

D
e 14 a 16 de outubro, aconteceu a inau-
guração do Rancho Minha Terra, em 
Orlando. O evento contou com a pre-

sença de gaúchos que vieram de várias partes 
dos Estados Unidios e também do Brasil, como

o famoso Gaucho da Fronteira e Paulinho 
Mixaria. O baile fi cou por conta do grupo Raiz 
do Sul. O lugar será disponibilizado para vá-
rios tipos de eventos. Bah, tri-legal!!!

D
esde que o furacão Ian pas-
sou por Fort Myers, a equi-
pe Impacting Lives, formada 

por membros da PIB Florida e como 
apoio da Friedland & Associates, 
tem literalmente impactado vidas 
por lá. Desde a limpeza das casas 
até a reconstrução, tudo está sen-
do feito com a ajuda destes voluntá-
rios. Confi ra esta maravilhosa ação!

Evento Portas Abertas

Portas Abertas em 

Miami

N
o dia 20 de outubro acontece-
rá o primeiro “Portas Abertas” 
após o lançamento do grupo 

Mulheres do Brasil – Núcleo Sul da Fló-
rida. O evento será na LCA Arts, em 
Miami, das 10:00AM as 12:00PM. Vale 
a pena prestigiar!

Gauchos e Prendas

Temos os principais suprimentos de pisos,
bancadas, azulejos e pavers.

Mármore - Pedra Natural – Porcelana

1100 s. federal hwy
Deerfield beach- fl- 33441 (954) 531-6819 @arkos.pro

Opção de financiamento

ASSISTÊNCIA COM A CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DA SUA RESIDÊNCIA!
DESDE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, “PERMITS”, DECORAÇÃO E INSTALAÇÃO.

TEMOS MATERIAIS DE EXCELENTE QUALIDADE DE TODA PARTE DO MUNDO




