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A
lém de expres-
siva, a comuni-
dade brasileira 

é uma das que impac-
tam positivamente a 
Flórida. Com geração 
de emprego e renda, 
voluntariado em si-
tuações de carência e 
de emergência, com 
esclarecimento sobre 
direitos e a vida nos 
EUA, enfi m, com ações 
que contribuem para o 
bem do estado em ge-
ral. Nessa reportagem 
especial de fi m de ano, 
o Gazeta News reuniu 
histórias de brasileiras 
cujos trabalhos volun-
tários ou não refl etem 
para o bem-estar da 
comunidade e de toda 
a população da Flórida. 

Flórida | Pág. 10 Brasileiras cujos trabalhos voluntários ou não impactam a vida de pessoas para melhor na Flórida.
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Afinal, o que é ser po-
liticamente corre-
to? Especialistas afir-

mam que ele surgiu como 
um movimento de esquer-
da em defesa da substitui-
ção de expressões, atitudes e 
percepções socialmente acei-
tas, mas ofensivas ou amea-
çadoras para alguns grupos 
da sociedade, como mulhe-
res, negros, indígenas, ho-
mossexuais e pessoas com 
deficiência.

Só que pouco tempo de-
pois do surgimento do “poli-
ticamente correto”, nos anos 
1970, a direita americana 
conseguiu associar um signi-
ficado negativo à expressão: 
ela passou a significar uma 
forma de censura, de ataque 
à liberdade de expressão e de 
um suposto vitimismo.

Muitos traçam paralelos 
com o livro 1984, do escritor 
britânico George Orwell. No 

livro, um regime ditatorial 
adota uma língua oficial em 
que as palavras somem de li-
vros, jornais e documentos 
ao serem proibidas, e as pes-
soas têm cada vez menos pos-
sibilidade de se expressar. No 
Brasil, aliás, a expressão mui-
tas vezes é complementada 
como “ditadura do politica-
mente correto”.

Mas a briga em torno das 
palavras e atitudes não para 
por aí: muitas minorias pas-

saram a argumen-
tar que a expressão 
virou uma espécie 
de arma usada para 
silenciá-las — ou se-
ja, elas não podem 
mais fazer críticas 
ou questionamen-
tos porque são acu-
sadas de ser politica-
mente corretas. Ou 

são acusadas de se vitimiza-
rem, exagerarem, praticarem 
patrulha ideológica, serem 
sensíveis demais (“geração 
floco de neve”) ou fazerem 
mimimi (“mimizento”).

Para entender todas as 
camadas desse debate so-
bre politicamente correto, 
a BBC News Brasil explica 
as origens dessa expressão 
na esquerda e como ela foi 
apropriada pela direita. Em 

seguida, lembra como um li-
vro do escritor Monteiro Lo-
bato reacendeu esse debate 
no Brasil. E, por fim, deta-
lha como os cancelamentos 
e a linguagem neutra deram 
novas formas aos embates 
sobre politicamente correto.

E para além disso tudo, 
muitos especialistas defen-
dem que todo esse debate 
tem pouco impacto se a so-
ciedade que criou essas ex-
pressões não mudar junto. 
Ou seja, não adianta trocar 
uma palavra racista por ou-
tra se o racismo continuar 
presente entre as pessoas.

Especialistas apontam 
que a expressão surgiu e se 
popularizou entre os anos 
1970 e os anos 1990 em uni-
versidades dos Estados Uni-
dos.

Clive Hamilton, profes-
sor de Ética Pública da Uni-
versidade Charles Sturt, na 
Austrália, diz que, quando 
surgiu, “politicamente corre-
to” era uma espécie de paró-
dia entre ativistas de esquer-
da a partir de uma tradução 
de textos comunistas da Chi-
na, principalmente aqueles 
da Revolução Cultural, con-
siderados doutrinários ou or-
wellianos (em referência a 
1984).

Segundo Hamilton, “o 
politicamente correto era 
‘político’ no sentido de que 
visava provocar mudanças 
sociais em um momento em 
que atitudes racistas, sexis-
tas e homofóbicas encontra-
vam expressão na linguagem 
cotidiana e não eram censu-
radas, embora as palavras 
fossem humilhantes, depre-
ciativas ou ameaçadoras pa-
ra as minorias em questão”.

O Dicionário Conciso de 
Política da Universidade de 
Oxford conta que esse in-
fluente movimento em uni-
versidades americanas de-
fendia o princípio de ações 
afirmativas e noções de mul-
ticulturalismo, promovendo 
discursos e comportamentos 
antissexistas e antirracistas.

“O movimento pelo po-
liticamente correto buscava 
mudanças nos currículos de 
graduação que enfatizassem 
o papel de mulheres, pessoas 
não brancas e homossexuais 
na história e na cultura, e 
atacava a dominação da cul-
tura ocidental por homens 
brancos europeus mortos”, 
diz o dicionário. Assim, hou-
ve um processo gradual de 
reforma da linguagem polí-
tica para banir termos consi-
derados ofensivos.
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O WalletHub comparou 182 cidades em entretenimento e recreação, vida noturna e festas e custos.

Orlando e Miami estão entre as cidades 

mais divertidas dos Estados Unidos

O
rlando e Miami foram 
eleitas as cidades mais 
divertidas dos Estados 

Unidos, ocupando o segundo 
e o terceiro lugar, respectiva-
mente, no último ranking ela-
borado pela WalletHub. 

Las Vegas liderou a lista, 
seguida por Orlando, Miami, 
Atlanta, New Orleans, São 
Francisco, Austin, Honolulu, 
Nova York e Chicago na lista 
das 10 mais.

Outras duas cidades da Fló-

rida foram listadas entre as 20 
primeiras no estudo: Tampa, 
no 12° lugar, e Fort Lauderda-
le, no 13°.

O WalletHub, que condu-
ziu o estudo, defi niu uma ci-
dade divertida como “um lu-
gar que reúne um pouco de 
tudo para todos - exceto tal-
vez para pessoas que buscam 
as emoções mais extremas”, 
afi rmou o site.

Ele comparou 182 cidades 
nos EUA com base em dezenas 

de métricas importantes rela-
cionadas a entretenimento e 
recreação, vida noturna e fes-
tas e custos.

Orlando se classifi cou me-
lhor para a maioria dos res-
taurantes per capita, com Mia-
mi sendo o segundo melhor. 
Tampa teve o maior número 
de festivais per capita, mos-
trou o estudo.

Confi ra a lista com as 20 
cidades mais divertidas do 
país no gazetanews.com.Orlando se classifi cou melhor para a maioria dos restaurantes per capita.

Pixabay.

South Beach, em Miami, está entre as melhores praias da Flórida para 2023

A Flórida é conhecida 
por suas belas praias de areia 
branca e, em certa parte, tran-
quilas. O estado recebeu cer-
ca de 122 milhões de turistas 
em 2021, um crescimento de 
54,1% em relação a 2020. 

Há praias por toda a Fló-
rida: na região de panhand-

le ou protegidas em parques 
nacionais; aqueles no oeste 
da Flórida, no Golfo do Méxi-
co, conhecidos por seu pôr do 
sol deslumbrante; e praias ao 
longo do Atlântico conhecidas 
por suas ondas surfáveis.

Para uma pesquisa, o Stu-
dyFinds visitou 13 sites “espe-

cializados” que analisam as 
praias da Flórida e obteve as 
quatro mais recomendadas: 
Siesta Key Beach, South Bea-
ch, Miami, Clearwater Beach 
e Naples Beach.

Veja os detalhes de cada 
uma delas na matéria comple-
ta no gazetanews.com. South Beach é a mais conhecida das três áreas de Miami Beach.

Pixabay.

Os moradores de Miami já 
podem ter a entrega de uma 
refeição no Uber Eats feita por 
um robô.

O serviço teve início na 
quinta-feira, 15, e alguns resi-
dentes de Miami já podem so-
licitar que sua entrega do Uber 
Eats seja entregue por meio de 
robôs autônomos que andam 
pelas calçadas, graças a uma 
nova parceria entre a empre-
sa de carona e a empresa de 
robótica Cartken.

Inicialmente, o serviço es-
tá disponível na área de Dade-
land, com planos de expansão.

Uber Eats lança 

serviço de 

entrega feitas por 

robôs em Miami

Os robôs são monitorados à distância.

UBER.



PUBLICIDADEGazeta Brazilian News · Semana de 22 a 28 de Dezembro de 2022 5

Contabilidade

Abertura de Empresa

Imposto de Renda

Assessoria Fiscal e Contábil

ITIN Number

Pessoal e Empresarial

FacilitandosuaContabilidade

(954) 482 5000

1100 South Federal Hwy -

Deerfield Beach- FL- 33441



Flórida Gazeta Brazilian News · Semana de 22 a 28 de Dezembro de 20226

Agências policiais estão em transição para um novo sistema de registro 

criado pelo FBI, a razão pela qual teria tido inconsistência de dados. 

Governo aponta diminuição de 

crimes na Flórida; dados não batem

U
m relatório publicado 
sobre diminuição de 
crimes na Flórida tem 

inconsistência de dados, de 
acordo com especialistas. As 
informações do relatório ofi-
cial, publicado pelo estado da 
Flórida, dizem que o crime 
caiu para o menor nível em 50 
anos e diminuiu 8,3%, compa-
rando 2021 com 2020.

A razão para este docu-
mento — que mostra a redu-

ção de 4,3% nos crimes vio-
lentos e de 10,7% nos crimes 
contra a propriedade — estar 
confuso e incompleto é que 
as agências policiais na Fló-
rida e nos Estados Unidos es-
tão em transição para um no-
vo sistema de registro, criado 
pelo FBI. Algumas agências da 
Flórida enviaram dados usan-
do a metodologia antiga, algu-
mas usaram a nova metodolo-
gia e algumas enviaram dados 

usando ambas.
Esta nova metodologia pa-

ra rastrear o crime foi usada 
em apenas 165 das 404 for-
ças de segurança da Flórida. 
Todas as outras, que cobrem 
57,5% da população, usaram o 
sistema antigo, de acordo com 
o Departamento de Polícia da 
Flórida. As diferenças nas duas 
metodologias tornam proble-
máticas as comparações ano 
a ano e, embora os pesquisa-

dores digam que o novo siste-
ma será uma melhoria a longo 
prazo, a transição de um para 
outro criou, entretanto, pon-
tos cegos nos dados.

O departamento de polícia 
cita 38.524 a menos dos cha-
mados “crimes de índice” em 
2021 em comparação com o 
ano anterior. Há sete crimes 
de índice divididos em crimes 
violentos, como homicídio.

Fonte: Tampa Bay Times O crime caiu para o menor nível em 50 anos, segundo o relatório.

Miami Beach Police.

Flórida permitirá mais licenças de maconha medicinal
Funcionários do Departa-

mento de Saúde do Estado 
da Flórida estão avançando 
com novas regras para conce-
der mais 22 licenças estaduais 
para operadoras de maconha 
medicinal.

As novas regras incluem 
uma taxa de renovação de ins-

crição não reembolsável de 
US$ 146.000 e um “ciclo de lo-
te” que permitirá que as ope-
radoras solicitem novamente 
as licenças quando negadas.

Depois que os eleitores da 
Flórida aprovaram a maconha 
medicinal em 2016 e a lei da 
Flórida foi aprovada em 2017, 

a primeira taxa de inscrição 
do estado para operadoras de 
maconha medicinal foi de US$ 
60.830.

A administração do gover-
nador Ron DeSantis contra-
tou recentemente Christopher 
Kimball para dirigir o escritó-
rio de uso de maconha medi-

cinal, ou OMMU (na sigla em 
inglês), a agência estadual que 
regula os centros de tratamen-
to de maconha medicinal, ou 
MMTCs.

Até o dia 16 de dezembro, 
a Flórida tinha 776.365 pacien-
tes registrados com prescri-
ções de maconha medicinal.Os eleitores da Flórida aprovaram a maconha medicinal em 2016.

Eric limon-stock.adobe.com
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Flórida pode ter o Natal mais 

frio em mais de 30 anos
A explosão ártica que está 

cobrindo grande parte do país 
nesta semana que antecede o 
fim de semana do Natal tam-
bém não vai poupar a Flórida, 
que pode ter o Natal mais frio 
em mais de 30 anos.

As baixas temperaturas na 
manhã de domingo, 25, são 
esperadas na casa dos 30° Fa-
renheit no norte e centro da 
Flórida, com algumas partes 
próximas ao litoral podendo 
chegar a abaixo de zero, se-
gundo previsão do Fox Wea-
ther.

Os meteorologistas estão 
alertando para a possibilidade 
de temperaturas congelantes 

por causa da sensação térmica. 
Para várias vilas e cidades 

na Flórida e no sudeste, prova-
velmente será um dos - senão 
o mais frio Natal já registra-
do, ameaçando os recordes es-
tabelecidos durante os Natais 
frios de 1989 e 1983.

Sul da Flórida
A temperatura média para 

esta época do ano no sul do es-
tado é de meados de 70°F, de 
acordo com o Miami Natio-
nal Weather Service. Porém, 
na véspera de Natal, a tempe-
ratura no sul da Flórida cairá 
para os 30°F. Então, de 24 para 
25 de dezembro, as máximas 
vão lutar para chegar aos 50°F. 

O frio ameaça bater os recordes durante os Natais de 1989 e 1983.

Fox 35Orlando.

A Youth for Christ Miami tem equipes que vão aos centros de detenção 

regularmente e também marcam presença quando os adolescentes saem. 

Organização ajuda adolescentes e 

jovens a saírem da vida de crimes

Uma organização do sul 
da Flórida está ajudan-
do mais de 3 mil ado-

lescentes a manter a fé e dei-
xar seus passados criminais 
conturbados para trás. Esse 
futuro melhor está se tornan-
do possível graças à  ajuda da 
Youth for Christ Miami.

Adolescentes que passa-
ram um tempo presos no Cen-
tro de Detenção Juvenil Regio-
nal de Miami-Dade agora estão 
tentando mudar o rumo de 
suas jovens vidas. A organiza-
ção religiosa tem equipes que 
vão aos centros de detenção 
regularmente e também es-
tão lá quando os adolescen-
tes saem. 

Ronnie Lillard, diretor do 
Ministério da Justiça Juvenil 
da ONG, disse que o progra-
ma começou ao ver menores 
na prisão que sempre eram 
presos novamente. “Dissemos: 

‘OK, então como podemos fa-
zer algo que os ajude quando 
forem soltos e os impeça de 
voltar?”, disse o diretor em en-
trevista ao canal WSVN.

Ronnie e outros adultos 
que também já tiveram pro-
blemas no passado ajudam a 
guiar esses adolescentes pa-
ra um caminho melhor. Por 
meio de encontros frequen-
tes, os jovens aprendem, com-
partilham e praticam espor-
tes juntos. Eles também oram 
juntos.

“O programa é para tentar 
transmitir todas as nossas li-
ções de vida que aprendemos 
a eles em um curto espaço de 
tempo. É para dizer: ‘Ei, olhe. 
Esta é a sua oportunidade pa-
ra fazer uma mudança”, diz 
o diretor.

E esse amor e liderança le-
varam a histórias de sucesso, 
mas também houve perdas 

Equipes acompanham os adolescentes que se envolvem em crimes.

Pixabay.

de alguns no caminho, con-
ta Ronnie.

“Você recebe um telefo-
nema, ‘Cara, muito obriga-
do. Agora sou pai, tenho um 
emprego, estou trabalhando 
constantemente e toda essa vi-
da ficou para trás. ‘ E às vezes 
você vê exatamente o oposto. 
Tivemos menores neste pro-
grama no ano passado. Tive-

mos mais de quatro ou cin-
co  baleados ou assassinados”, 
detalha. 

A Youth for Christ Miami 
está ajudando a fazer mudan-
ça de maneiras que vão além 
de seu programa de justiça ju-
venil, trabalhando com mais 
de 3.000 crianças e adoles-
centes por ano. Fonte: WSVN.
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A população brasileira 
que mora nos Estados 
Unidos permanece con-

centrada em maior parte na 
Flórida. Estimada em 101,417 
(segundo o censo americano 
relativo a 2019) e 300 mil (se-
gundo o Itamaraty), a popula-
ção é uma das comunidades 
imigrantes latinas mais ex-
pressivas no estado.

Além de expressiva, a co-
munidade brasileira é uma 
das que impacta positivamen-
te a Flórida, com geração de 
emprego e renda, voluntaria-
do em situações de carência e 
de emergência, com esclareci-
mento sobre direitos e sobre a 
parte burocrática da vida nos 
EUA, enfim, com ações que 
demonstram o amor ao pró-
ximo. Tudo isso contribui con-
sequentemente para o bem do 
estado em geral.  

Para esta reportagem es-
pecial de fim de ano, o Gaze-
ta News juntou algumas histó-
rias de brasileiros que atuam 
em diferentes atividades e 
ações como voluntários e tam-
bém com trabalhos fixos, mas 
que têm em comum o desen-
volvimento contínuo da co-
munidade de forma positiva. 

Voluntária da Cruz 
Vermelha

Marcia Godoi é voluntária 
da Cruz Vermelha desde 2018. 
Morando em Cape Coral, este 
ano ela se voluntariou para fa-
zer comida para os desabriga-
dos do furacão Ian. Além de 
ajudar em incêndios e emer-
gências em diversas áreas ao 
longo desses anos, Godoi es-
teve também no grupo de vo-
luntários que acolheu as famí-
lias dos alunos após o tiroteio 
de Parkland em 14 de feverei-
ro de 2018 - o trabalho que im-

Brasileiros impactam 

positivamente a 

comunidade na Flórida 
As contribuições vêm com geração de emprego e renda, 

voluntariado em situações de carência e de emergência e 

esclarecimento sobre direitos nos Estados Unidos. 

Marcia Godoi mora em Cape Coral e é voluntária da Cruz Vermelha desde 2018, atuando em situações extremas como após o tiroteio de Parkland e em comunidades afetadas por furacões.

arquivo pessoal.

Eva Villas-Boas presta apoio gratuito à comunidade na área da saúde.

arquivo pessoal.

pactou logo de início. 
“Fomos levados para o ho-

tel assim que o rapaz foi preso 
e lá trabalhamos até a manhã 
do dia seguinte confortando 
as famílias, servindo alimen-
tos, água, cobertores, etc. Foi 
um dos dias mais tristes para 
mim, durante toda semana 
seguinte recebemos os estu-
dantes no parque de Parkland 
onde psicólogos atenderam”, 
conta. 

Para o próximo ano, ela es-
pera o crescimento da comu-
nidade. “Que cada imigrante 
possa lutar por seus sonhos 
com a responsabilidade, leal-
dade, e amor”.

Conectando profissio-
nais 

Morando em Orlando, Re-
nata Ramos criou uma plata-
forma de conexão de profissio-
nais, a BRUSA (conexaobrusa.
com.br) na qual os profissio-
nais se cadastram e ajudam 
outros brasileiros que buscam 
algum tipo de serviço, como 
construção, reforma, cuidados 
infantis, etc. 

“Quando alguém precisa 
de um serviço, busca na pla-
taforma um profissional que 
oferece o que ela precisa. É 
exatamente uma plataforma 
que conecta profissionais ao 
público, e vice-versa. Vimos 
que brasileiros nos Estados 
Unidos preferem serviços de 
brasileiros, em português, e 
criamos a solução. Estamos 
no início, tem só três meses, 
mas já contamos com mais de 
30 profissionais cadastrados e 
já saíram negócios de lá. O ser-

viço é gratuito, com planos pa-
gos, mas que são opcionais”, 
detalha. 

Angariar fundos 
Voluntária na Life’s Trea-

sures Thrift Store, Instituição 
beneficente em Brandon, na 
região de Tampa, Selma Les-
callette conta que o objetivo 
é angariar fundos para o Life 
Path Hospice (instituição que 
presta serviço a pacientes em 
estado terminal) daquela re-
gião. “Ajudo no que for ne-
cessário, geralmente, trabalho 
no caixa. Estou lá há 2 anos e 
meio. Antes de me mudar pa-
ra a Flórida (logo antes da pan-
demia), eu morava na Pensil-
vânia”.

Para ela, a comunidade 
brasileira poderia se benefi-
ciar de comprar produtos a 
preço mais acessível. Ela en-
xerga como uma oportunida-
de para prestar voluntariado e 
praticar o inglês, além de aju-
dar a uma causa nobre.

Ela atua também em ou-
tro trabalho voluntário como 
mentora on-line: a ONG Nor-
deste NERD, cujo programa 
“visa ajudar alunos inteligen-
tes e aplicados do Nordeste a 
conseguirem oportunidades 
de estudar em boas escolas e 
universidades, no Brasil e no 
exterior. Hoje em dia, o obje-
tivo é ajudar alunos de qual-
quer parte do Brasil”, explica. 

Acesso a programas de 
saúde 

Na área dos programas de 
saúde, Eva Villas-Boas traba-
lha para a The Family Heal-
thcare Foundation https://fa-
milyhealthcarefdn.org/  -  uma 
agência sem fins lucrativos on-
de presta apoio gratuito à co-
munidade.

“Espero  que todas 

as famílias tenham 

assistência profissional e 
gratuita aos programas 

de saúde do governo”, 

Eva Villas-Boas.

“Que cada imigrante 

possa lutar por 

seus sonhos com 

responsabilidade, 

lealdade e amor em 

2023”, Marcia Godoi.

Negócios brasileiros geram empregos a mais brasileiros
A Flórida se destaca como 

o melhor estado para iniciar 
um negócio para fins fiscais, 
afirma a organização Mana-
gement Library. Pelas facilida-
des, o estado é o mais busca-
do por brasileiros que querem 
abrir uma empresa nos EUA. 
Não há imposto de renda in-
dividual e um imposto de ren-

da corporativo é de 5,5%. Em 
2017, o Setor Econômico e de 
Promoção Comercial do Con-
sulado-Geral do Brasil em Mia-
mi, o Conselho de Cidadãos 
do Estado da Flórida, Oxford 
Group e o Brazilian Business 
Group (BBG) criaram o guia 
“Como Empreender na Fló-
rida”.

Segundo a Enterprise Flo-
rida, as empresas brasileiras 
respondem por 4.700 empre-
gos na Flórida, de acordo com 
as estatísticas do U.S. Bureau 
of Economic Analysis, tornan-
do o Brasil o décimo terceiro 
maior investidor estrangeiro 
no Sunshine State. Existem 
pelo menos 2.000 empresas. renata ramos criou uma plataforma de conexão de profissionais brasileiros.

arquivo pessoal.

Arlaine Castro
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Os testes estão sendo feitos em Orlando pelo Programa de Oncologia do 

AdventHealth Cancer Institute e Instituto de Pesquisa AdventHealth.

Pesquisadores testam tecnologia 

que pode evitar quimioterapia 

P
essoas com câncer color-
retal, o quarto tipo de 
câncer mais comum nos 

EUA, muitas vezes recebem 
quimioterapia desnecessária 
depois que o câncer desapa-
rece completamente.

A esperança é que alguns 
pacientes possam ser poupa-
dos depois que os ensaios clí-
nicos de tratamentos de alta 
tecnologia terminarem e fo-
rem avaliados em alguns anos.

Durante décadas, os mé-
dicos removeram os tumores 
colorretais das pessoas e deci-
diram se seus pacientes preci-
savam de quimioterapia sub-
sequente, considerando vários 
fatores de risco. Esse método 
era impreciso e, às vezes, as 
pessoas que não precisavam 
de quimioterapia o faziam de 
qualquer maneira.

Existe agora um caminho 
potencial a seguir. A nova tec-

nologia de sequenciamento 
genético pode detectar níveis 
anteriormente indetectáveis 
de câncer a partir de apenas 
uma coleta de sangue. Se um 

paciente não tiver nenhum 
DNA circulante de câncer, ele 
pode não precisar de quimio-
terapia após a cirurgia, suge-
riu uma pesquisa recente da 

Sem DNA circulante de câncer, o paciente pode não precisar de quimioterapia.

Pixabay.

Austrália.
“O que sabíamos é que 

muitos desses pacientes foram 
curados apenas com cirurgia. 
Simplesmente não tínhamos 
como saber quais tinham cân-
cer microscópico deixado no 
sangue, quem precisava de 
quimioterapia e quem não 
precisava”, disse o Dr. Moha-
medtaki Tejani, oncologista 
médico e diretor do progra-
ma de Oncologia Gastrointes-
tinal do AdventHealth Cancer 
Institute e Instituto de Pesqui-
sa AdventHealth.

Em 2019, 10.496 morado-
res da Flórida foram diagnos-
ticados com câncer colorre-
tal, de acordo com os Centros 
de Controle e Prevenção de 
Doenças. Esse número pro-
vavelmente foi reforçado por 
pessoas que atrasaram as co-
lonoscopias durante a pan-
demia.

Flórida termina 2022 com 

superávit de US$ 22 bilhões

O estado da Flórida está 
registrando um superávit de 
US$ 21,8 bilhões em 2022, o 
maior da história do estado. 
O estado também reduziu sua 
dívida em US$ 1,3 bilhão este 
ano, de acordo com um Rela-
tório de Dívida Estadual re-
cém-publicado da Divisão de 
Financiamento de Títulos do 
Estado da Flórida.

De acordo com o relatório, 
a Flórida diminuiu sua dívida 
em US$ 1,3 bilhão, aumentou 

suas receitas em 17% (US$ 8,5 
bilhões) e manteve sua classi-
fi cação de títulos AAA princi-
palmente por causa de sua for-
te economia em crescimento.

O governador Ron DeSan-
tis afi rma que a economia da 
Flórida fl oresceu devido ao 
seu compromisso de reduzir 
impostos e regulamentações e 
garantir que as empresas per-
maneçam abertas quando ou-
tros estados adotaram políti-
cas rígidas de bloqueio. 

Governador Ron DeSantis atribui recorde à redução de impostos.

RonDeSantisTwitter.

Cirurgia da Face: Facelift – de Pescoço (Neck lift) – Otoplastia (orelhas) –

Blefaroplastia (pálpebras)

Cirurgia do corpo: Lipoaspiração – Lipo HD (Alta definição) - Abdominoplastia –

Lifting de braços, coxas - Enxerto de gordura

Cirurgia da mama: aumento (implantes) – redução – levantamento

Cirurgia íntima (genitália feminina)

ALEXANDRA CONDÉ-GREEN, MD

CONTATO

info@acgplasticsurgery.com

1(561) 617-0240

6100 Glades Road, suite 302,
Boca Raton, FL, 33434.

Toxina botulínica – Estímulo de colágeno (Bioestimulacao) - Fios de

Sustentação – Preenchimentos – Harmonização facial –

Microagulhamento – Plasma rico em plaquetas (PRP)

PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS:

PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS:

CIRURGIÃ PLÁSTICA COM RESIDÊNCIAS NO:
INSTITUTO IVO PITANGUY, RIO DE JANEIRO, BRASIL,
RUTGERS UNIVERSITY, NOVA JERSEY, ESTADOS UNIDOS.

ACG PLASTIC SURGERY

ALEXANDRA CONDÉ-GREEN, MD

IDIOMAS: PORTUGUÊS, INGLÊS, FRANCES, ESPANHOL, CREOLE
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O Conselho de Política Doméstica focará em treinamento de força de trabalho, educação e acesso financeiro.

Biden refaz força-tarefa para ajudar imigrantes 

legais a se integrarem aos Estados Unidos

O 
governo Biden está res-
tabelecendo uma força-
-tarefa destinada a aju-

dar imigrantes e refugiados, 
com green card ou outros ti-
pos de status legal, a se inte-
grarem aos Estados Unidos. A 
ajuda será dirigida pelo Conse-
lho de Política Doméstica e o 
foco será treinamento de for-
ça de trabalho, educação (co-
mo aprendizado de idiomas 
e saúde) e acesso fi nanceiro.

Uma versão da força-tare-

fa existia desde meados dos 
anos 2000 antes das políticas 
restritivas de Donald Trump, 
que visavam permitir o menor 
número possível de migran-
tes nos EUA. A abordagem do 
governo Biden à imigração é 
mais receptiva; o presidente 
disse muitas vezes que sen-
te que os imigrantes enrique-
cem os Estados Unidos e tor-
nam a nação mais forte. De 
acordo com a Casa Branca, a 
força-tarefa atual examinará 

as políticas e programas de 
integração existentes e tra-
balhará para aperfeiçoá-los e 
identifi car novas áreas-chave 
de necessidade.

No momento, o governo 
está lidando com números ca-
da vez maiores na fronteira 
EUA-México e um possível au-
mento após o fi m de uma po-
lítica da era COVID, que per-
mitiu que as autoridades de 
fronteira rejeitassem a maio-
ria dos migrantes. O governo A força-tarefa examinará as políticas e programas de integração. 

Department of Labor Facebook.

Biden estava usando essa po-
lítica para afastar um núme-
ro crescente de venezuelanos 
que vinham para a fronteira.

A força-tarefa atual 

trabalhará para 

aperfeiçoar e identifi car 
novas áreas-chave 
de necessidade dos 

imigrantes e refugiados.

“Dois anos de imigração perdida” são responsáveis pela falta de 3,5 milhões de trabalhadores

A crise da covid-19 causou 
uma diminuição na imigra-
ção, ocasionando a falta de 3,5 
milhões de trabalhadores no 
mercado americano, de acor-
do com a estimativa de eco-
nomistas. 

Pesquisas afi rmam que es-
sa intensifi cação na escassez 

de mão de obra, causada pe-
la queda no fl uxo de traba-
lhadores estrangeiros para os 
Estados Unidos especialmen-
te durante o governo Trump, 
faz com que os empregadores 
não consigam encontrar fun-
cionários, principalmente em 
setores de baixa remuneração 

e fi sicamente exigentes, como 
hotelaria, agricultura, cons-
trução e saúde.

Embora a imigração tenha 
se recuperado um pouco des-
de então, principalmente nos 
últimos seis meses, grandes 
escassezes permanecem, afe-
tando a economia em um mo-

mento em que a força de tra-
balho também está perdendo 
trabalhadores devido a apo-
sentadorias precoces, proble-
mas de saúde contínuos e de-
safi os de cuidado. 

Nos EUA, mais de 10 mi-
lhões de empregos permane-
cem sem preenchimento.Empregadores ainda têm difi culdade para encontrar funcionários. 

Pixabay.

VEÍCULO
Seu

Contatct Us: 1 800 675.5147
www.ancorainsurance.com
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A boa notícia é que os especialistas não estão prevendo uma quebra do mercado imobiliário como aconteceu em 2008.

Os preços dos imóveis vão cair?  O que esperar do 

mercado imobiliário dos Estados Unidos em 2023 

U
ma das maiores ques-
tões na mente dos com-
pradores é se os preços 

das casas cairão em 2023. E, 
se caírem, cairão um pouco, 
apenas o sufi ciente para se-
rem acessíveis novamente, ou 
cairão muito, levando a uma 
quebra do mercado e a uma 
crise patrimonial para os pro-
prietários?

A boa notícia é que os es-
pecialistas não estão prevendo 
uma quebra do mercado co-
mo aconteceu em  2008. Com 
o estoque de imóveis ainda 
baixo e os níveis de valoriza-
ção dos imóveis altos, as con-
dições não são propícias para 
uma recessão.

Mas quanto à diminuição 
dos preços em 2023, os espe-
cialistas estão divididos. Al-
guns preveem uma peque-
na queda, enquanto outros 
acham que os preços das ca-
sas continuarão subindo, mas 

em um ritmo mais moderado 
do que em 2022.

Corretores dizem que 
muitos compradores poderão 
comprar a preços razoáveis no 
próximo ano, embora muitos 
proprietários estarão hesitan-
do em vender. Alguns acre-
ditam que os valores imobi-
liários se valorizem de forma 
constante, mas não com os 
ganhos que vimos nos últi-
mos anos.

Fatores que contribuirão 
para isso incluem o aumen-
to da demanda por moradias, 
taxas de juros mais baixas e o 
potencial de recuperação eco-
nômica.

Apesar disso, a previsão 
é de que os preços caiam em 
média cerca de 5% no primei-
ro trimestre de 2023. Já uma 
queda signifi cativa nas taxas 
de hipoteca poderia aumen-
tar os preços dos imóveis no-
vamente.

As taxas de hipoteca cai-

rão em 2023?
As taxas médias de juros 

atingiram uma alta de 7,08% 
em novembro, a maior dos 
últimos 20 anos, antes de so-
frerem uma forte queda neste 
mês de dezembro. No momen-
to da redação deste artigo, a 
taxa fi xa média de 30 anos 
caiu para 6,31%, de acordo 
com a Freddie Mac.

Alguns especialistas pre-
veem que as taxas continua-
rão na faixa de 6% a 7% ao lon-
go de 2023, enquanto outros 
preveem uma queda para 5%.

Já profi ssionais imobiliá-
rios preveem que as taxas os-
cilarão entre 6% e 7% ao longo 
de 2023, sem grandes aumen-
tos. Eles apontam os fatores 
que podem afetar se as ta-
xas sobem ou descem, que in-
cluem a infl ação, infl uências 
externas como o confl ito na 
Ucrânia e condições gerais do 
mercado.

Analistas fi nanceiros apon-

Previsão inclui aumento da demanda por moradias, taxas de juros mais baixas e recuperação econômica.

mckissock.com

tam que se o Fed continuar 
com sua tendência de aumen-
tos menores das taxas, o mer-
cado já pode ter chegado ao 
seu pico, pois as taxas já estão 
começando a cair. Mas se eles 
continuarem vendo gastos des-

controlados dos consumidores, 
os aumentos sustentados das 
taxas podem continuar a ele-
var as taxas de juros das hipo-
tecas acima de 7%.

O estoque de moradias 
melhorará em 2023?

Alguns fatores que pode-
rão elevar o estoque de imó-
veis disponíveis no merca-
do incluem  taxas de juros 
mais baixas, aumento de no-
vas construções e aumento 
da confi ança do consumidor.

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

Neise Cordeiro
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Aborto: Suprema Corte derruba lei Roe v. Wade

FOI NOTÍCIA EM 2022

A Suprema Corte acabou com as proteções constitucionais 
para o aborto que estavam em vigor há quase 50 anos. A deci-
são de maioria conservadora derrubou a lei Roe v. Wade. O re-
sultado dado no dia 24 de junho levou à proibição do aborto 
em cerca de metade dos estados, incluindo a Flórida. 

Na opinião final, os juízes escreveram que a decisão de 1992 
que reafirmou o direito ao aborto, estavam erradas no dia em 
que foram decididas e devem ser anuladas. “Acreditamos que 
Roe e Casey devem ser anulados. A Constituição não faz refe-
rência ao aborto, e nenhum direito é protegido implicitamen-
te por qualquer disposição constitucional”.

Quase 1 milhão de imigrantes conseguiram cidadania 

Quase um milhão de adultos imigrantes foram naturaliza-
dos como cidadãos americanos no ano fiscal de 2022, a tercei-
ra maior contagem anual registrada na história dos EUA, de 
acordo com um relatório dos Serviços de Cidadania e Imigra-
ção dos EUA (USCIS).

No período de 12 meses que terminou em 30 de setem-
bro, 967.400 adultos fizeram o juramento de lealdade em ce-
rimônias de naturalização em todo o país. Ao todo, um total 
de 1.023.200 imigrantes tornaram-se cidadãos americanos no 
ano fiscal de 2022. 

Congresso dos EUA aprova casamento homoafetivo

O projeto de lei que protege o casamento entre pessoas do 
mesmo sexo foi aprovado pelo Congresso e sancionado pelo 
presidente Joe Biden no dia 13 de dezembro. A nova legislação, 
conhecida como Lei de Respeito ao Casamento, não exige que 
os estados legalizem o casamento entre pessoas do mesmo se-
xo, mas que reconheçam a união válida.

Ian foi um dos furacões mais mortíferos a atingir os EUA nos últimos 20 

anos; temporada de 2022 teve 14 tempestades nomeadas e 8 furacões.

Furacão Ian atinge a Flórida como 

um dos mais fortes e deixa 148 mortos

O 
furacão Ian foi um dos 
mais fortes que atingiu 
a Flórida, matando pe-

lo menos 148 pessoas. A maio-
ria delas vivia em comunida-
des costeiras na costa oeste, na 
região de Fort Myers. 

A tempestade chegou no 
dia 28 de setembro tocando o 
solo nas ilhas Sanibel e Cap-
tiva. Dezenas de pessoas se 
afogaram enquanto fugiam a 
pé, estavam em seus carros 
ou depois que a água do mar 
engoliu suas casas. Mais de 
uma dúzia sobreviveu à pró-
pria inundação, mas sofreu 
emergências médicas com ris-
co de vida; quando a tempesta-
de finalmente permitiu a pas-
sagem dos paramédicos, nove 
deles haviam morrido.

Ian foi um dos furacões 
mais mortíferos a atingir os 
EUA nos últimos 20 anos.

Grande parte do número 

catastrófico era previsível e 
evitável, descobriu uma inves-
tigação da NBC News. A tem-
pestade do final de setembro 
expôs as deficiências na for-

ma como os governos locais 
comunicam o risco represen-
tado pelos furacões, decidem 
quando ordenar evacuações e 
identificar e ajudar os morado-

res mais vulneráveis.
Ian também ilustrou o de-

safio de proteger comunida-
des ribeirinhas densamente 
povoadas.

A região de Fort Myers, na costa oeste, foi a mais atingida pela tempestade, que desembarcou na categoria 4.

 @JeffLindner1 twitter

Brasileira que deixou recém-nascida no lixo  é condenada 

A brasileira Rafaelle Sousa, 38 anos, que colocou sua filha 
recém-nascida em uma lixeira de West Boca em 8 de maio de 
2019, se declarou culpada de tentativa de assassinato e abuso 
infantil e foi condenada no dia 27 de julho a 7,5 anos de pri-
são pelo tribunal do condado de Palm Beach, sul da Flórida.

O caso chocou a comunidade e teve grande repercussão em 
todo o estado. Rafaelle já cumpriu três anos de prisão e, por ser 
imigrante indocumentada, ficará sob custódia do ICE e será de-
portada após concluir a sentença. Segundo depoimento de Ra-
faelle às autoridades, ela não sabia que estava grávida, sentiu 
fortes cólicas, foi ao banheiro e teve a criança. Em choque, ela 
segurou o bebê, que, segundo ela, não chorou em nenhum mo-
mento, o que a fez pensar que estivesse morto.

Brasileiras analisam maternidade sem a família nos EUA

A maternidade é um período importante na vida da mu-
lher que vem carregado de várias mudanças. Mas pode se tor-
nar difícil quando não há o básico: uma rede de apoio para a 
mãe, ainda mais quando se mora no exterior e não há familia-
res por perto. Para uma reportagem especial do Dia das Mães, o 
Gazeta News buscou depoimentos de brasileiras sobre as maio-
res dificuldades de ser mãe morando nos EUA e longe da famí-
lia no Brasil. Todas apontaram a falta de apoio e solidão como 
principais dificuldades. “A principal dificuldade é não ter a fa-
mília para dar aquela ajuda”, disse Akyla Ferreira, Califórnia.

Aumentam brasileiros com ensino superior nos EUA 

O número de profissionais brasileiros qualificados que dei-
xaram o Brasil rumo aos Estados Unidos bateu recorde em 2022.

Segundo um levantamento da AG Immigration, escritório 
de advocacia imigratória sediado em Washington, D.C, a quan-
tidade de brasileiros com nível superior que obtiveram o green 
card americano aumentou mais de 13 vezes no ano fiscal de 
2022 em comparação com o mesmo período de 2021.

De acordo com os dados, 147 brasileiros receberam o visto 
em 2021. Em 2022, esse número saltou para 1.983 – o maior 
da história.

O julgamento foi um dos mais esperados da Flórida e o primeiro da era 

moderna dos Estados Unidos envolvendo o autor de um grande massacre.

Atirador de escola de Parkland é 

condenado à prisão perpétua 

A 
juíza do circuito de Bro-
ward, Elizabeth Sche-
rer, condenou Nikolas 

Cruz, o atirador da escola de 
Parkland, a 34 penas de prisão 
perpétua obrigatórias conse-
cutivas sem possibilidade de 
liberdade condicional.

Uma para cada uma das 
34 vítimas: 17 mortos e 17 fe-
ridos durante o massacre do 
Dia dos Namorados de 2018 
na Marjory Stoneman Douglas 
High School.

Scherer também ordenou 
Nikolas Cruz a não lucrar com 
os crimes e ela listou outras 
ordens que asseguravam que 
ele nunca teria um centavo 
em seu nome, permitindo que 
o condado de Broward garan-
tisse seus fundos para a resti-
tuição das vítimas e pagasse 
uma lista de despesas, incluin-
do o custo da defesa pública 
que o livrou da pena de morte.

As sentenças para 16 das 
tentativas de homicídio in-
cluem uma pena mínima obri-
gatória de 20 anos de prisão 

sob a lei “10-20-Life” da Fló-
rida, que exige uma senten-
ça mínima para certas conde-
nações criminais envolvendo 
o uso de uma arma de fogo. 
Uma das acusações de tenta-
tiva de homicídio inclui uma 
pena de prisão obrigatória mí-
nima de 25 anos.

“Ele ficará detido sob cus-
tódia do Departamento de 
Correções”, disse Scherer.

Os familiares das vítimas 
se abraçaram e também abra-
çaram policiais e promotores. 
As lágrimas para alguns se 
transformaram em sorrisos. 
Um processo legal de mais de 

quatro anos finalmente ter-
minou.

A confissão de culpa de 
Cruz no ano passado levou a 
uma fase de pena de três me-
ses que resultou em um júri 
dividido e na sentença de pri-
são perpétua sem possibilida-
de de liberdade condicional. 

Nikolas Cruz matou 17 pessoas e feriu outras 17 no dia 14 de fevereiro de 2018 na Stoneman Douglas High School.
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Foram apreendidos mais de 50,6 milhões de comprimidos de fentanil.

DEA Facebook.

O DEA (Drug Enforce-
ment Administration), 
órgão federal respon-

sável pela repressão e contro-
le de narcóticos, afirma que 
interceptou 379 milhões de 
doses potencialmente letais 
de fentanil — apenas dois mi-
ligramas do opioide seriam su-
ficientes para matar.

O órgão federal classificou 
a substância altamente vician-
te, que é 50 vezes mais pode-
rosa do que a heroína, como a 
ameaça de droga mais mortal 
que os EUA enfrentam. E afir-
ma que a maior parte do fen-
tanil é traficada para o país a 

EUA apreendem em 2022 

fentanil suficiente para 

matar todos os cidadãos
379 milhões 

de doses de 

fentanil foram 

interceptadas 

pelo DEA.

partir do México.
O DEA diz que apreendeu 

mais de 4.500 kg de fentanil, 
assim como mais de 50,6 mi-
lhões de comprimidos de fen-
tanil, que são propositalmente 
parecidos com diferentes anal-
gésicos receitados. É mais que 

o dobro do que eles apreende-
ram em 2021.

A maioria das drogas foi 
produzida em massa em fá-
bricas clandestinas no México 
pelos cartéis de drogas de Si-
naloa e Jalisco, que usam pro-
dutos químicos provenientes 

da China, segundo o DEA.
A droga é tão poderosa 

que uma dose letal equivale 
a uma quantidade pequena o 
suficiente para caber na pon-
ta de um lápis.

Mais de 100 mil america-
nos morreram de overdose 
de drogas no ano passado, e 
dois terços das mortes foram 
atribuídas ao fentanil, o equi-
valente a 182 mortes por dia.

A quantidade de fentanil 
apreendida neste ano é su-
ficiente para matar todos os 
330 milhões de habitantes dos 
EUA, de acordo com o órgão 
federal de combate às drogas.

“A principal prioridade 
operacional do DEA é derro-
tar os dois cartéis de drogas 
mexicanos — os cartéis de Si-
naloa e Jalisco (CJNG) —, que 
são os principais responsáveis 
pelo fentanil que está matan-
do americanos hoje”, afirmou 
Anne Milgram, chefe do DEA.

Além do fentanil, o DEA 
também apreendeu 59.420 kg 
de metanfetamina, mais de 
1.950 kg de heroína e mais de 
201.395 kg de cocaína.

As apreensões de drogas 
na fronteira sul aumentaram 
no ano fiscal de 2022.

Com informações da BBC.

Estado de NY vai exigir 

faixas salariais em anúncios 
Nova York será o quarto 

estado dos EUA a exigir faixas 
salariais em anúncios de em-
prego. Uma nova lei assinada 
na quarta-feira, 21, pela go-
vernadora Kathy Hochul, vai 
entrar em vigor em setembro 
de 2023.

A lei se aplica a todos os 
empregadores em Nova York 
com quatro ou mais traba-

lhadores, mesmo para traba-
lhos realizados apenas par-
cialmente dentro do estado. 
Até setembro, os anúncios de 
emprego devem incluir um 
valor de salário anual ou por 
hora ou intervalo mínimo e 
máximo. 

Uma lei semelhante da ci-
dade de Nova York entrou em 
vigor em novembro.  

Frio extremo e ciclone-

bomba atingem os EUA 
Uma massa de ar extrema-

mente fria de características 
siberianas vinda do Ártico vai 
congelar grande parte dos Es-
tados Unidos nestes dias que 
antecedem o Natal. Um ci-
clone- bomba pode atingir o 
meio-oeste no final desta se-
mana, de acordo com o Wea-
ther Channel.

O dia de Natal será o mais 
frio em quase 40 anos para mi-
lhões em todo o país. Mesmo 
o tradicionalmente quente es-
tado da Flórida terá um Natal 

Estados estão em alerta.

Fox Weather.

frio. Cidades do norte da Flóri-
da, como Jacksonville, Tallah-
assee e Pensacola, podem ter 
mínimas de até 5ºC negativos 
e máximas ao redor de 5ºC.

Vários dias de forte nevas-
ca são esperados.
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Q
uando a gente piscar já vai 
ser dia primeiro de janeiro…

E no meio de confrater-
nizações, festas, família e toda a 
loucura de fim de ano, a gente se 
depara com as famosas resoluções !

As resoluções de Ano Novo po-
dem variar muito, mas todas tra-
tam de alcançar algo que terá um 
impacto positivo em sua vida.

Seja qual for o seu objetivo 
– o importante é que você esteja 
no caminho certo para alcançá-
-lo. Leia estas dicas para ajudá-lo 
a cumprir suas resoluções de Ano 
Novo e maximizar suas chances de 
não desistir.

1. Comece com metas pequenas
Você pode estar se sentindo 

motivado e empolgado com seu 
objetivo, mas não deixe que sua 
ambição o leve a patamares ina-
tingíveis. Se você quiser experi-
mentar uma nova atividade fisica 
por exemplo, não se comprometa 
com 5 vezes por semana – come-
ce devagar e de forma consistente 

para que seu corpo se acostume e 
construa a partir daí. Se seu obje-
tivo e dar entrada na casa propria, 
voce nao vai comecar com $5,000, 
mas estabelecer um valor peque-
no que voce possa ir aumentando 
aos pouquinhos…Dar a si mesmo 
a capacidade de atingir seu objeti-
vo em pequenos passos pode aju-
dá-lo a evitar o desânimo ao longo 
do caminho.

2. Torne-o mensurável
Para que seu objetivo seja atin-

gível, é importante que você o tor-
ne específico e mensurável. Por 

exemplo, se você quiser se exer-
citar mais, defina a quantidade de 
tempo que deseja: 30 minutos por 
dia, 4 vezes por semana; ou se vo-
cê quiser perder peso, certifique-se 
de saber exatamente qual figura 
de peso saudável deseja alcançar. 
Se a ideia e comecar um plano de 
aposentadoria, pense em $100 por 
semana por exemplo e va aumen-
tando conforme voce for se acos-
tumando com o habito de poupar.

 Ao atribuir uma medida, você 
está especificando como é o suces-
so da meta.

Para ajudá-lo a acompanhar 
seu progresso, você pode usar um 
rastreador de atividades onde pode 
registrar sua ingestão de alimen-
tos e exercícios. Na parte financei-
ra, existem apps como o Mint por 
exmplo que sao excelentes para or-
ganizer as suas financas.

3. Seja realista
Defina suas metas de acordo 

com seu estilo de vida e com o que 
você conseguirá alcançar, caso con-
trário, você pode perder a motiva-
ção. Seja honesto consigo mesmo 
e certifique-se de considerar os re-
cursos e o tempo que você tem 
disponível para ajudá-lo a atingir 
suas metas.

4. Faça um plano
Portanto, você sabe o que de-

seja realizar, mas certifique-se de 
também determinar quando, on-
de e por que de sua visão – dessa 
forma, você pode estabelecer um 
plano de ação e se colocar no cami-
nho certo para atingir seu objetivo.

5. Mantenha-se positivo

Pode ser difícil fazer mudanças 
em sua vida, mas focar no lado ne-
gativo só irá desencorajá-lo. Tente 
não pensar em como você se senti-
rá cansado depois de uma sessão na 
academia, ou em quanto estresse 
pode lhe causar se parar de fumar 
, ou aqueles $100 semanias que vo-
ce esta guardando para o seu futu-
re vao fazer falta– acredite em seu 
objetivo e tente se lembrar cons-
tantemente dos benefícios e do im-
pacto que isso terá sobre sua vida. 
Concentrar-se nos aspectos positi-
vos ajudará você a manter sua re-
solução e fazer acontecer.

No mais, o segredo, que aliás 
não é segredo, é um só: consistência 
e persistência… dois fatores básicos 
que quando alinhados corretamen-
te,  regem as suas verdadeiras chan-
ces de realmente concretizar as suas 
resoluções de ano novo.

Que 2023 venha pleno de rea-
lizações e que seja de muita abun-
dância e prosperidade para você 
e sua família !

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

Você já reparou que o fim do ano já está chegando?

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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D
e olho na preparação para a Co-
pa do Mundo Feminina, a Sele-
ção Brasileira vai participar da 8ª 
edição do Torneio ‘She Believes’. 

Além do Brasil foram convidados para 
participar da competição organizada pela 
USSoccer: Japão, Canadá, e as anfitriãs, os 
Estados Unidos. Os duelos serão disputa-
dos no período de Data FIFA, entre os dias 
13 a 22 de fevereiro.

O She Believes conta com equipes 
que estão entre as onze melhores do Ran-
king da FIFA, além disso, todas estão clas-
sificadas para a Copa do Mundo. O tor-
neio acontecerá nos Estados Unidos em 
três cidades-sedes: Orlando, Nashville e 
Frisco.

A Seleção Brasileira estreia diante do 
Japão, no dia 16 de fevereiro, no Exploria 
Stadium, em Orlando. Em seguida, a Ca-
narinho encara o Canadá, no dia 19, no 
GEODIS Park, em Nashville. Na rodada fi-
nal, o Brasil enfrenta a equipe anfitriã, os 
Estados Unidos, no dia 22, no Toyota Sta-
dium, em Frisco.

Este será o primeiro compromisso da 
Seleção Brasileira em 2023 visando a dis-

puta da Copa do Mundo. O Brasil estreia 
no Mundial no dia 24 de julho diante da 
seleção que se classificar no torneio eli-
minatório da FIFA, em Adelaide (AUS).

Na sequência, enfrenta a França, no 
dia 29, em Brisbane (AUS). A equipe fecha 
a participação na primeira fase no dia 02 
de agostos contra a Jamaica, em Melbour-

ne (AUS).
A Copa do Mundo FIFA Feminino se-

rá realizada entre os dias 20 de julho e 20 
de agosto, na Austrália e Nova Zelândia. O 
Brasil está no Grupo F com França, Jamai-
ca e uma seleção que sairá do Torneio Eli-
minatório da FIFA (China Taipei, Paraguai, 
Papua Nova Guiné e Panamá).

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.

‘She Believes’ tem Brasil, Canadá, Japão e EUA

georgenatal@gmail.comPor GEORGE FERNANDES

U
m jogaço! Assim 
pode ser defini-
da a final da Co-
pa do Mundo FI-

FA do Catar. Argentina e 
França protagonizaram 
o melhor jogo da tempo-
rada com um 2 x 2, no 
tempo normal, e 1 x 1, 
na prorrogação.

Na disputa de pênal-
tis, brilhou a estrela do 
goleiro argentino Dibu 
Martínez, escolhido o 
melhor da Copa em sua 
posição.

O resultado fez jus-
tiça a um dos monstros 
sagrados do futebol. De-
pois de ter conquistado 
tudo em campo, falta-
va uma Copa do Mun-

do para Lionel Messi, já 
elevado ao mesmo pata-
mar de Diego Armando 
Maradona pelos conter-
râneos.

Ao menino Mbappé, 
de apenas 21 anos, res-
tou o consolo de ser o 
artilheiro da Copa. In-
clusive, dos sete gols, 
três foram marcados na 
decisão contra a Argenti-
na, no domingo (18/12), 
em Doha, no Catar.

Enfim, uma alegria 
para o povo argentino, 
que tem sofrido muito 
nos últimos anos com 
crises política e econô-
mica. Dos Céus, Marado-
na deve ter comemora-
do muito.

Futebol faz justiça e 

Messi é campeão do 

Mundo
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É 
fato que a Nutri-
ção tem um pa-
pel muito impor-
tante no processo 

de recuperação e ganho 
de massa magra, então, 
quando você inclui certos 
alimentos-chave em sua 
rotina, seus resultados se-
rão mais rápidos. Peque-
nos ajustes farão toda a 
diferença. Confira a lista 
que preparei:

1- Aves e Peixes: Ao 
consumir aves e peixes 
diariamente, você terá 
um excelente aporte de 
proteínas de boa qualida-
de, de fácil absorção pe-
lo organismo e com baixo 
nível de gorduras;

2- Raízes e tubérculos: 
Enriqueça sua dieta com 
alimentos como batata, 
batata doce, inhame, ca-
rá, mandioca, cenoura, 
etc. São alimentos fon-

te de carboidratos de boa 
qualidade que promovem 
força, energia e recupera-
ção mais rápida;

3- Carne vermelha: A 
minha preferida é pati-
nho: inclua patinho em 
sua dieta que o resulta-
do é muito interessante! 
Você irá contar com uma 
quantidade maior de fer-
ro, proteínas e creatina, 
resultando em uma me-
lhor densidade muscular 
e força pura;

4- Cereais integrais: 
Os melhores são: aveia, 
amaranto e quinoa. Os 
carboidratos bons (inte-
grais) ajudam no forne-
cimento de energia para 
o treino, recuperação e 
também são responsáveis 
pela formação de glico-
gênio que é a reserva de 
carboidrato no músculo. 
O glicogênio é considera-

do massa magra e ajuda a 
aumentar o volume mus-
cular também;

5- Oleaginosas: As 
castanhas, amendoim, 
amêndoas, nozes, pista-
che,

etc. são excelentes pa-
ra ajudar no aporte caló-
rico de forma saudável, 
afinal, são fontes de gor-
duras boas. Elas podem 
ser consumidas in natura 
ou em forma de pasta;

6- Abacate: Uma das 
melhores frutas para au-
xiliar no aumento caló-
rico da dieta e ganho de 
massa magra. Rico em 
gorduras boas, o abacate 
é neutro (pode ser usado 

em preparações salgadas 
ou doces), tem fácil diges-
tão, é antioxidante e an-
ti-inflamatório (ajudando 
na recuperação muscular 
de quem treina intensa-
mente).

SAÚDE & BEM-ESTAR

Bacharel em Nutrição | ISSA Certifi ed 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

ALIMENTOS QUE AJUDAM NO GANHO DE MASSA MAGRA

giovanaguido.com.br/Por GIOVANA GUIDO

(754) 210-4432

C A L V Í C I E

NUNCANUNCA

+
Prótese capilar para Homens

@marciosouzahair
MS

M A R C I O S O U Z A
H A I R S T Y L E

MS
M A R C I O S O U Z A

H A I R S T Y L E
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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

South Beach Jazz Festival apresenta 

Gafieira Rio Miami dia 8 de janeiro 

A 
“big band” brasilei-
ra Gafieira Rio Mia-
mi vai começar 2023 
em alto estilo com 

um grande show na Lincoln 
Road para finalizar o South 
Beach Jazz Festival. Venham 
dançar, cantar e prestigiar 
esse grupo com 11 músi-
cos excepcionais no domin-
go 8 de janeiro as 6:30pm. O 
South Beach Jazz Festival vai 
acontecer entre 5-8 de janei-
ro em vários teatros e espa-
ços de Miami Beach. O fes-
tival vai destacar grandes 
artistas como Monty Alexan-
der, Nicole Henry, Sammy Fi-
gueroa e muito mais. 

Gafieira Rio Miami foi 
criada em 2021 por Diogo 
Brown, baixista e composi-
tor brasileiro vencedor do La-
tin GRAMMY. O Gafieira Rio 
Miami mistura samba, jazz 
e soul com belíssimos arran-

jos, um naipe de metais po-
tente, e a voz encantadora da 
Isa Duarte. O repertorio da 
banda inclui arranjos anima-
dos de “A Volta da Gafieira” 
de Alcione, “Vou Deitar e Ro-
lar” de Baden Powell e Paulo 
Cesar Pinheiro, “Flor de Lis” 
de Djavan, “Nanã” de Moacir 
Santos, “Mancada” de Gilber-
to Gil, e muito mais.

Não percam essa oportu-

nidade de assistir a esse pro-
jeto realmente único na Flo-
rida e nos Estados Unidos, 
com muita batucada, suingue 
e alegria. Gafiera Rio Miami 
se apresenta no domingo, 8 
de janeiro as 6:30pm no pal-
co localizado na 1100 Lincoln 
Road. A entrada é gratuita, 
mas é recomendado reservar 
o seu lugar pelo site SobeJaz-
zFest.com

Q
uando foi anuncia-
da a turnê do Dja-
van nos Estados 
Unidos após um 

hiato de 13 anos, os ingres-
sos venderam rapidamente. 
O show em Ft. Lauderdale na 
sexta-feira 28 de abril no The 
Parker está praticamente es-
gotado com cinco meses de 
antecedência. Devido a alta 
demanda o teatro The Parker 
abriu um segundo show no 
sábado 29 de abril e as ven-
das já estão abertas. 

Além 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 Latin 
GRAMMY, apresentará um 
show totalmente novo com 
sua banda completa, apre-
sentando músicas de seu vi-
gésimo quinto álbum de es-
túdio “D”, além de grandes 

Djavan anuncia segundo 

show no The Parker em 

Ft. Lauderdale

sucessos de sua carreira de 
45 anos. Além de novos su-
cessos como “Iluminado” 
e “Num Mundo de Paz”, o 
repertorio também inclui-
rá grandes clássicos da len-
dária carreira de Djavan, 
como “Se”, “Flor de Lis”, 

“”Eu te Devoro”, “Samurai” 
e muitos outros. A turnê é 
produzida pela Brazilian Ni-
tes com patrocínio da Ame-
rican Airlines. Ingressos pa-
ra todos os shows da turnê 
estão à venda pelo site Bra-
zilianNites.com

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

Horário de funcionamento 
Segunda á sextas dás 9:30am ás 5:30pm
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Família Bella Smile.

Confraternização da Bella Smile

The Epstein Group Grand Opening

No dia 15 de dezembro , a clínica odontológica Bella 
Smile Cosmetic Dentistry,  reuniu no restaurante bra-
sileiro Viva Brazil, em Hollywood o seu time de espe-

cialistas e staff para confraternização de final de ano.
Os empresários Mário  e Dra  Daniela Modesto se diver-

tiram muito com o amigo secreto organizado por Brittnay e 
com todos os convidados.

Feliz Natal para família Bella Smile..

No dia 2 de dezembro, sexta-feira, o escritório de advocacia “The Epstein Group” inaugurou sua mais nova sede em um 
Open House animadíssimo que teve música ao vivo, gastronomia brasileira e convidados especiais. Com mais de 20 
anos de experiência, atendendo à comunidade brasileira, agora o escritório está em Boca Raton e conta com uma equi-

pe especializada em vistos de imigração.  Quem compareceu ao evento, comemorou e celebrou esta nova fase de sucesso. E 
quem ainda não conhece o novo escritório, está convidado a fazer uma visita! O “The Epstein Group” está no endereço: 2295 
Corporate Blvd NW, Boca Raton, FL 33431 * Telefone:  954- 781-1994. Confira! Fotos de Bill Paparazzi

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

MÍDIA AMÉRICA AWARDS 2022

Realizou-se, no dia 3 de dezembro, a 6ª premiação do Mídia América Awards, em Orlando.
A cerimônia aconteceu durante o “Awards Dinner”, sendo premiadas 22 categorias com o objetivo de 

valorizar o conhecimento, a criatividade e o planejamento dos profissionais de Mídia brasileira na Amé-
rica. O Gazeta News foi homenageado em duas categorias: “Mídia de Jornalismo de Destaque nos EUA”, repre-
sentado pela nossa Editora Chefe Fernanda Cirino e, “Reportagem e Apresentação de Conteúdos” pela jornalis-
ta Ana Flavia Magalhaes.

A homenagem “Person of the Year Award foi entregue ao empreendedor e empresário BRUNO AVELAR.
O evento é organizado e produzido por Vanessa Caetano, que este ano contou com a transmissão ao vivo da 

premiação no canal de Youtube do MIDIA AMÉRICA, realizada pela MWM Creations.

Ana Flavia magalhaes, representando o Gazeta 

news com o prêmio “reportagem e Apresentação 

de Conteúdos”

Fernanda Cirino, nossa Editora Chefe, representando 

o Gazeta news com o prêmio “mídia de Jornalismo de 

Destaque nos EUA”

Vencedores do mÍDiA AmÉriCA AWArDS 2022

Prêmio Líderes Regionais de 2022

No dia 16 de dezembro, o Lide Miami promoveu a festa dos Líderes 
Regionais de 2022. O evento foi uma cerimônia para a entrega do 
prêmio que homenageou empresários que se destacaram duran-

te o ano. A votação foi feita pelo público e as categorias foram: melhores 
escritórios de advocacia, comunicação, construção e arquitetura, conta-
bilidade, câmbio, real estate, entre outros. 

Confira!

As mulheres vencedoras do Prêmio Líderes regionais 2022

os vencedores do Prêmio Líderes regionais 2022

Carlos e tatiane Garro, Josiane Gomes, 

renata Bittencourt, roberta Cabral, thais 

Lorber e renata Cabral

o advogado Shayne Epstein com o time “the 

Epstein Group”

A advogada marina Veiga com o esposo Jose 

Vellarde

o advogado Shayne Epstein com a esposa Katia 

Epstein

A equipe tEG homenageando renata 

Bittencourt, que está esperando a isabella

megan ouellette, Erin Sloss, Aurora Figueiredo, 

Claudia Veiga e marina Veiga
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Confraternização da Heart Mortgage

E 
para fechar o ano com chave de ouro, a Heart Mortgage, 
realizou uma linda festa de confraternização no dia 16 
de dezembro em Deerfield Beach.

O 
CEO da empresa Lee Dama, ao lado da família e equi-
pe, recebeu parceiros, clientes e colaboradores com 
uma linda festa.

“
Bons momentos merecem ficar gravados para sempre. 
Por isso a Heart Mortgage encerrou o ano comemorando 
com pessoas especiais que ajudaram a empresa a ser um 

sucesso e se tornar uma das melhores companhias de Mort-
gage dos Estados Unidos. Obrigado colaboradores e parceiros 
da Heart Mortgage. Vocês são a melhor parte da Heart Mort-
gage” LEE DAMA!!

Tensie e Maria (Lofty Residences) Rodrigo Oliveira e Lee Dama

Marcio Costa, Kettely Barbosa, Willian Corrêa com Lee Dama CEO Heart 

Mortgage

Marcio Costa com Lee Dama

Lee Dama CEO Heart Mortgage Lee com Eduardo Henrique Thornanm e Lee Dama

Família Lee Dama, Vanessa Dama, kevin Dama, Kauan Dama e Kylian Dama

Lee Dama e Luciana DamaCarlos Borges ale Andrea Vianna Com Rodrigo Aguiar e Ana Luiza

Com Heberty RucagliaClaudia Jorge com Lee Dama CEO da He Marcie Gregorio (One World Title)




