
O maior jornal brasileiro na Flórida

Jacksonville é o lar de cerca de 149.986 pessoas que nasceram em paí-
ses estrangeiros, representando 9,4% da população total. De 2010 a 

2021, a imigração foi responsável pelo crescimento líquido da popu-
lação de 39.834 pessoas, impulsionando o crescimento populacional 
geral em 3,0%.

Ataque ao Capitólio nos EUA x 
Praça dos Três Poderes no Brasil 

Jacksonville (FL) fica entre as 25 

melhores cidades para imigrantes 

A
ssim como os manifestantes que invadiram o 
Capitólio em janeiro de 2021 nos Estados Uni-
dos quando da confirmação da eleição presi-

dencial que elegeu Joe Biden, parte dos brasileiros 

que também não aceita os resultados das urnas que 
deu vitória a Luís Inácio Lula da Silva cometeu atos 
de vandalismo nos prédios do Congresso, Supremo e 
Palácio do Planalto em Brasília. Brasil | Pág. 16

Flórida  |  Pág. 11

Manifestantes invadiram o prédio do Congresso  Nacional, Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro de 2023. 

Mais brasileiros optam pela cidade ao norte.

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Arquivo Pessoal.
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Lulu Santos traz a 
Turnê Barítono a 
Miami e Orlando. 
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O
s ataques em Brasília 
continuam receben-
do ampla cobertura 

na imprensa internacional. 
Nos veículos de comunicação 
franceses,  os principais pro-
gramas de debates na televi-
são, tanto em canais da TV 
aberta quanto a cabo, entre-
vistaram analistas sobre a de-
predação nas sedes dos Três 
Poderes em Brasília. 

Na opinião de vários es-
pecialistas, as imagens cho-

cantes de manifestantes ti-
veram o objetivo de abalar 
os alicerces da democracia 
brasileira e transmitir a ima-
gem de que o sistema demo-
crático pode ser vilipendia-
do. Três jornais – Libération, 
Le Monde e La Croix – chega-
ram às bancas na terça-feira 
(10) chamando a atenção pa-
ra a fragilidade da democra-
cia brasileira. 

O portal de notícias Fran-

ce Info, o maior do país, en-
trevista um especialista que 
monitora redes conspiracio-
nistas em vários países, uma 
das “armas” dos movimen-
tos de extrema direita forta-
lecidos nos últimos anos. Se-
gundo o pesquisador Tristan 
Mendès France, colaborador 
do Observatório do Conspi-
racionismo, os golpistas de 
Brasília vivem de fato em 
uma “bolha”, que foi conti-
nuamente alimentada pela 

retórica do ex-pre-
sidente Jair Bolso-
naro contra as ins-
tituições, o voto 
eletrônico e a su-
posta ilegitimidade 
do sistema eleitoral 
brasileiro.

O francês ressal-
ta que militares pró-
ximos de Bolsonaro 

deram eco a essa narrativa, 
incorporando teses conspi-
ratórias surgidas nos Esta-
dos Unidos, no movimento 
QAnon, muito popular en-
tre os apoiadores de Donald 
Trump. Uma delas foi vista 
em uma enorme faixa que 
os vândalos abriram no Con-
gresso, na qual lia-se a frase 
em inglês “We want the sour-
ce code”, queremos o códi-
go-fonte em português, uma 

mentira disseminada nas re-
des bolsonaristas depois da 
vitória de Lula.

Essa fake news faz par-
te do manual do “complo-
tismo eleitoral” que prega o 
combate às “elites globalis-
tas”, com o pretexto de que 
elas teriam uma agenda para 
destruir as soberanias nacio-
nais e estabelecer uma nova 
ordem mundial. São pessoas 
que vivem num mundo pa-
ralelo e veem os militares 
como os únicos capazes de 
salvá-los, explicou o pesqui-
sador francês.

O jornal Le Monde acom-
panhou uma manifestação 
de apoio à democracia na Ci-
nelândia, na noite de segun-
da-feira, no Rio de Janeiro. 
Milhares de brasileiros en-
frentaram chuva forte para 
pedir a prisão de Bolsonaro 
e a revogação da lei da Anis-
tia. Um professor de história 
disse à reportagem que esta-
va lá para lembrar que o ter-
rorismo foi uma das estraté-
gias de conquista do poder 
do fascismo, desde os tem-
pos do ditador italiano Beni-
to Mussolini e dos nazistas 
na Alemanha.

Já o Libération diz que 
diante da destruição em Bra-
sília, Lula tem uma oportu-

nidade única de enfraquecer 
a extrema direita. O petista, 
que tinha planejado manter 
uma certa tolerância em rela-
ção às Forças Armadas, tem o 
dever agora de afastar todos 
os militares pró-bolsonaris-
tas de seu governo. “Ele sa-
be que nunca deverá baixar 
a guarda. E com ele, todos os 
chefes de Estado democratas 
e progressistas” do planeta.

O Centro Brasileiro de Re-
lações Internacionais (CEBRI) 
diz que, de fato, a democra-
cia não se limita ao momen-
to do voto. Ela se manifesta, 
também, no respeito aos di-
reitos fundamentais de to-
dos, inclusive das minorias. 
Os derrotados no processo 
político majoritário não per-
dem a condição de sujeitos 
de direito e de participan-
tes do processo político-so-
cial. Além disso, a democra-
cia atual é feita de um debate 
público contínuo, que deve 
acompanhar as decisões polí-
ticas. Um debate aberto a to-
das as instâncias da socieda-
de, o que inclui movimento 
social, imprensa, universida-
des, sindicatos, associações, 
cidadãos comuns, autorida-
des etc. 

Com referências de tex-
tos da RFI e CEBRI. 

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
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“De fato, a democracia 

não se limita ao momento 

do voto. Ela se manifesta, 

também, no respeito aos 
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de todos, inclusive das 

minorias.”
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Por causa dos aumentos de crimes do tipo, a polícia de Miami-Dade lançou uma campanha.

Gangue ataca carros destrancados em 

Miami Lakes; polícia orienta moradores

U
ma gangue tem como 
alvo veículos destran-
cados em um bairro de 

Miami Lakes. Objetos dentro 
dos veículos chamam ainda 
mais atenção, alerta a polícia.

Nos últimos dias, um ví-
deo de vigilância doméstica 
capturou os ladrões em mo-
vimento, verifi cando as por-
tas dos carros na comunida-
de de Royal Oaks, informou 
o Local 10.

O vídeo mostra um carro 

de cor escura dirigindo pela 
Northwest 77th Place quan-
do o que parecem ser três 
homens mascarados saltam e 
começam a abrir veículos dei-
xados destrancados.

“Lock It Or Lose It”

Por causa dos aumentos 
de crimes do tipo, a polícia de 
Miami-Dade lançou uma cam-
panha “Lock It Or Lose It” na 
qual reforçam aos morado-
res que não deixem os car-
ros destrancados e com obje-

tos dentro.
Os policiais também con-

versaram com os moradores 
e implementaram leitores de 
placas na comunidade, além 
de reforçar o patrulhamento 
da área, mas estão pedindo às 
pessoas que tranquem as por-
tas dos veículos. 

“Lembre-se de sempre 
trancar as portas ao estacio-
nar o veículo, mesmo que por 
apenas alguns minutos”, pede 
a polícia. Moradores devem trancar os carros e não deixar objetos dentro, diz polícia.

Miami-Dade Police.

Homem pede a menina de 11 anos para “abrir as pernas” em loja de Miami

Um homem de 52 anos en-
frenta uma acusação de con-
duta obscena e lasciva após 
ter feito um pedido obsceno a 
uma menina de 11 anos senta-
da dentro de uma loja Home 
Depot no bairro de Little Ha-
vana em Miami.

De acordo com o relatório 

da polícia, a menina estava es-
perando seus pais terminarem 
as compras na noite de do-
mingo, 8, na loja da 3030 SW 
Eighth St., quando Jorge Al-
berto Reyes-Jimenez se aproxi-
mou dela, sentou-se na frente 
e perguntou se seus pais esta-
vam por perto.

Ele então perguntou à me-
nina, que estava de vestido, se 
ela “gostava de homens mais 
velhos” e depois pediu para 
ela “abrir as pernas”, dizen-
do-lhe que “ ninguém iria no-
tar”, afi rma o relatório.

A menina fez contato vi-
sual com um funcionário e si-

nalizou pedindo ajuda. Depois 
de contar ao funcionário o que 
aconteceu, este contatou um 
policial de Miami.

Segundo a polícia, a me-
nina não conhecia o homem. 
Em depoimento, Reyes-Jime-
nez afi rmou que nunca pediu 
a ela para abrir as pernas. Jorge Alberto Reyes-Jimenez.

Local 10.

O primeiro recém-nascido 
foi entregue para adoção em 
uma Safe Haven Baby Boxes 
na Flórida.

A caixa do bebê está locali-
zada na sede do Fire Rescue de 
Ocala, a única na Flórida, ins-
talada em dezembro de 2020 
e uma das 134 caixas nos EUA.

A CEO Monica Kelsey teve 
a ideia de Safe Haven Baby Bo-
xes porque as autoridades ain-
da encontravam bebês mortos 
e abandonados, apesar de os 
estados terem uma lei de Sa-
fe Haven, permitindo que as 
mães entregassem os recém-
-nascidos a hospitais e quar-
téis de bombeiros.

As caixas possuem aquece-
dor, unidade de resfriamento 
e são acionadas por alarme, se-
gundo Kelsey. O alarme silen-
cioso alertará os bombeiros de 
que há um bebê na caixa 60 
segundos após o recém-nasci-
do ser colocado nela. Uma vez 
que o bebê está dentro, a porta 
externa é trancada e somente 
o pessoal de segurança ou mé-
dico pode acessá-la.

Recém-nascido 

é entregue à 

Florida Baby Box
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DeSantis ativa a Guarda 

Nacional por imigrantes 

O governador da Flórida, 
Ron DeSantis, assinou uma 
ordem executiva na sexta-fei-
ra, 6, ativando a Guarda Nacio-
nal da Flórida e orientando as 
agências estaduais de aplica-
ção da lei a ajudar os governos 
locais a lidar com o aumento 
do desembarque de migrantes 
em Florida Keys.

Esses e outros recursos es-
tão sendo ativados, em par-
te, para ajudar a “evitar mais 
desembarques de migrantes 
nas costas da Flórida”, disse 
DeSantis em um comunicado.

“Como os impactos negati-
vos das políticas de imigração 
sem lei de Biden continuam 

inabaláveis, o ônus do fracas-
so do governo Biden recai so-
bre as autoridades locais, que 
carecem de recursos para lidar 
com a crise”, disse o comuni-
cado. “É por isso que estou ati-
vando a Guarda Nacional e di-
recionando recursos do estado 
para ajudar a aliviar a pressão 
sobre os recursos locais. Quan-
do Biden continuar a ignorar 
suas responsabilidades legais, 
interviremos para apoiar nos-
sas comunidades.”

A medida ocorre quando 
centenas de migrantes foram 
interditados no mar ou desem-
barcaram na costa da Flórida 
nos últimos dias. 

Governador Ron DeSantis decidiu reforçar a segurança em Florida Keys.

RonDeSantisTwitter.

No ano passado, o condado de Monroe gastou US$ 60.000 em dinheiro do 

contribuinte para remover 49 embarcações ilegais de imigrantes.

Crise migratória pode custar mais 

impostos aos contribuintes da FL

A imigração pode ser uma 
questão federal, mas os contri-
buintes locais em Florida Keys 
estão pagando algumas das 
contas em meio ao ataque de 
migrantes que chegam ao ar-
quipélago.

Funcionários do condado 
de Monroe dizem que os in-
termináveis desembarques 
de migrantes, em sua maioria 
cubanos e haitianos escapan-
do de circunstâncias difíceis 
em seus respectivos países, 
estão sobrecarregando seus 
recursos.

Por exemplo, os delegados 
do xerife devem responder a 
cada desembarque e aguar-
dar a chegada dos agentes fe-
derais.

Mas o maior custo é a re-
moção dos barcos abandona-
dos em que os migrantes che-
gam. Autoridades disseram 
que o condado espera gastar 

até US$ 400.000 este ano ape-
nas para remover esses barcos.

No ano passado, o conda-
do gastou US$ 60.000 em di-
nheiro do contribuinte para 
remover 49 embarcações. Ape-
nas neste mês, eles esperam 
usar US$ 250.000 em dinhei-
ro concedido pelo estado pa-
ra remover sete barcos.

As chegadas frequentes es-
tão afastando os policiais de 
suas patrulhas normais.”Um 
policial teve que parar um 
motorista em alta velocida-
de que estava dirigindo peri-
gosamente e ele pediu refor-
ços e não conseguiu nenhum 
reforço porque havia três de-
sembarques de migrantes na 
costa ao mesmo tempo”, dis-
se Cates.

Os contribuintes também 
devem pagar a conta quando 
os migrantes não sobrevivem 
à perigosa jornada.

Imigrantes sendo resgatados por oficiais em Key Largo, sul da Flórida.

Local 10

“Algumas semanas atrás, 
cinco corpos apareceram e 
não havia ninguém para res-
gatá-los”, disse Gastesi. “Nos-
so médico legista os levou. 
Então esse é um recurso que 
a gente tinha que usar lá no 
município”.

Na próxima reunião da Co-
missão do Condado de Mon-
roe, Cates planeja apresentar 

uma resolução formal pedin-
do mais recursos ao governo 
federal, para mais agentes fe-
derais e mais vans para pro-
cessar os migrantes que che-
gam.

Apesar das medidas contra 
a imigração ilegal, a Flórida 
tem visto um aumento de mi-
grantes que arriscam em em-
barcações precárias. Local10.
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Para o ranking foram analisadas quatro principais categorias de bem-estar 

econômico: educação, saúde e apoio familiar e comunitário.

Qual o melhor condado da Flórida 

para o bem-estar das crianças? 

O Florida Policy Institute 
divulgou seus números 
de 2022 – classifi can-

do o bem-estar das crianças 
nos 67 condados do Estado 
da Flórida.

O índice de bem-estar clas-
sifi ca os condados de acordo 
com o desempenho das crian-
ças quando se trata das qua-
tro principais categorias de 
bem-estar econômico: educa-
ção, saúde e apoio familiar e 

comunitário.
Dos cinco primeiros no 

ranking geral, o Condado de 
St. Johns, na área costeira nor-
deste da Flórida, fi cou em pri-
meiro lugar, seguido pelos 
condados de Seminole, Bro-
ward, Nassau e Santa Rosa. O 
Condado de Madison, no nor-
te da Flórida, fi cou em último 
lugar, com 67 na análise, mos-
trando condições econômicas 
e familiares precárias.

No sul da Flórida, além 
de Broward no 3° lugar, Palm 
Beach fi cou em nono lugar 
geral e Miami-Dade em 22° 
lugar. Na região central, o 
condado de Orange foi clas-
sifi cado em 7° lugar e Osceo-
la no 12°.  

Os critérios são classifi ca-
dos da mesma forma ou me-
lhor em todo o estado em 
comparação com as medições 
feitas até uma década atrás. 

As estatísticas mais atuais pa-
ra muitas das categorias foram 
de 2020 e do ano passado. Is-
so signifi ca que o impacto to-
tal da infl ação recorde deste 
ano pode não ser totalmente 
conhecido ainda.

O índice de bem-estar usa 
16 critérios, incluindo o nú-
mero de crianças na pobreza, 
taxas de emprego, matrícula 
escolar e profi ciência. 

Fonte: Sun Sentinel. Broward fi cou no 3° lugar geral, Palm Beach em 9° e Miami em 22°.

DestiMap.

Projeto de lei prioriza segurança de mídia social em escolas
Uma projeto de lei arqui-

vado para a sessão legislativa 
de 2023 exigiria que o Depar-
tamento de Educação do es-
tado disponibilizasse online 
materiais instrutivos de segu-
rança de mídia social e que os 
conselhos escolares notifi cas-
sem os pais sobre os materiais.

O patrocinador do projeto 
de lei do Senado, Danny Bur-
gess, descreve sua legislação 
como uma forma de as escolas 
protegerem os alunos e capa-
citarem os pais, já que a mídia 
social se tornou parte da vida 
cotidiana.

“É uma das coisas mais crí-

ticas que podemos fazer como 
estado, reconhecer a difusão 
das mídias sociais em nossa 
sociedade e os impactos que 
isso teve em nossa juventude. 
Portanto, precisamos armar as 
crianças com conhecimento e 
informações e fornecer essas 
informações aos pais”.

Burgess acredita que o es-
tado da Flórida deveria exigir 
educação sobre segurança nas 
mídias sociais nas salas de au-
la das escolas públicas. A ses-
são legislativa está marcada 
para começar em 7 de março.

Com informações do Click 
Orlando. Projeto visa orientar alunos sobre o uso seguro de redes sociais. 

Divulgação 

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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Das 592 cidades do estado com dados disponíveis, Gifford, no condado de Indian River, é considerada a mais pobre. 

Cidade mais pobre da Flórida tem renda familiar 

anual de US$ 22.353; 63,8% menos do que a média

G
ifford, no condado de 
Indian River, foi clas-
sificada como a cida-

de mais pobre da Flórida, de 
acordo com o último censo. 
Das 592 cidades do estado com 
dados disponíveis, Gifford é a 
mais pobre. 

Uma família típica na Fló-
rida ganha $ 61.777 por ano, 
embora existam muitos luga-
res no estado onde os rendi-
mentos são muito mais bai-
xos. A família Gifford típica 
ganha apenas US$ 22.353 por 
ano, 63,8% menos do que a 
renda familiar mediana em to-
do o estado, de acordo com os 
últimos dados de cinco anos 
do American Community Sur-
vey. 

Dada a baixa renda, não 
surpreende que uma parcela 
maior do que a média dos re-
sidentes viva na pobreza. Com 
cerca de 4.481 habitantes em 
2020, a taxa de pobreza local 
na cidade é de 48,6%, em com-

paração com a taxa de pobreza 
estadual de 13,1%.

De acordo com os dados 
mais recentes, a família ame-
ricana típica ganhou uma mé-
dia de $ 69.021 nos cinco anos 
que terminam em 2021. Em-

bora esse último número re-
presente um aumento mo-
desto de 6% em relação às 
estimativas do período de cin-
co anos que termina em 2020, 
para a maioria dos america-
nos, qualquer  aumento da 

renda foi eliminado pela alta 
da inflação.

O US Census Bureau divul-
gou em dezembro as últimas 
estimativas de cinco anos do 
American Community Survey, 
um instantâneo demográfico 

Gifford, no condado de indian river, possui cerca de 4.481 habitantes e a taxa de pobreza local é de 48,6%.

Visit indian river.

nacional em andamento que 
coleta características sociais, 
econômicas e habitacionais 
de milhões de famílias todos 
os anos.

Para a classificação, as ci-
dades são definidas como en-
tidades legais incorporadas ou 
áreas estatísticas designadas 
pelo censo com populações 
entre 1.000 a 25.000 pessoas. 
As cidades foram excluídas se 
a renda familiar mediana não 
estivesse disponível no ACS 
2021 ou se o erro de amostra-
gem associado aos dados de 
uma cidade fosse considera-
do muito alto.

Renda das classes

Na região metropolitana 
de Miami, Fort Lauderdale e 
West Palm Beach, no sul da 
Flórida, a renda da classe mé-
dia baixa é de $ 43.000, en-
quanto a renda da classe mé-
dia alta é de $ 128.000.

Além disso, em Tampa, 
São Petersburgo e Clearwa-
ter, a renda da classe média 
baixa é de $ 42.000, enquanto 
a renda da classe média alta é 
de $ 126.000.

O Pew Research Center de-
fine a classe média americana 
como qualquer pessoa que ga-
nhe entre dois terços e o do-
bro da renda familiar média 
do país, que foi de US$ 70.784 
em 2021, de acordo com o 
United States Census Bureau. 
Isso significa que as famílias 
americanas que ganham en-
tre US$ 47.189 e US$ 141.568 
estão tecnicamente na classe 
média do país, segundo análi-
se da NBC Miami. 

Com cerca de 4.481 
habitantes em 2020, a 
taxa de pobreza é de 

48,6%, em comparação 
com a taxa de pobreza 

estadual de 13,1%.

Janeiro: conscientização 

sobre o glaucoma

U
ma visão saudável é 
parte integrante de 
praticamente tudo o 

que fazemos e nos afeta de 
maneiras profundas. Afinal, 
nossos olhos são nossas jane-
las para o nosso mundo. Ter 
uma visão melhor pode signi-
ficar ver os detalhes mais sutis 
das incríveis jogadas de fute-
bol de seu filho ou do próxi-
mo projeto de ciências. 

Uma boa visão te faz di-
rigir com mais segurança e 
também está relacionado à 
segurança no seu trabalho. 
Simplificando, uma visão me-
lhor significa aproveitar a vida 
ao máximo. Ao celebrarmos 
o Mês da Conscientização do 
Glaucoma em janeiro, certi-
fique-se de colocar uma visão 
mais saudável em sua lista de 
resoluções de Ano Novo. 

O glaucoma é uma doença 
ocular que afeta desproporcio-
nalmente os latinos. Com exa-
mes de vista anuais, você pode 
detectar e controlar o glauco-
ma precocemente e mudar es-
se quadro:

- O glaucoma pode causar 
perda de visão e cegueira, que 
não podem ser revertidas. O 

glaucoma faz com que o fluido 
se acumule no olho, causan-
do pressão podendo danificar 
o nervo óptico, que transfere 
imagens visuais para o cére-
bro. Mas você pode salvar sua 
visão com detecção e trata-
mento precoce.

- Não há sintomas iniciais. 
Muitas vezes, o glaucoma não 
apresenta sinais de alerta pre-
coce. Sem dor. Sem desconfor-
to. Sem visão embaçada. So-
mente o glaucoma avançado 
afetará sua visão. 

- Quase 8 em cada 10 lati-
nos que têm glaucoma não sa-

bem. A falta de conscientiza-
ção e a ausência de sintomas 
estão impedindo as pessoas 
de detectar a doença preco-
cemente. 

- Algumas pessoas correm 
maior risco do que outras. 
Afro-americanos com mais de 
40 anos, adultos com mais de 
60 –especialmente latinos e 
pessoas com uma história fa-
miliar de glaucoma estão em 
maior risco. 

*Gisele Crespo, oculista li-
cenciada pelo Florida Board of 
Opticinary.

Se não tratado, o glaucoma pode causar perda de visão e cegueira.

Pixabay.
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A
pesar do contínuo de-
bate nacional sobre a 
política de imigração, 

os Estados Unidos continuam 
sendo um dos maiores ímãs de 
imigrantes do mundo. Os es-
trangeiros entram no país de 
várias maneiras, mas os moti-
vos gerais são os mesmos: eles 
vêm para os EUA em busca de 
melhores oportunidades para 
si e para seus filhos.

Os imigrantes que vêm pa-
ra os EUA têm muitas cidades 
para escolher onde colocar 
suas raízes. Alguns optam por 
viver em áreas onde imigran-
tes anteriores de seu país de 
origem já estabeleceram uma 
comunidade. Mas nem sem-
pre essas são necessariamen-
te as melhores opções, como 
analisa o portal The Center 
Square.

Segundo o portal,  o re-

cente relatório “Imigrantes e 
Oportunidades nas Cidades da 
América” do Instituto George 
W. Bush-SMU Economic Gro-
wth Initiative, revisou 12 in-
dicadores-chave nas 100 áreas 
metropolitanas mais populo-
sas da América para identifi-
car as comunidades onde os 
imigrantes estão prosperando.

Jacksonville 
Na Flórida, de acordo com 

o relatório, a área metropoli-
tana de Jacksonville classifica-
-se como a 25ª melhor cidade 
para imigrantes. 

Situada no condado de Du-
val, Jacksonville é o lar de cer-
ca de 149.986 pessoas que nas-
ceram em países estrangeiros, 
representando 9,4% da popu-
lação total. De 2010 a 2021, a 
imigração foi responsável pe-
lo crescimento líquido da po-
pulação de 39.834 pessoas, im-
pulsionando o crescimento da 
população geral em 3,0%.

A prosperidade econômi-

Jacksonville (FL) fica 

entre as 25 melhores 

cidades para imigrantes
A cidade é a mais populosa da Flórida, lar de cerca de 

149.986 pessoas que nasceram em países estrangeiros, 

representando 9,4% da população total. 

Kissilla Silva Sanders, de 41 anos, morava em San diego (Ca) e mudou para Jacksonville com a família por causa do trabalho do marido; hoje não troca a cidade por outras da Flórida. 

arquivo Pessoal.

Jacksonville é a quarta maior região metropolitana da Flórida.

Pixabay.

ca provavelmente está atrain-
do muitos novos americanos 
para Jacksonville. A família tí-
pica chefiada por um residen-
te estrangeiro ganha $ 64.190 
por ano, e a taxa de proprie-
dade entre os residentes es-
trangeiros da área é de 62,4%. 
Essas e outras medidas socioe-
conômicas comparam-se re-
lativamente favoravelmente 
com a população da área me-
tropolitana como um todo. A 
renda familiar média e a taxa 
de propriedade de todos os re-
sidentes na área de Jacksonvil-
le são de $ 63.064 e 65,3%, res-
pectivamente.

Kissilla Silva Sanders, de 
41 anos, morava em San Die-
go (CA) e decidiu se mudar pa-
ra Jacksonville. Segundo ela, o 
motivo principal foi o traba-
lho do marido na Marinha e 

hoje não trocam a cidade por 
outras da Flórida. 

“Amamos morar aqui. A 
cidade em comparação com 
Miami e Orlando é bem mais 
calma, bem tranquila, com 
amplo espaço para lazer e 
grande potencial comercial. 
O trânsito em Jacksonville é 
bem mais calmo”, destaca. 

25 áreas metropolita-
nas

As 25 áreas metropolita-
nas com melhor desempenho 
das 100 maiores da Améri-
ca onde os imigrantes estão 
prosperando melhor incluem 
os cinco centros de tecnologia 
de primeira linha da Améri-
ca: San Jose (primeiro classi-
ficado), San Francisco, Seatt-
le, Washington e Boston. Eles 
também incluem cinco áreas 
metropolitanas que caracte-
rizam como centros financei-
ros ou tecnológicos de segun-
do nível em ascensão: Raleigh, 
Madison, Bridgeport-Stamfor-

d-Norwalk, Colorado Springs 
e Atlanta.

As regiões metropolita-
nas e os condados com parce-
las relativamente grandes da 
população imigrante têm um 
desempenho melhor do que 
outros lugares nos seguintes 
quesitos:

• Renda familiar.
• Inovação.
• Universidades com gran-

de impacto em inovação.
• Produtividade, tanto glo-

bal quanto no setor de tecno-
logia.

• Empresas iniciantes.
• Pessoal em ocupações es-

senciais como enfermagem.
• Custos de construção e, 

portanto, preços de habitação.
• Cultura gastronômica e 

outras medidas de apelo cul-
tural.

As cidades podem e devem 
usar as seguintes ferramentas 
para se tornarem lugares de 
alta oportunidade para imi-
grantes:

• Políticas orientadas para 
oportunidades.

• Políticas explícitas de 
acolhimento de imigrantes.

• Políticas comprovadas de 
alto impacto, ajudam os alu-
nos de inglês, criam caminhos 
para transferir treinamento 
estrangeiro e credenciais, e 
fornecer boa assistência ao 
reassentamento de refugiados.

Perfil populacional 
Em 2020, a população de 

Jacksonville era de 949.611 
habitantes, tornando-a a 12ª 
cidade mais populosa dos Es-
tados Unidos. 

Com uma população de 
1.733.937 habitantes, a área 
metropolitana de Jacksonville 
é a quarta maior região metro-
politana da Flórida.

“A família típica chefiada 
por um residente 

estrangeiro ganha US$ 
64.190 por ano na região 
de Jacksonville”, analisa 

o The Center Square.

3,0%
foi o crescimento da 

população geral de 2010 
a 2021, impulsionada 

pelos imigrantes. 

Perfil populacional nativo e imigrante de Jacksonville
Jacksonville está crescen-

do atualmente a uma taxa de 
1,31% ao ano e sua população 
aumentou 4,04% desde o cen-
so mais recente, que registrou 
uma população de 949.611 em 
2020. Abrangendo mais de 875 
milhas, Jacksonville tem uma 

densidade populacional de 
1.322 pessoas por milha qua-
drada. 

Os maiores grupos de as-
cendência em Jacksonville in-
cluem alemão (9,6%), ameri-
cano (9,3%), irlandês (9,0%), 
inglês (8,5%) e italiano (3,5%). 

Jacksonville é o lar da décima 
maior população árabe nos Es-
tados Unidos, bem como da 
maior comunidade filipino-a-
mericana na Flórida. Grande 
parte da comunidade filipina 
da cidade serviu na Marinha 
dos Estados Unidos. Há tam-

bém uma grande população 
de porto-riquenhos na cidade.

A cidade atravessa o rio St. 
Johns na região de First Coast 
no nordeste da Flórida, cerca 
de 12 milhas (19 quilômetros) 
ao sul da divisa do estado da 
Geórgia (25 milhas ou 40 km 

até o núcleo urbano/centro da 
cidade) e 350 milhas (560 km) 
ao norte de Miami.

O maior grupo religioso 
em Jacksonville é protestante, 
seguido por católicos, muçul-
manos, judeus e participantes 
de outras religiões. 

Arlaine Castro
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Há em torno de 670.000 pedidos de naturalizações ainda pendentes nos Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA.

Naturalização de imigrantes nos Estados Unidos atinge 

alta de 15 anos; naturalizados somam 22,1 milhões

Q
uase um milhão de imi-
grantes tornaram-se ci-
dadãos no ano fi scal 

que terminou em 30 de se-
tembro, o maior número em 
quase 15 anos e o terceiro 
maior número de todos os 
tempos, de acordo com uma 
análise recente da Pew Resear-
ch, demonstrando o impacto 
crescente da imigração sobre 
quem vive e trabalha em os 
Estados Unidos - e quem vota.

“As pessoas têm incenti-

vos para se tornarem cida-
dãos”, disse Jeffrey S. Passel, 
demógrafo sênior da Pew Re-
search, que co-escreveu o es-
tudo com base em dados do 
governo. “Os números não 
apenas se recuperaram. Eles 
estão atingindo níveis que ra-
ramente vimos em nossa his-
tória”.

O número total de pessoas 
que buscam se tornar cidadãos 
não é refl etido nos dados do 
fi nal do ano e, na verdade, é 

muito maior devido ao acú-
mulo de pedidos. Cerca de 
670.000 naturalizações ainda 
estão pendentes e cerca de no-
ve milhões de imigrantes nos 
EUA são residentes permanen-
tes legais elegíveis para obter 
a cidadania.

A população de cidadãos 
naturalizados triplicou entre 
1995 e 2019, de 7,6 milhões 
para 22,1 milhões, segundo es-
timativas do Pew. A parcela de 
todos os imigrantes elegíveis Luciana Correia Vuyk na cerimônia de naturalização em outubro de 2021.

Arquivo Pessoal. 

que foram naturalizados au-
mentou constantemente, pa-
ra quase dois terços em 2019, 
de 38% em 1995.

“Cerca de nove milhões 

de imigrantes são 

residentes permanentes 

legais elegíveis para 

obter a cidadania”, 

calcula a Pew Research.

“Acesso à imigração legal” - novo centro jurídico vai orientar imigrantes no sul do México 

A Casa Branca anunciou 
novos acordos entre Estados 
Unidos, México e Canadá na 
terça-feira, 10. Os líderes dos 
países - os chamados “Três 
Amigos” - se reuniram para 
negociações trilaterais sobre 
imigração e desenvolvimento 
da América do Norte na Cida-

de do México.
Na Cúpula dos Líderes da 

América do Norte, os três paí-
ses concordaram em dar pe-
quenos passos para tentar 
encorajar os imigrantes a so-
licitar status legal, em vez de 
colocar suas vidas nas mãos 
de contrabandistas e fazer a 

jornada de forma ilegal. Den-
tre as medidas estão uma nova 
plataforma conjunta on-line 
para dar aos migrantes “aces-
so simplifi cado a caminhos le-
gais”, um novo centro jurídico 
no sul do México apoiado por 
fi nanciamento do setor priva-
do e “compartilhamento de 

melhores práticas”.
A administração Biden 

anunciou uma plataforma 
virtual que servirá como um 
balcão único para os migran-
tes encontrarem informações 
sobre caminhos legais para os 
quais podem ser elegíveis - nos 
EUA, México ou Canadá.Joe Biden, Andrés López Obrador e Justin Trudeau na Cúpula no México.

Biden Twitter.

Imigrantes detidos são 

libertados após erro do ICE 
Vários imigrantes cuba-

nos programados para de-
portação de volta a Cuba fo-
ram libertados da detenção na 
quinta-feira, 29, depois que o 
Immigration and Customs En-
forcement publicou acidental-
mente seus dados confi den-
ciais on-line no mês passado 
e um funcionário dos EUA ofi -
cial repassou inadvertidamen-
te a informação ao governo 
cubano. 

“Estou superfeliz. Foi uma 
saga sair de Cuba. Obrigado à 
minha família que fez todo 
o possível e impossível para 
me tirar daqui”, disse ao Mia-
mi Herald Ronald Rodriguez 
Torres logo após deixar a cus-
tódia da imigração no Bro-
ward Transitional Center, um 
centro de detenção para mi-
grantes em Pompano Beach. 
Mailien Gonzalez, sua esposa, 
disse que o casal havia entra-
do nos Estados Unidos juntos 
no fi nal de outubro. 

Mas enquanto ela foi li-
bertada após o processo de 
imigração, ele foi detido. Na 
quinta-feira, eles fi nalmente 
se reuniram depois que ela 
passou meses imaginando o 

que aconteceria com seu ma-
rido. “Estou muito feliz por 
fi nalmente tê-lo aqui. Parecia 
um sonho, mesmo ontem”, 
disse ela. Rodriguez Torres dis-
se que, agora que foi liberado, 
espera estudar e trabalhar pa-
ra poder voltar a trabalhar na 
reabilitação física, o trabalho 
que fez em Cuba.

Vários migrantes cubanos 
anteriormente detidos, bem 
como parentes dos detidos, 
disseram ao Herald que ha-
via até 26 no Broward Transi-
tional Center que foram afe-
tados pelo despejo de dados 
sem precedentes do governo 
e que foram libertados ou es-

tavam em processo de serem 
liberado.

Muitos receberam liberda-
de condicional de um ano, en-
quanto outros foram coloca-
dos sob ordens de supervisão 
para verifi car com as autori-
dades, acrescentaram. De 103 
potenciais deportados, os EUA 
governo havia discutido com 
Cuba, 46 cubanos foram afeta-
dos pelo vazamento, segundo 
o Los Angeles Times. 

As cerca de duas dúzias 
libertadas foram todas afeta-
das pelo vazamento, de acor-
do com quatro ex-detentos, e a 
maioria também estava em lis-
tas de deportação para Cuba.

Imigrantes deixaram a custódia da imigração no Broward Transitional Center.

Wikipedia.
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Biden visitou locais mais movimentados pela travessia em El Paso, Texas.

Biden Twitter.

O 
presidente Biden fez no 
dia 8 de janeiro sua pri-
meira visita à fronteira 

desde que assumiu o cargo, 
chegando a uma cidade inun-
dada por imigrantes em meio 
a uma onda histórica de imi-
gração ilegal e raiva de ambas 
as partes sobre como ele está 
lidando com isso.

Em uma breve visita ao 
cruzamento mais movimen-
tado de El Paso e a um centro 
de apoio a serviços imigran-
tes, Biden cedeu às exigências 
dos republicanos para que fi-
zesse a viagem que não fazia 
há dois anos. Mas, ao chegar a 

Biden visita a fronteira 

EUA-México pela 

primeira vez após a posse 
1,7 milhão de 

imigrantes 

tentaram 

travessia ilegal 

em 2022.

El Paso, viu-se cercado por to-
dos os lados.

Democratas e ativistas de 
direitos humanos condena-
ram seu novo plano de apli-
cação como uma “desgraça 
humanitária”. Os republica-
nos criticaram sua demora em 

chegar a uma fronteira que di-
zem estar “totalmente aberta” 
à imigração ilegal. E as autori-
dades mexicanas – que se pre-
param para recebê-lo em uma 
cúpula de líderes norte-ameri-
canos na segunda-feira – aler-
taram que suas propostas cru-

zariam uma “linha vermelha” 
para eles.

O número de imigrantes 
detidos tentando cruzar ile-
galmente a fronteira de 2.000 
milhas com o México atingiu 
níveis recordes. Nos 12 me-
ses anteriores a outubro pas-
sado, a Patrulha da Fronteira 
encontrou 1,7 milhão de mi-
grantes tentando atravessar 
ilegalmente, o maior número 
desde 1960.

O aumento de migrantes 
atingiu profundamente os 
Estados Unidos. Cidades tão 
distantes como Nova York e 
Washington estão lutando pa-
ra fornecer serviços aos cres-
centes números que estão che-
gando, alguns a pedido dos 
governadores republicanos da 
Flórida e do Texas, que trans-
portaram os migrantes de ôni-
bus ou de avião para fora de 
seus estados.

No domingo, Biden se re-
uniu com oficiais da Patru-
lha de Fronteira, membros do 
Congresso e autoridades locais 
no porto de entrada da Ponte 
das Américas, a travessia mais 
movimentada de El Paso, que 
deve receber US$ 600 milhões 
da lei de infraestrutura do pre-
sidente. 

Novas taxas de visto, 

cidadania e green card

O governo propôs uma sé-
rie de aumentos nas tarifas 
de alguns vistos e trâmites 
de imigração com o intuito 
de recuperar completamente 
seus custos de operação e po-
der voltar a operar em níveis 
completos de pré-pandemia, 
informou o Serviço de Cida-
dania e Imigração (USCIS) na 
semana passada.

A agência não estabeleceu 
mudanças nos vistos de turis-
mo tipo B1-B2. Os vistos tipo 
H-1B, para trabalhadores alta-
mente qualificados, aumen-
tariam de US$ 460 a US$ 780. 
O visto tipo H-2A, para traba-
lhadores estrangeiros em tra-
balhos agrícolas, custaria de 
US$ 460 a US$ 1.090.

Deportações de imigrantes 

aumentaram 29% em 2022 

Mais de 4,7 milhões de 
imigrantes enfrentaram pro-
cessos de deportação no ano 
fiscal de 2022, um salto de 
29% em relação ao mesmo 
período do ano anterior, de 
acordo com um relatório fe-
deral divulgado no dia 30 de 
dezembro.

Funcionários da Imigração 
e Alfândega disseram que sua 
carga de trabalho de imigra-
ção civil “aumentou significa-
tivamente” no ano fiscal pas-
sado, em grande parte devido 

Agentes do ERO durante operação.

ICE.

ao número recorde de migran-
tes que apareceram na fron-
teira sul, de acordo com seu 
relatório anual detalhando as 
ações da agência de 1º de ou-
tubro de 2021 a 30 de setem-
bro de 2022.
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Diminuição nas matrículas escolares é um dos meios de diagnóstico; Manhattan viu declínio de 9,5% na faixa etária.

Famílias com crianças menores de 5 anos ‘lideraram 

o êxodo’ das principais cidades dos Estados Unidos

F
amílias com crianças pe-
quenas impulsionaram 
em grande parte o “êxo-

do” das grandes cidades vis-
to durante os dois primeiros 
anos da pandemia de CO-
VID-19, segundo uma nova 
análise.

O relatório do Economic 
Innovation Group, uma orga-
nização empresarial bipartidá-
ria, analisou os dados do Cen-
so dos EUA mostrando que o 
número de crianças menores 
de 5 anos vivendo nas grandes 
cidades caiu 5,4% desde 2019.

Manhattan viu um declí-
nio de 9,5% na faixa etária, 
enquanto San Francisco per-
deu 7,6% de sua população 
dessa idade, de acordo com o 
relatório.

A análise sugeriu que, com 
o aumento do trabalho remo-
to, as famílias jovens em par-
ticular podem se beneficiar 
do custo mais baixo de mora-
dia e de morar fora das gran-

des cidades – acrescentando 
que o aumento da criminalida-
de e o fechamento de escolas 
também podem ter tido um 
impacto, embora sejam ne-
cessárias análises mais apro-
fundadas.

As mudanças populacio-
nais podem ter implicações 
enormes para os sistemas de 
escolas públicas da cidade que 
vinculam o financiamento à 
matrícula, como Nova York.

“A maioria dos estados ba-
seia os fundos de educação na 
matrícula e, como resultado, 
menos alunos significam me-
nos dólares para educação”, 
escreveram os autores do re-
latório, Adam Ozimek e Con-
nor O’Brien. “Isso cria proble-
mas de ajuste dispendiosos e 
perturbadores, como demitir 
professores e fechar escolas, 
o que, por sua vez, pode redu-
zir a qualidade da educação.”

No total, as escolas públi-
cas da cidade de Nova York 

– incluindo 3K e pré-K, bem 
como escolas charter – matri-
culam 73.000 alunos a menos 
desde o início da pandemia, 
de acordo com dados do In-
dependent Budget Office da 
cidade.

Funcionários da educação 
disseram ao The Post que o sis-
tema está a caminho de per-
der mais dezenas de milhares.

Contabilizando os núme-
ros mais recentes de matrícu-
las, o Office of the New York 
City Comptroller prevê que 
os diretores estão enfrentan-
do pelo menos US$ 372 mi-
lhões em perdas coletivas em 
seus orçamentos escolares in-
dividuais.

Os pesquisadores observa-
ram que as taxas de natalida-
de em geral diminuíram, e na-
cionalmente menos famílias 
de imigrantes se mudaram 
para os EUA.

“Ainda é uma questão 
muito aberta, se esse êxodo 

Durante a pandemia, famílias decidiram se beneficiar do custo mais baixo de moradia fora das grandes cidades.

Pixabay.

é um pontinho ou um sinal 
do que está por vir”, disse 
O’Brien ao The Post.

O’Brien disse que alguns 

desincentivos temporários, co-
mo fechamento de escolas re-
lacionados à COVID, podem 
ser coisa do passado - enquan-

to outras considerações, como 
trabalho remoto ou altos cus-
tos de moradia nas cidades, 
provavelmente persistirão.

Professora é baleada em 

sala por aluno de seis anos 
Uma professora de uma 

escola da Virgínia foi baleada 
dentro da sala de aula por um 
aluno de seis anos. O inciden-
te aconteceu na tarde de sex-
ta-feira (6). Abby Zwerner, de 
25 anos, foi baleada na mão e 
no abdômen e está internada 
em estado grave, mas estável.

Segundo a investigação, o 
menino atirou contra a pro-
fessora por volta de 2pm na 
Richneck Elementary School, 
em Newport News, quando 
esta percebeu a arma com ele 
e tentou tirá-la de suas mãos. 
Ele teria levado a arma na 
mochila, apontado intencio-
nalmente para a professora 
e atirado

Após ser baleada, a profes-
sora disse aos outros alunos 
para correr e eles foram man-
tidos em segurança na sala de 
aula de outro professor. Ela 
então buscou ajuda de uma re-
cepcionista e desmaiou.

O xerife Steve Drew, do 
Newport News Police Depart-
ment, disse que o “tiro não 
foi acidental, foi intencional”. 

Brittaney Gregory, cujo fi-
lho estuda na mesma classe, 
disse ao Washington Post que 

seu filho disse a ela que sen-
tiu que não conseguia respi-
rar quando a arma foi dispa-
rada. Ele contou à mãe que a 
turma estava lendo e prestes 
a ir para a aula de arte quan-
do a criança puxou uma arma 
de sua mochila e apontou para 
sua professora, Abby Zwerner. 
“Ela ia confiscar e foi quan-
do ele atirou”, disse Gregory 
ao Post.

Quando a polícia chegou, 
encontrou uma pistola Taurus 
9 mm na classe perto da mesa 
do aluno, junto com sua mo-

chila, um telefone celular e 
um cartucho usado. O meni-
no e a mãe foram interroga-
dos e disseram que a arma foi 
comprada legalmente e arma-
zenada em sua casa.

A criança, que não foi 
identificada, foi levada sob 
custódia e está sendo avalia-
da no hospital, disse a polícia, 
acrescentando que vai buscar 
uma ordem de prisão tempo-
rária. A mãe da criança está 
sendo investigada, mas ainda 
não se sabe se será indiciada.

Fonte: BBC. 

Facebook.

Abby Zwerner, de 25 anos, foi baleada na mão e no abdômen.
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Contestação do resultado eleitoral, prédios-alvo das invasões, violência, vandalismo e incentivo se assemelham.

Quais as semelhanças e diferenças do ataque ao 

Capitólio nos EUA x Praça dos Três Poderes no Brasil?

A
ssim como os manifes-
tantes que invadiram 
o Capitólio em janei-

ro de 2021 nos Estados Uni-
dos quando da confirmação da 
eleição presidencial que ele-
geu Joe Biden, parte dos bra-
sileiros que também não acei-
ta os resultados das urnas que 
deu vitória a Luís Inácio Lula 
da Silva cometeu atos de van-
dalismo na Praça dos Três Po-
deres em Brasília. 

Nos dois acontecimentos, 
há mais semelhanças do que 
diferenças: contestação do re-
sultado eleitoral, prédios-alvo 
das invasões, violência e van-
dalismo, incentivo ligado di-
reta ou indiretamente pelos 
presidentes que perderam as 
eleições.

Assim como nos EUA, os 
apoiadores do então presiden-
te republicano Donald Trump 
não aceitavam a sua derrota 
nas urnas para o democrata 
Joe Biden , os apoiadores de 
Bolsonaro não aceitam o resul-
tado das eleições de outubro. 
Tanto os invasores america-
nos quanto os brasileiros são 
ligados à direita e defendem 
pautas conservadoras.

Uma diferença do ato no 
Brasil foi que o ataque ocor-
reu em um domingo e os pré-
dios estavam completamente 
vazios.  Ao contrário do Ca-
pitólio nos EUA, que estava 
repleto de parlamentares e 
servidores, além do então vi-
ce-presidente, Mike Pence, em 
meio à realização de uma ses-
são oficial.

Nos dois casos, os radicais 
agiram com violência e hou-
ve quebra-quebra. Enquanto 
nos EUA os radicais invadiram 
e depredaram gabinetes, no 
Brasil, os vândalos chegaram 
até o plenário do Senado e o 
do STF, onde promoveram de-
predação, além de terem ido 
bem perto do gabinete presi-
dencial.

O prejuízo ao patrimônio 
público está calculado em ao 
menos R$ 3 milhões apenas 
na Câmara dos Deputados, 
que junto com o Senado Fe-
deral compõe o Congresso Na-
cional.

Apoio EUA x Brasil
Os EUA vão compartilhar 

com Brasil a experiência da 
investigação do Capitólio que 
resultou em mais de 950 pri-
sões e pelo menos 350 inves-

tigados já foram condenados. 
O Ministério Público Federal 
vai enviar representantes aos 
Estados Unidos para conversar 
com as autoridades america-
nas que investigaram a inva-
são ao do Capitólio.  

No Brasil, a Procurado-
ria-Geral da República está 
à frente das tratativas para 
que a cooperação comece o 
quanto antes. Há previsão de 
reuniões, por exemplo, com 
oficiais do Departamento de 
Justiça. A lista de presos por 
invasão à Praça dos Três Po-
deres chega a 736 nomes. Se-
gundo  a Secretaria de Ad-
ministração Penitenciária do 
DF (Seap-DF), 1.028 detidos já 
ingressaram no sistema pri-
sional do DF, até a manhã 
de quarta. Do total, 637 ho-
mens foram levados ao Cen-
tro de Detenção Provisória 2, 
no Complexo da Papuda. Ou-
tras 391 mulheres foram en-
caminhadas à Penitenciária 
Feminina do DF.

Reação da classe po-
lítica 

A classe política brasileira 
demonstrou maior coragem 
na defesa da democracia após 
os ataques de Brasília do que 
os republicanos americanos 
depois da invasão do Capitó-
lio. A avaliação é do brasilia-
nista Christopher Sabatini, es-
pecialista sênior da Chatham 
House, instituto de política 
internacional com sede em 
Londres, dada em entrevis-
ta à BBC.

Ele cita como exemplos do 
compromisso com a democra-
cia o fato de que muitos go-
vernadores — mesmo os que 
fazem oposição ao presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 
terem marchado com o pre-
sidente em direção ao prédio 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF) na segunda-feira, um dia 
após os ataques.

Sabatini observa que até 
mesmo o governador do Dis-
trito Federal, Ibaneis Rocha 
(MDB) — aliado do ex-presi-
dente Jair Bolsonaro — acatou 

sem reservas a suspensão de 
90 dias do cargo imposta pe-
lo ministro Alexandre de Mo-
raes, do STF.

Reações como essa não 
aconteceram nos Estados Uni-
dos após a invasão do Capitó-
lio. Na ocasião, muitos políti-
cos republicanos se recusaram 
a criticar os manifestantes, 
analisa.

Apoio internacional
Estados Unidos, União Eu-

ropeia e ONU expressaram 
apoio ao governo brasileiro. 
A repercussão internacional 
da invasão à Praça dos Três 
Poderes é vista como preocu-
pação global sobre a realida-
de enfrentada e o futuro da 
democracia não só no Brasil, 
mas em todo o mundo. 

A Organização dos Esta-
dos Americanos (OEA) tam-
bém manifestou apoio ao go-
verno brasileiro e condenou 
os atos antidemocráticos em 
Brasília. 

A declaração foi seguida 
pelo embaixador do Canadá, 
Hugh Adsett, que frisou que as 
eleições no Brasil ocorreram 
de forma livre e justa. 

Manifestantes invadiram o prédio do Congresso  Nacional, Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro de 2023. 

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Os EUA vão compartilhar 

com Brasil a experiência 

da investigação do 

Capitólio que resultou 

em mais de 950 prisões e 
350 condenações. 

Manifestantes invadiram o Capitólio em 6 de janeiro de 2021 quando da confirmação da eleição presidencial.

Creative Commons.

Arlaine Castro
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Q
ue 2023 seja um ano de muita 

abundância em todas as áreas 

de sua vida!

Agora na área financeira eu tal-

vez possa te dar um pequeno empur-

rãozinho…

A vida é cheia de armadilhas fi-

nanceiras. Mesmo com as melhores 

intenções, é fácil cometer erros fi-

nanceiros. Mas não se trata apenas 

dos erros que você está cometendo - 

são as oportunidades que você pode 

estar perdendo.

A boa notícia é que nunca é tarde 

para se recuperar desses erros e nunca 

é cedo para aprender como evitá-los! 

Nas próximas semanas vamos 

rever alguns dos erros financeiros 

mais comuns a serem evitados e co-

mo evitá-los.

1) Planejamento Zero (ou não ter 

um orçamento)

Um erro financeiro comum é dei-

xar de construir um plano financeiro 

ou um orçamento.

Seu plano financeiro é o seu ro-

teiro para atingir seus objetivos finan-

ceiros. Trata-se de estabelecer metas; 

e estas devem seguir 5 pontos cru-

ciais: as metas devem ser específicas, 

mensuráveis, alcançáveis, relevantes, 

com prazo) e uma estratégia de inves-

timento e economia para chegar lá.)

Ter o auxílio de um planejador fi-

nanceiro é frequentemente recomen-

dado para um começo forte.

Seu orçamento é como você alo-

ca sua renda todos os meses. Um or-

çamento forte ajuda a garantir que 

você cuide de suas necessidades e vi-

va dentro de suas possibilidades, além 

de alocar fundos para seus desejos, pa-

gamento de dívidas e investimentos 

em seu futuro.

Uma boa regra a ser usada ao es-

tabelecer um orçamento é a regra 

50/30/20:

* 50% para necessidades básicas  

(moradia, carro, saúde, etc.)

* 30% para os desejos (entreteni-

mento, etc.)

* 20% para poupança, amortiza-

ção de dívidas e investimentos

Dependendo de sua renda dispo-

nível, metas financeiras e estágio de 

sua carreira, a flexibilidade é impor-

tante. Se você puder alocar conforta-

velmente mais de 20% de sua renda 

para poupança e investimento, esta-

rá em melhor situação a longo prazo.

E hoje em dia planejar um orça-

mento é muito fácil!

Você tem que buscar um meio 

com o qual você se identifique para 

ter mais chances de segui-lo o que 

consequentemente vai aumentar as 

suas chances de sucesso nesta área. 

Você pode começar com um or-

çamento feito em Excel; você pode 

anotar em um caderno, ou se você se 

sente mais íntimo da tecnologia você 

pode usar qualquer um dos inúmeros 

aplicativos que existem para constru-

ção e controle do orçamento.

Na verdade, eu super recomendo 

o aplicativo MINT. Com o MINT você 

consegue inclusive “linkar” as suas 

contas bancárias e ter assim um pano-

rama real da sua situação financeira.

Este é o erro #1 que a grande 

maioria das pessoas comete: não ter 

planejamento algum e o pior não ter 

o controle de onde está indo o seu 

dinheiro.

Uma coisa que sempre digo aos 

meus clientes, eu vou dizer hoje pa-

ra você! Você é o CEO de uma grande 

empresa chamada “minha vida” e o 

orçamento vai te ajudar a colocar as 

rédeas em seu dinheiro, podendo as-

sim direcionar o mesmo pra o de vo-

cê quiser!!!

Pensa comigo, como um CEO de 

uma grande empresa, você não esta-

ria super interessado em saber o que 

entra e sai financeiramente desta em-

presa? Pois assim você terá em suas 

mãos as ferramentas necessárias pa-

ra fazer esta empresa crescer e pros-

perar? Não é verdade? Então por que 

você acha que seria diferente com a 

sua vida?

Este é o primeiro passo para um 

ano de 2023 de realmente muita 

abundância para a sua vida!

Na próxima edição vamos visi-

tar outro ponto crucial da sua vida 

financeira.

Boa semana para todos!

POR CLAUDIA FEHRIBACH

Carioca, 

formada em 

Artes pela Uni-

versidade do 

Rio de Janeiro. 

Conselheira 

financeira es-

pecialista em 

orçamento, 

crédito pes-

soal , proteção 

de família e 

acumulação 

de patrimônio.

Vice-Presiden-

te Executiva 

da Five Rings 

Financial.Envie 

sua dúvida 

por email para 

claudia@five-

ringsfinancial.

com

Feliz ano novo!

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 12 a 18 de Janeiro de 2023 19

A 
Liga Nacional de Futebol Americano 
- National Football League (NFL) - en-
tra na fase do tradicional ‘mata-ma-
ta’. Agora a bola oval gira pra valer 

nas duas conferências: AFC e NFC. Sete times 
de cada grupo se classificaram para os pla-
yoffs, com o fim da Semana 18 da Temporada 
Regular, realizada no último fim de semana.

O melhor colocado passou direto para a 
segunda etapa — a Divisional —, enquanto 
na rodada de Wild Card o 2° tem a vantagem 
de jogar contra o 7°, o 3° de jogar contra o 

6°, enquanto o 4° enfrenta o 5°.
A semana 18 da NFC marcou a derrota e 

o adeus que os Green Bay Packers, que perde-
ram de 20-16 para os Detroit Lions. Os Seatt-
le Seahawks, que venceram de 19-16 os LA 
Rams, mantiveram a sétima posição, garan-
tindo vaga no Wild Card e tirando chances 
tanto dos Packers quanto dos Lions.

Já no lado da AFC, o Kansas City Chiefs 
garantiu sua vaga no topo da tabela, enquan-
to os Buffalo Bills ficaram em segundo, de-
pois da vitória sobre os Patriots — o que vai 
resultou em um confronto com o rival Mia-
mi Dolphins no Wild Card. Já Cincinnati Ben-
gals garantiu a terceira colocação ao vencer o 
Baltimore Ravens, que fechou na sexta colo-
cação. Com isso, os times se enfrentam mais 
uma vez, agora, no ‘mata-mata’.

NFL in Brasa
O futebol americano também caiu na gra-

ça dos brasileiros. Por isso, a agência Effect 
Sport, responsável pela NFL no Brasil, vai 
promover o “NFL in Brasa”, viewing party pa-

ra o Super Bowl LVII. O evento está marcado 
para os dias 11 e 12 de fevereiro, no Komple-
xo Tempo, na cidade de São Paulo. Será o pri-
meiro ‘live experience’ da National Football 
League (NFL) no Brasil.

Além da transmissão da grande final da 
liga de futebol americano, o “NFL in Brasa” 
terá experiências esportivas, gastronômicas e 
musicais, segundo informou reportagem da 
revista Meio & Mensagem, do Brasil. O públi-
co também poderá participar de desafios de 
futebol americano.

As atrações incluem lançar a bola como 
um quarterback, chutar um field goal e dar 
tackles em adversários. Os participantes vão 
poder registrar suas performances como fa-
zem os atletas durante os testes do NFL Scou-
ting Combine.

O futebol americano é transmitido no 
Brasil há décadas pela ESPN na TV por assina-
tura. E a NFL voltou para a TV aberta na atual 
temporada em acordo com a RedeTV - con-
trato válido até 2025. O  Super Bowl LVII se-
rá realizado no dia 12 de fevereiro no State 
Farm Stadium, no Arizona.

WILD CARD
14/01 Sábado
18h30 49ers x Seahawks
22h15 Jaguars x Chargers

15/01 Domingo
15h00 Bills x Dolphins
18h30 Vikings x Giants
22h15 Bengals x Ravens

16/01 Segunda
22h15 Buccaneers x Cowboys

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.

NFL entra nos playoffs com ‘live experience’ no Brasil

georgenatal@gmail.comPor GEORGE FERNANDES
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C
onforme a conhe-
cida frase: “Abdô-
men tanquinho não 
é construído na aca-

demia e sim na cozinha”, 
sabemos que a alimentação 
é parte essencial nessa con-
quista tão almejada por to-
dos! No artigo de hoje, tra-
go algumas dicas valiosas. 
Tome nota:

1- Reduza seu % de gor-
dura: os músculos abdo-
minais só irão aparecer se 
seu corpo tiver um baixo 
percentual de gordura. Na 
maioria dos casos: menos 
do que 10-12% para homens 
e 13-15% para mulheres.

Então, o primeiro passo 
é entrar num programa de 
alimentação e treino para 
reduzir seus níveis de gor-
dura.

2- Dieta regrada: Nutri-
ção é a parte mais impor-
tante na conquista de um 

baixo percentual de gordu-
ra e um abdômen defi ni-
do, não tem como escapar. 
O ideal é que o nível calóri-
co de sua dieta seja reduzi-
do, os carboidratos simples 
sejam excluídos, gorduras 
ruins (trans) sejam elimina-
das, adeus aos fast-foods, re-
frigerantes, álcool, doces, 
massas, pães gordurosos, 
açúcar e muito sal na roti-
na diária. Esses alimentos 
só devem ser consumidos 
esporadicamente. Não tem 
milagre! Se você quer, tem 
que fazer por merecer.

3- Hidratação: a hidrata-
ção é importante pelo sim-
ples fato de que pessoas de-
sidratadas retém líquidos 
com mais facilidade e têm 
o funcionamento intestinal 
comprometido pela baixa 
ingestão de água: duas cau-
sas de distensão abdominal. 
Ingira entre 2 e 3 litros de 

água por dia.
4- Quantidade de comi-

da: sempre se alimente e 
termine de comer com a 
sensação de que ainda ca-
beria um pouco mais de ali-
mentos. Esse segredo vale 
ouro: nunca distenda as pa-
redes do estômago! Quando 
você come e se sente estu-
fado, você dilata seu estô-
mago e ele pedirá cada vez 
mais comida posteriormen-
te. Ao comer menos, você 
irá reduzí- lo e comer só o 
necessário a cada 2-3 horas.

5- Dieta rica em proteí-
nas: aumente o nível pro-
teico de sua dieta: além de 
melhorar o ganho de mas-
sa magra, reduzir/preve-
nir fl acidez, causar sacieda-
de facilmente e ajudar na 
construção do tanquinho, 
as proteínas não estufam e 
nem fermentam como os 
carboidratos.

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

COMO CONQUISTAR UM ABDÔMEN TANQUINHO

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
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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

Elba Ramalho e Mariana Aydar e juntas em 

faixa inspirada em Trancoso

“
Quadrado Vivo”, can-
ção do publicitário Ni-
zan Guanaes pela pre-
servação da cultura 

e natureza nos paraísos na-
turais, como Trancoso (na 
Bahia, estado natal do au-
tor), acaba de chegar as pla-
taformas nas vozes de Ma-
riana Aydar e Elba Ramalho. 
“Trata-se de um forró conta-
giante, ritmo que representa 
tanto a cidade baiana e que 
a cada dia fica mais difícil de 
ouvir pelas ruas do distrito, o 
forró também é uma espécie 
em extinção”, conta Nizan. 

Mariana, Elba e Nizan 
não estão juntos no projeto 
à toa. Os três possuem uma 
forte ligação com o local e a 
comunidade, e entoam em 
“Quadrado Vivo” um chama-
do que une pessoas diver-
sas com um objetivo em co-
mum. “Um dia o Nizan me 

ligou dizendo que tinha uma 
música que ele queria que 
eu cantasse, era um forró e 
me mostrou essa composi-
ção, eu me apaixonei de pri-
meira, adoro ele compondo 
e muita gente não sabe esse 
lado talentoso dele. Uma mú-
sica que carrega uma bandei-
ra importante de se levantar, 
a preservação da natureza e 
da cultura local de Trancoso, 
terra que sou profundamen-
te apaixonada e tenho acom-
panhado toda a transforma-
ção”, explica Mariana Aydar.

A soma de Elba Ramalho 
foi algo natural na canção. 
Importante nome da músi-
ca brasileira, nordestina e do 
forró, é também madrinha 
de Mariana e possui profun-
da conexão com a região. “É 
uma relação de muita cum-
plicidade.  Eu amo Trancoso 
e me sinto acolhida por esta 

cidade tão maravilhosa”, diz 
a paraibana. “São mais de 35 
anos de integração com a co-
munidade, sou madrinha de 
muitas crianças, batizei mui-
ta gente lá na Igrejinha, me 
sinto parte da comunidade. 
Vi toda uma geração crescer, 
acompanhei as felicidades e 
tristezas de muitos nativos 
que são amigos queridos. De-
finitivamente, um caso de 
amor. Precisamos preservar 
e eternizar as coisas boas de 
Trancoso. Uma alegria par-
ticipar do projeto”, celebra 
Elba.

U
m dos maiores artis-
tas brasileiros de to-
dos os tempos, dono 
de clássicos incon-

testáveis ao longo de uma 
carreira com mais de 30 dis-
cos gravados, Lulu Santos 
anuncia para maio de 2023 a 
turnê americana “Barítono”. 
Os shows na Florida acon-
tecem na sexta-feira 12 de 
maio no Miami Beach Band-
shell, e sábado 13 de maio no 
House of Blues em Orlando. 
A turnê produzida pela Bra-
zilian Nites, também inclui 
shows em Los Angeles, Ber-
keley, Chicago, Silver Spring, 
Atlanta, Boston e Nova York. 
O nome da turnê se refere ao 
tipo de voz do cantor. “Admi-
ti tardiamente várias coisas 
importantes sobre mim, en-
tre elas o fato de ser um barí-
tono, cantor de tessitura vo-
cal grave. Sou Barítono com 
paixão, gosto dos graves, gos-

Lulu Santos traz a Turnê 

Barítono para Miami 

Beach e Orlando em maio  

to de como minha voz soa 
nesta região. É com essa in-
tenção e propósito que che-
gamos a este espetáculo no 
qual oferecemos, como de 
hábito nosso melhor. Não ve-
jo a hora de lhes apresentá-
-lo,” exalta Lulu. 

Podem se preparar pa-
ra ouvir e cantar clássicos 
como “Tempos Modernos”, 
“O Último Romântico”, 

“Tudo Azul”, “Toda Forma 
de Amor”, “Um Certo Al-
guém”, “Assim caminha a 
humanidade”, “Aviso aos 
Navegantes”, “De Repen-
te Califórnia” e muito mais. 
As vendas de ingressos co-
meçam na sexta-feira 13 de 
janeiro as 10AM. Informa-
ções e ingressos para todos 
os shows da turnê estão no 
site BrazilianNites.com
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Babylon
Paramount 

Pictures

O drama 
histórico 
com um 
toque de 
comédia 
do diretor 
Damien 
Chazelle, 
“Babylon”, 
já em 
cartaz. No 
final da 
década de 
1920, Holly-

wood passa por um período de grande 
mudança, com a transição do cinema 
mudo para os filmes falados. No elenco 
estão Margot Robbie, Brad Pitt, Tobey 
Maguire, Jean Mart, Diego Calva, entre 
outros. Longa que não vai agradar a 
todos, mas tem uma linda cinemato-
grafia, produção e figurino.

Whitney 
Houston: 
I Wanna 
Dance with 
Somebody
TriStar 

Pictures

O drama 
biográfi co 
“Whitney 
Houston: I 
Wanna Dance 
with Somebo-
dy” já em car-
taz. O longa 
acompanha a 
emocionante 

história de uma das cantoras de R&B mais 
famosa do mundo - Whitney Houston -, desde 
sua jornada para sair da escuridão até o estre-
lato mundial. No elenco estão Stanley Tucci, 
Naomi Ackie, Ashton Sanders, Tamara Tunie, 
entre outros.

Glass Onion: 
A Knives Out 
Mystery
Netfl ix

O detetive 
Benoit Blanc 
está de volta! 
A comédia 
policial 
“Glass Onion: 
A Knives Out 
Mystery” já 
disponível. 
O detetive 
Benoit Blanc 
é convidado 
para uma lu-

xuosa propriedade privada de um bilionário 
na Grécia. Lá, ele terá de resolver o caso de 
assassinato que acontece na propriedade e 
todos os convidados são suspeitos. No elenco 
estão Daniel Craig, Edward Norton, Kate 
Hudson, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, entre 
outros. Ryan Johnson cuido do roteiro e da 
direção. O longa também está em cartaz.

Roald Dahl’s 
Matilda the 
Musical
Netfl ix

A nova adapta-
ção do musical 
vencedor dos 
prêmios Tony e 
Olivier, “Roald 
Dahl’s Matilda 
the Musical”, 
já disponível. 
O longa, que já 
está passando 
em algumas sa-
las de cinemas 
do país, conta 

a história de uma garotinha solitária e extraor-
dinária que usa a mente afi ada e a imaginação 
fértil para mudar sua vida e transformar o mundo 
que a cerca. No elenco estão Emma Thompson, 
Alisha Weir, Lashana Lynch, Stephen Graham, 
Andrea Riseborough, entre outros. A direção é de 
Matthew Warchus. O roteiro adaptado foi escrito 
por Dennis Kelly e Tim Minchin.

CINEMA

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

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

Estreias nas telonas e nas telinhas

cinema@gazetanews.comPor JANA NASCIMENTO NAGASE

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

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

Escolinha de Futebol da CBF Boca Raton

Confraternizacao após o amistoso

Daniel Valesi e Lucas Bianchi

CBF Soccer no Hard Rock Stadium

N
o final de 2022 foi realizado um evento no Hard Rock Stadium com a participação de 
vários times de futebol infantil e juvenil. A escola CBF Soccer de Boca Raton participou 
do amistoso e fez bonito com as cores do Brasil! 

A escolinha está com vagas abertas para o futebol competitivo e recreativo.
Os treinos acontecem na “West Boca Raton Community High School” com horários e progra-

mas diferentes de segunda a sexta, a partir das 5:00pm. Soccer Competitivo: segunda, quarta e 
sexta das 6:00pm as 7:30pm; Soccer recreativo: segunda e quarta ou terça e quinta de 5:30pm as 
6:30pm. Informações +1 321-263-1022

Equipe de treinadores  e diretoria da CBF Boca Raton

A turma do “Soccer Recreativo”

A turma do “Soccer Competitivo”




