
O maior jornal brasileiro na Flórida

Em entrevista exclusiva ao Gazeta News, Foganholi falou sobre as me-
tas do Conselho, a segurança dos alunos e a comunidade brasileira 

na Flórida. Atualmente é membro do Conselho Escolar do Condado de 
Broward, nomeado pelo governador Ron DeSantis em 2022. “O foco é a 
proteção de nossos alunos”, destaca.

Comunidade brasileira discute aumento 

da violência em escolas da Flórida 

Daniel Foganholi, primeiro brasileiro 

no Conselho Escolar de Broward 

E
scolas estão 
vivenciando 
um aumento 

de brigas genera-
lizadas entre alu-
nos. Recentemen-
te, uma aluna de 
9 anos foi brutal-
mente agredida no 
ônibus escolar em 
Homestead. Dias 
antes, grupos de 
alunos partiram 
para agressão físi-
ca em escolas dos 
condados de Mia-
mi-Dade, Broward 
e Orange. Veja o 
que dizem pro-
fessores e pais e o 
que as escolas têm 
feito para evitar. 

Flórida | Pág. 10

Flórida  |  Pág. 11

O aumento de surtos, agressões e brigas está ligado à saúde mental, diz o Centro Nacional de Saúde Mental.

Filho de brasileiros, Daniel Foganholi nasceu em Boston (MA), mas veio para a Flórida ainda pequeno.

Miami-Dade Public Schools.

Arquivo pessoal.
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E
m 30 de novembro pas-
sado, enquanto o mun-
do começava a entrar 

no clima de fim de ano e ti-
nha os olhos mais voltados 
para a Copa do Catar, estrea-
va um programa que logo foi 
considerado um passo adian-
te no progresso da inteligên-
cia artificial: o ChatGPT.

Mas as consequências pa-
ra a humanidade de seu uso 
em larga escala ainda pre-
cisam ser totalmente com-

preendidas.O salto evoluti-
vo desse novo sistema está 
no poder de gerar conteúdo 
de forma bastante coerente e 
também por conseguir “soar 
mais humano”.

Apesar de erros e falhas 
ainda existentes, a capacida-
de já demonstrada pelo pro-
grama — e seu potencial de 
se desenvolver ainda mais a 
longo prazo — vem provo-
cando não só admiração, mas 

também alguns temores.
Basta observar a quan-

tidade de análises que asso-
ciam o ChatGPT à palavra 
“ameaça”. Muitos acham que 
o programa parece convin-
cente demais ao mimetizar o 
discurso de um ser humano e 
anteveem problemas.

São questionamentos so-
bre a possibilidade de for-
te ruptura em áreas como 
criatividade, aprendizado 
e educação, trabalho, segu-

rança digital — e a 
própria democra-
cia, como afirmou 
um artigo recente 
no jornal The New 
York Times.

Segundo os au-
tores, o que antes 
era uma pessoa ex-
pressando sua opi-
nião política agora 

pode ser apenas um robô 
que gera artificialmente um 
argumento.

O que é o programa?
O ChatGPT é, basicamen-

te, um robô virtual (chatbot) 
que responde a perguntas 
variadas, realiza tarefas por 
escrito, conversa de ma-
neira fluida e inclusive dá 
conselhos sobre problemas 
pessoais (embora haja a ad-
vertência de que não possui 

esse objetivo e que as orien-
tações passadas são genéri-
cas. Mas ele quase sempre 
atende o usuário em busca 
de aconselhamento).

As possibilidades de gera-
ção de conteúdo são imensas.

Ele pode, por exemplo, 
ensinar a preparar um estro-
gonofe — e com um toque 
diferente na receita, se você 
especificar —, dar dicas para 
conseguir uma vaga de tra-
balho, escrever poesia, traba-
lhos acadêmicos ou um mo-
delo de procuração judicial e 
também redigir uma carta de 
reconciliação para um amigo 
de quem você se distanciou.

O ChatGPT atende em 
questão de segundos um pe-
dido aleatório como “escreva 
um poema sobre inteligência 
artificial no estilo de Carlos 
Drummond de Andrade” — 
a qualidade do resultado, a 
depender do crítico, pode ser 
bastante discutível.

Segundo testes do site 
SEO.ai, o ChatGPT está dis-
ponível em quase 100 lín-
guas (incluindo português do 
Brasil), mas a performance 
do modelo varia conforme 
o idioma (funciona melhor 
em inglês).

O sistema foi desenvol-
vido pela OpenAI, empresa 

fundada em 2015 nos EUA 
por Sam Altman (hoje sua 
principal figura) e pelo oni-
presente Elon Musk (que se 
desligou dela em 2018 por 
considerar que havia confli-
to de interesse com o seu 
principal empreendimen-
to, a companhia automoti-
va Tesla).

Cinco dias após seu lan-
çamento, o ChatGPT chegou 
a mais de 1 milhão de usuá-
rios (que, ironicamente, pre-
cisam ser humanos; você pre-
cisa provar que não é um 
robô ao logar). Essas intera-
ções estão sendo utilizadas 
para treinar e desenvolver 
o modelo.

A OpenAI diz que o uso 
será gratuito e aberto a todos 
durante essa etapa de “teste e 
pesquisa” — levando especia-
listas a especular sobre futu-
ros tipos de monetização da 
ferramenta.

A companhia também 
adverte que, nesse período, 
o software “pode ocasional-
mente gerar informações in-
corretas ou enganosas” e que 
seu histórico de dados está li-
mitado a 2021.

Texto original: O que é 
ChatGPT e por que alguns o 
veem como ameaça? de Shin 
Suzuki da BBC Brasil.

CONSULADO-GERAL DO BRASIL EM MIAMI

Setor de assistências a brasileiros:  

(305) 285-6208 / (305) 285-6258 / (305) 285-6251

AEROPORTO INTERNACIONAL

Miami: (305) 876 7000

Fort Lauderdale: (954) 359 1200

TELEFONES DE EMERGÊNCIA EMERGÊNCIA ligue 911  (Corpo de Bombeiros, Polícia ou Ambulância)

Palm Beach: (561) 471 7400

Orlando: (407) 825 2001

AMERICAN RED CROSS

Miami Dade: (305) 644 1200

Broward : (954 797 3800

Palm Beach: (561) 833 7711 (South) 

Palm Beach: (561) 746 1532 (North) 

Orlando e Região: (407) 644 9300

ANIMAL CARE AND REGULATION DIVISION

Miami Dade: (305) 6441200

Broward: (954) 359 1313

Palm Beach: (561) 233-1200 | Orlando: (407) 836 6311

POR  | ARLAINE CASTRO

Mineira, 

formada em 

Comunica-

ção Social 

- Jornalismo 

pelo Centro 

Universitário 

do Leste de 

Minas Gerais 

(UNILES-

TEMG). Traz 

em seu cur-

rículo expe-
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assessora de 

comunicação, 

escritora,  

revisora e 

organizadora 

do livro Eta 

Babilônia. 

Atualmente 

é editora de 

conteúdo e 

repórter do 

Gazeta News.

Apesar de erros e falhas 

ainda existentes, a 

capacidade já demonstrada 

pelo programa — e seu 

potencial de se desenvolver 

ainda mais a longo prazo — 

vem provocando temores.

O que é ChatGPT e por que é visto como ameaça?
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Atletas podem ter que enviar 

histórico menstrual às escolas
Um rascunho proposto de 

um formulário de educação fí-
sica na Flórida pode exigir que 
todos os alunos atletas do ensi-
no médio divulguem informa-
ções sobre seu histórico mens-
trual – uma medida que já está 
atraindo a resistência dos opo-
nentes que dizem que a medi-
da prejudicaria os estudantes.

O rascunho - publicado no 
mês passado pela Florida High 
School Athletic Association, 
um grupo que supervisiona 
os programas atléticos inte-
rescolares em todo o estado - 
propõe tornar obrigatórias as 
perguntas opcionais sobre o 
ciclo menstrual de uma aluna, 

conforme relatado pelo Palm 
Beach Post.

O formulário, se aprovado, 
perguntaria se elas tiveram 
um ciclo menstrual e, em ca-
so afi rmativo, com que idade 
tiveram sua primeira mens-
truação, seu período mens-
trual mais recente e “quantos 
períodos [a aluna teve] no úl-
timos 12 meses.” 

As perguntas aparecem no 
formulário do estado há mais 
de duas décadas, mas são op-
cionais e não obrigatórias. Crí-
ticos dizem que a mudança faz 
parte da tentativa do estado de 
reverter os direitos dos trans-
gêneros.

O rascunho foi publicado pela Florida High School Athletic Association.

Pixabay.

 A Flórida representou 39% das mordidas nos EUA, seguida por Nova York, 

que teve oito mordidas, ou 20%; nenhuma no estado foi fatal.

Flórida registrou mais mordidas 

de tubarão no mundo em 2022 

O
s tubarões morderam 
16 pessoas em encon-
tros não provocados 

nas águas da Flórida no ano 
passado, marcando o maior 
número relatado de mordidas 
do que em qualquer outro lu-
gar do mundo.

A Flórida novamente teve 
mais mordidas relatadas do 
que qualquer outro lugar na 
Terra, de acordo com pesqui-
sadores do Arquivo Internacio-
nal de Ataques de Tubarão da 
Universidade da Flórida, que 
documenta ataques de tuba-
rão a cada ano.

Como nos anos anteriores, 
os EUA teve o maior número 
de mordidas, e a Flórida nova-
mente compôs o maior núme-
ro na América. Nenhuma das 
16 mordidas não provocadas 
da Flórida foi fatal, mas duas 
resultaram em amputações. A 
Flórida representou 39% das 

mordidas nos EUA, seguida 
por Nova York, que teve oito 
mordidas, ou 20%.

O restante dos estados on-
de as pessoas sofreram mordi-
das de tubarão em 2022 foram 
o Havaí (5); Califórnia e Caro-
lina do Sul (4 cada), Carolina 
do Norte (2) e Texas e Alaba-
ma, com uma mordida cada.

Ainda assim, o número de 
mordidas de tubarão não pro-
vocadas em todo o mundo di-
minuiu em 2022, empatando 
com 2020 pelo menor núme-
ro de incidentes relatados na 
última década, de acordo com 
o estudo.

Houve 57 mordidas não 
provocadas em 2022, a maio-
ria delas nos Estados Unidos 
e na Austrália. Destes, cinco 
ataques foram fatais, contra 
nove mortes em 2021 e 10 no 
ano anterior.

O estudo observou que a 

Tubarão do tipo blacktip é um dos mais comuns na costa da Flórida.

Pixabay

redução no número de mor-
didas do ano passado pode re-
fl etir o declínio global docu-
mentado das populações de 
tubarões. “De um modo ge-
ral, o número de tubarões nos 
oceanos do mundo diminuiu, 
o que pode ter contribuído pa-
ra as calmarias recentes”, dis-
se Gavin Naylor, diretor do 
Programa de Pesquisa de Tu-

barões da Flórida do Museu 
de História Natural da Flóri-
da, em um comunicado pre-
parado.

A Flórida registrou 32 en-
contros de mordidas em 2016 
e 31 casos de mordidas em 
2017. Historicamente, mor-
didas não provocadas geral-
mente ocorrem em agosto e 
setembro.
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Orlando lidera turismo; 

atraso do setor preocupa

Estima-se que Orlando te-
nha sido o maior destino tu-
rístico urbano dos Estados 
Unidos em 2022, com a recu-
peração econômica da pande-
mia impulsionada principal-
mente por viagens domésticas.

Um estudo para o Conse-
lho Mundial de Viagens e Tu-
rismo encontrou uma contri-
buição econômica de mais de 
US$ 31 bilhões, representan-
do 20% do PIB total do centro 
de parques temáticos da Fló-

rida e recuperando acima dos 
níveis pré-Covid 2019 em US$ 
2,7 bilhões.

Mas a pressão criada por 
um retorno mais lento do que 
o esperado nos gastos dos via-
jantes internacionais conti-
nuou a gerar uma lacuna de 
desempenho na recuperação 
econômica geral de muitos 
destinos urbanos no ano pas-
sado, apesar de um forte mer-
cado doméstico de viajantes.

Jaqueline Gois de Souza traz visitantes brasileiros aos parques de Orlando.

Arquivo pessoal

Eleito melhor dos EUA, o Acqualina Resort fica em Sunny Isles Beach.

Instagram.

N
os últimos anos, o gla-
mouroso Acqualina 
Resort em Sunny Isles 

Beach foi classificado como 
um dos melhores hotéis do 
país pelo US News & World Re-
port. Agora, é classificado co-
mo o melhor - não apenas em 
uma, mas em duas categorias.

Em seu ranking de Melho-
res Hotéis de 2023, o U.S. Ne-
ws & World Report escreve 
que Acqualina, conhecido por 
seu luxo do velho mundo, vis-
tas deslumbrantes à beira-mar 
e spa premiado, não é apenas 
o melhor hotel do país, mas 
também o melhor resort. 

Luxuoso hotel à beira-

mar em Miami é eleito o 

melhor do país
Atendimento 

ao cliente, 

acomodações e 

comodidades são 

diferenciais.

Os melhores hotéis foram 
escolhidos pelo atendimento 
ao cliente e acomodações ex-
cepcionais e pelo escopo das 
comodidades no local. Para Ac-
qualina, isso inclui uma praia 

espetacular; várias piscinas, 
uma das quais só para adultos; 
um lobby recentemente rede-
senhado; o premiado Spa Spa; 
e o clube infantil AcquaMari-
ne, que oferece jogos, ativida-

des e artesanato para crianças 
de 5 a 12 anos. 

O hotel, cinco estrelas da 
Forbes, também possui qua-
tro restaurantes, o descontraí-
do Costa Grill à beira-mar e 
o mais tradicional Il Mulino 
New York, que serve pratos 
clássicos Cozinha italiana. E 
se os hóspedes não se impor-
tarem em dar um passeio pela 
ponte até a propriedade irmã, 
o Estates of Acqualina, eles po-
dem jantar no Avra Miami.

Nenhuma outra proprie-
dade da Flórida entrou na lista 
dos 10 melhores hotéis, mas 
vários foram mencionados no 
top 100. São eles: Four Seasons 
Hotel no Surf Club em Surfsi-
de (12), Faena Miami Beach 
(14), St. Regis Bal Harbour Re-
sort (22); o Setai (44); Miami 
Beach Edition (60); Ritz-Carl-
ton Miami Beach (84); e 1 Ho-
tel South Beach (98).

Na categoria resort, o The 
St. Regis Bal Harbour Resort 
ficou em 12º lugar, o Carillon 
Miami Beach ficou em 89º lu-
gar. O Little Palm Island Re-
sort em Little Torch Key ficou 
em 91º lugar, enquanto o Pla-
ya Largo Resort & Spa em Key 
Largo ficou em 97º. 

Fonte: Miami Herald.
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Ficar nessas casas pode trazer sérios riscos. Mortes de pacientes estão 

associadas à falta de profissionais e de infraestrutura no local.

Residências de cuidados pós-

operatórios operam sem licença

O 
sul da Flórida tem visto 
um aumento no núme-
ro de residências não 

licenciadas e não regulamen-
tadas que anunciam cuidados 
pós-operatórios, à medida que 
mais pessoas vêm para o sul 
da Flórida em busca de pro-
cedimentos cosméticos inva-
sivos.

Ficar nessas casas pode tra-
zer sérios riscos. Mortes de 
pacientes estão associadas à 

falta de profissionais e de in-
fraestrutura. 

“Eu literalmente desmaiei 
talvez seis ou sete vezes em 24 
horas. E ninguém disse: ‘Ei, va-
mos levar essa garota para um 
hospital”, disse Crystal Bea-
chum, que passou por uma ex-
periência assustadora em uma 
casa de recuperação cirúrgica 
depois de voar para o sul da 
Flórida para um procedimento 
cosmético em outubro.

Ela disse que se sente sor-
tuda por estar viva depois de 
reservar uma estadia em uma 
propriedade chamada Virgi-
nia’s Recovery House em Co-
ral Gables, que não tinha li-
cença para funcionar e muito 
menos equipe médica quali-
ficada.

“Eles anunciaram que ha-
veria uma enfermeira no lo-
cal e não havia uma enfermei-
ra registrada lá”, acrescentou 

a paciente, que denunciou o 
descaso mesmo quando ela 
estava piorando, sangrando 
excessivamente e perdendo a 
consciência várias vezes.

Sentindo piora, ela insis-
tiu para ser levada para um 
hospital, onde recebeu ime-
diatamente duas transfusões 
de sangue. Com informações 
do Local 10.

Leia a matéria completa 
no gazetanews.com A Virginia’s Recovery House em Coral Gables não tinha equipe médica.

Yelp.

Risco de infecção bacteriana provoca recall de colírio
Um surto de bactérias 

“extensivamente resistentes 
a medicamentos” na Flórida, 
Nova York, Texas, Califórnia 
e outros oito estados levou a 
um recall voluntário pela Glo-
bal Pharma Healthcare de dois 
tipos de colírios.

Uma investigação está em 

andamento em vários estados 
sobre um conjunto de infec-
ções que resultaram em perda 
de visão, hospitalização e uma 
morte, de acordo com um aler-
ta para profissionais de saúde 
dos Centros de Controle e Pre-
venção de Doenças dos EUA.

No dia 2, a Food and Drug 

Administration dos EUA pu-
blicou um recall voluntário 
pela Global Pharma Health-
care, incluindo duas marcas: 
EzriCare’s e Delsam Pharma’s 
colírios lubrificantes para lá-
grimas artificiais. O colírio po-
de estar contaminado, de acor-
do com o recall, e pode estar 

associado à investigação em 
andamento do CDC sobre in-
fecções “extensivamente resis-
tentes a medicamentos” que 
não responderam a uma va-
riedade de antibióticos.

A maioria dos pacientes 
com infecções relataram o uso 
dos colírios.Um conjunto de infecções resultaram em perda de visão e hospitalização.

unsplash.com/kaleajerielle

Doenças oculares diabéticas: 5 coisas que você deve 

saber para evitar e manter sua visão saudável

Você sabia que a diabetes 
pode causar doenças oculares, 
perda de visão e até cegueira. 
Para ajudá-lo a manter sua vi-
são saudável, aqui estão cinco 
coisas que você e sua família 
devem saber sobre a retinopa-
tia diabética:

1 O encadeamento de vá-
rios problemas oculares—As 
pessoas com diabetes podem 
enfrentar vários problemas 
oculares como uma compli-
cação desta doença. Inclui-
dos nesses problemas estão a 
catarata, glaucoma e retino-
patia diabética, que é a prin-
cipal causa de cegueira em 
adultos americanos de 20 a 
74 anos.

2 Sem sintomas, sem 
dor— Em seus estágios ini-
ciais, a retinopatia diabética 
não apresenta sintomas. Uma 
pessoa pode não notar altera-
ções na visão até que a doen-
ça avance. A visão turva pode 
ocorrer quando a mácula in-
cha devido ao vazamento de 
fluido. Se novos vasos cresce-
rem na superfície da retina, 
eles podem sangrar no olho, 

bloqueando a visão.
3 Tem diabetes? Você está 

em risco— Qualquer pessoa 
com diabetes corre o risco de 
contrair retinopatia diabética. 
Quanto mais tempo alguém 
tem diabetes, maior a proba-
bilidade de contrair essa doen-
ça ocular. Ao longo da vida, 
os adultos americanos em ge-
ral têm 40% de chance de de-
senvolver diabetes tipo 2. Pa-
ra adultos brasileiros e outros 
latinos, sua chance é de mais 
de 50% e é possivel que isso 
desenvolva também em uma 
idade mais jovem.

4 Mantenha-se na linha! 
Tome os medicamentos pres-
critos pelo seu médico; Atingir 
e manter um peso saudável; 
Adicione mais atividade físi-
ca à sua rotina diária; Controle 
seu ABC - A1C, pressão arterial 
e níveis de colesterol; e Chute 
o hábito de fumar.

5 Faça um exame de vis-
ta abrangente— Se você tem 
diabetes, certifique-se de fazer 
um exame de vista abrangen-
te que possa detectar doen-
ças oculares diabéticas mais 
cedo ou um exame de dilata-
ção pelo menos uma vez por 

ano. As doenças oculares dia-
béticas podem ser detectadas 
precocemente e tratadas antes 
que ocorra uma perda percep-
tível da visão.

Sobre Gisele Crespo Gisele 

é uma oculista licenciada pelo 
Florida Board of Opticianry, e 
Contact Lens Fitting

Board Certified e proprie-
tária da Mango Optic, em Bo-
ca Raton. Sua paixão é ajudar 

as pessoas a enxergar melhor 
para que elas possam aprovei-
tar a vida ao máximo. Ela é 
graduada em óptica pelo Ben-
jamin Franklin Institute of Te-
chnology em Boston.

Gisele é membro ativo de 
associações óticas estaduais 
e nacionais e já apareceu no 
The Boston Globe e no WHDH 
Channel 7 em Boston.

Por Gisele Crespo
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E
vitar o próximo tiroteio 
em massa. Isso é o que 
os legisladores da Flóri-

da esperavam fazer quando 
aprovaram a Lei de Seguran-
ça Pública da Escola Secundá-
ria Marjory Stoneman Dou-
glas em 2018.

Entre as muitas medidas 
em vigor desde que o projeto 
de lei bipartidário se tornou 
lei estão leis rígidas de ban-
deira vermelha que permitem 
que os juízes tirem armas de 
fogo de pessoas que mostram 
sinais de alerta de que po-
dem ferir outras pessoas ou a 
si mesmas.

Desde que a lei foi aprova-
da, os juízes da Flórida aceita-
ram 8.904 casos de Ordem de 
Proteção de Risco (até junho 
de 2022), mostram os registros 
do estado. Os defensores da lei 
dizem esperar que ela impeça 

o próximo atirador ativo e sal-
ve vidas.

No entanto, também há 
críticos ferrenhos que a con-
sideram inconstitucional. Eric 
Friday, um advogado constitu-
cional que representa o grupo 
de direitos de armas, Florida 
Carry, afirma que as leis de 
bandeira vermelha da Flóri-
da são simplesmente incons-
titucionais, apontando que, 
ao contrário dos casos crimi-
nais, os réus não têm um de-
fensor público nomeado para 
representá-los.

Atiradores em massa mos-
traram bandeiras vermelhas

De Uvalde a Buffalo e 
Highland Park, esses atirado-
res em massa recentes tinham 
algo em comum: todos mos-
traram bandeiras vermelhas 
antes de suas matanças, ou 
seja, demonstraram que pode-
riam fazer algo violento. 

A equipe Solutionaries 
analisou relatórios sobre as 

Afinal, as leis de bandeira 

vermelha da Flórida estão 

impedindo tiroteios?
Em um movimento para reconhecer e prevenir tiroteios, 

estados estão aprovando leis de bandeira vermelha: 

armas de fogo são retiradas de pessoas suspeitas.

Em um movimento para reconhecer e prevenir tiroteios, estados de todo o país estão aprovando leis de bandeira vermelha; Flórida está à frente com mais casos registrados.

Greg Nash-The Hill.

Pela lei, autoridades podem recolher armas de possíveis suspeitos.  

histórias dos suspeitos de as-
sassinatos em massa. Eles não 
foram nomeados para evitar 
glorificar seus atos.

Ric Prado, ex-agente da 
Agência Central de Inteligên-
cia e supervisor da força-tare-
fa de contraterrorismo, disse 
ao News4JAX que os atirado-
res em massa geralmente in-
sinuam suas intenções antes 
do ataque.

“Acho que é uma coisa cul-
tural que não gostamos de de-
latar as pessoas, mas de novo 
e de novo... muitas pessoas fi-
cam menos surpresas quando 
essas pessoas saem e fazem al-
go tão atroz”, disse Prado, o 
autor de “Black Ops: The Li-
fe of a CIA Shadow Warrior”, 
que agora está aposentado e 
ensina táticas de segurança na 
área de St. Augustine, Flórida. 

Em um movimento para 
reconhecer e prevenir tiro-
teios, estados de todo o país 
estão aprovando leis de ban-
deira vermelha. A Flórida es-
tá à frente da curva com mais 
casos do que em qualquer ou-
tro lugar.

“A coisa mais comum que 
o Gabinete do Xerife está apre-
sentando são essas situações 
em que eles sofrem de algu-
ma doença mental ou condi-
ção mental que está afetando 
sua capacidade de funcionar 
racionalmente”, disse Mark 
Mahon, juiz principal do 4º 
Circuito Judicial da Flórida. 
“E isso junto com uma tenta-
tiva de obter uma arma de fo-
go ou posse real de uma arma 
de fogo.”

Os estatutos agora permi-
tem que a aplicação da lei 
apresente uma petição cha-
mada Ordem de Proteção de 
Risco, ou RPO, para retirar ar-

mas de fogo de pessoas que 
representam um perigo claro 
e presente para si ou para ou-
tras pessoas.

Mahon, além de ser o jui-
z-chefe do tribunal com sede 
em Jacksonville, senta-se no 
banco para casos de ordem 
de proteção de risco. Cabe a 
ele decidir se as armas devem 
ser retiradas das pessoas, pe-
lo menos temporariamente, 
caso representem risco para 
si ou para terceiros.

Exemplos de ameaças
Registros do tribunal deta-

lham casos recentes na Flóri-
da, como um homem que dis-
se: “Estou apenas dando um 
aviso a vocês, policiais corrup-
tos… Vou atirar, espero que as 
pessoas morram aqui…” A po-
lícia encontrou seis armas lon-
gas em sua casa.

Um funcionário da cidade 
de Jacksonville ameaçou seus 
colegas de trabalho, dizendo: 
“Vou entrar aqui e atirar nes-
te lugar. Eu irei atrás de suas 
famílias também.”

Outro caso mostra uma 
mulher que deu entrada no 
pronto-socorro de um hospi-
tal com uma arma na mochi-
la e um tambor de munição, 
alegando que “iria mostrar a 
todos como era louca”.

A polícia prendeu todos os 
três sujeitos, depois de desco-
brir que eles violaram as or-
dens e pegaram armas mesmo 
quando não eram permitidos.

Quem é potencialmen-
te perigoso?

A psicóloga Dra. Tracy Al-
loway, médica particular em 
Jacksonville, disse que pessoas 
que se isolam e que têm mais 
conversa interna negativa ten-
dem a partir para a violência. 
Fonte: Click Orlando.

“Vou entrar aqui e atirar 

neste lugar. Eu irei 

atrás de suas famílias 

também”, foi uma das 

ameaças identificadas e 
impedidas pela polícia.

“See something, say something”, pedem as autoridades
As autoridades pedem o 

apoio da população e enfati-
zam atitudes como o “See so-
mething, say something” (se 
vir algo, diga) para pessoas 
que podem ser uma ameaça 
em potencial.

Caso veja algo suspeito, 

para registrar uma solicitação 
de ordem de proteção contra 
riscos, entre em contato com 
o departamento de polícia lo-
cal ou o escritório do xerife. 
Como a lei está escrita, ape-
nas a aplicação da lei pode 
levar os casos a um juiz para 

consideração.
De acordo com o Esta-

tuto do Estado da Flórida, a 
Linha de Apoio Nacional é: 
1-800-662-HELP (4357) (tam-
bém conhecido como Serviço 
de Encaminhamento de Trata-
mento), ou: 1-800-487-4889 é 

um serviço confidencial, gra-
tuito, 24 horas por dia, 365 
-dia-a-ano, serviço de informa-
ção, em inglês e espanhol, pa-
ra indivíduos e familiares que 
enfrentam transtornos men-
tais e/ou uso de substâncias. 

Este serviço fornece en-

caminhamentos para instala-
ções de tratamento locais, gru-
pos de apoio e organizações 
comunitárias.

Mais informações sobre 
Ordens de Proteção de Risco 
no gazetanews.com

Arlaine Castro

Desde que a lei foi 

aprovada, os juízes da 

Flórida aceitaram 8.904 
casos de Ordem de 

Proteção de Risco (até 
junho de 2022).
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Recentemente, uma aluna de 9 anos foi agredida no ônibus escolar; escolas vivenciam brigas generalizadas de alunos.

Comunidade brasileira discute aumento da violência 

entre alunos em escolas do sul e central Flórida  

No dia 1º deste mês, uma 
menina de nove anos 
foi brutalmente agre-

dida dentro do ônibus escolar 
por dois meninos, um deles 
de 15 anos. Dias antes, vários 
alunos adolescentes, a maior 
parte meninas, partem para 
agressão física na na West Bro-
ward High School em Pembro-
ke Pines. Houve casos recen-
tes também na Miami Beach 
Senior High School.

As famílias e os próprios 
professores vêm percebendo 
um aumento de discussões 
que terminam em agressões 
físicas nas escolas de ensino 
fundamental e médio da Fló-
rida. Mas por quê? Quais as 
causas e o que tem sido feito 
para evitá-las? 

“Acho, que eles já chegam 
dispostos a brigar. Às vezes, os 
motivos são bobos: ciúmes, 
xingamentos. A polícia uti-
lizou spray de pimenta, mas 

parece que nem isso os para-
vam”, disse ao Gazeta News 
uma mãe brasileira (não iden-
tificada a pedido) cuja filha es-
tuda na Doctor Philips High 
School, em Orange County, 
cursando a 11° série. 

Segundo ela, no dia 26 de 
janeiro aconteceram nove bri-
gas na escola. “Foram duas bri-
gas com meninas e as restan-
tes envolvendo meninos. Pelos 
vídeos que vi, parece que não 
respeitaram os professores ou 

o policial que faz a ronda na es-
cola. Os professores junto com 
os policiais da escola tentaram 
apartar a briga. A minha filha 
não sabe dizer se a direção cha-
mou mais policiais. Mas, eu 
creio que sim porque eles liga-

O aumento de surtos, agressões e brigas está ligado à saúde mental, diz o Centro Nacional de Saúde Mental.

Miami-dade Public Schools.

ram pra gente falando sobre o 
incidente”, detalhou. 

No outono de 2021, a 
maioria das crianças do esta-
do retornou às aulas presen-
ciais após meses de pandemia, 
mas esse retorno foi marcado 
pelo que os educadores cha-
mam de tendência perturba-
dora. Os problemas de com-
portamento não estão isolados 
em uma escola ou parte do es-
tado, mas na maioria. 

“O comportamento dos 
alunos está em espiral”, diz 
a ex-professora Kiauna Shar-
metta Izliah ao canal WFTV. 
“Vinte anos atrás, você não 
via tanto esses comportamen-

tos quanto vê agora. E os com-
portamentos podem variar de 
apenas desrespeito verbal a 
um aluno agarrando fisica-
mente um professor, jogando 
coisas nos professores”.

Saúde Mental

A saúde mental de alguns 
alunos foi prejudicada duran-
te a pandemia e é isso que po-
de estar causando o aumento 
de surtos de comportamen-
to, agressões e brigas, segun-
do o Centro Nacional de Saú-
de Mental Escolar, centro de 
assistência técnica e treina-
mento com foco no avanço 
da pesquisa.

Professora no distrito es-
colar de Miami-Dade, Cristia-
ne Martins disse que todos os 
professores da rede pública ti-
veram um workshop manda-
tório esse ano sobre bem-estar 
dos alunos. “O foco maior foi 
em como reconhecer depres-
são e inclinação ao suicídio, 
por exemplo”. 

“Acho que eles já 
chegam dispostos a 
brigar. Às vezes, os 
motivos são bobos: 

ciúmes, xingamentos”, 
disse uma mãe.

O que dizem brasileiros 

que moram na Flórida

O Gazeta News ouviu 
mais brasileiros que 
têm ou não filhos nas 

escolas da Flórida sobre o que 
acham do aumento de agres-
são física entre alunos e o que 
deve ser feito para evitar. Den-
tre as opiniões, estão:

“Tenho ouvido vários rela-
tos de pais desesperados com 
a violência dentro da escola , 
com o acesso fácil que os jo-
vens estão tendo a vapes, ma-
conha etc. Muitas vezes os jo-
vens são agredidos dentro da 
escola por motivos fúteis tais 
como riu na hora errada, não 
passou cola, olhou para a na-
morada ou namorado de al-
guém”, disse Naides Brum. 

“Eu moro em Homestead, 
onde o menino agrediu a me-
nina da terceira série. É muito 
triste e mais triste ainda ouvir 
o tio dizer que o menino não 
agiu errado. Aí te faz pensar 
em entender uma casa onde 
a criança não aprende valores, 
não tem como agir diferente”, 
disse Raquel Braga. 

“A Flórida está a ferver, 
querem passar uma lei de por-
te de armas, sem permissão, 
sem checar nada, ou seja, as 

“crianças “ estão ficando co-
mo os pais, achando que po-
dem tudo. Estamos em um 
momento pós-pandêmico on-
de muitos estão super estres-
sados, os adolescentes virali-
zam a violência que está no 
noticiário diariamente! Triste, 
imagine armados então”, disse 
uma outra brasileira. 

Questionada sobre o que 
foi feito no momento das  bri-
gas e também se houve algu-
ma ação das autoridades esco-
lares depois do incidente na 
escola da filha no condado de 

Orange, a mãe (cujo nome não 
foi divulgado) disse que a dire-
ção anunciou pelo autofalante 
que não irá tolerar violência e 
que, se continuarem (os alu-
nos) serão expulsos. “Não sei 
se os alunos que brigaram ti-
veram alguma conversa fami-
liar. Houve um telefonema da 
OCPS dizendo sobre o inciden-
te e que todas as medidas de 
segurança foram tomadas. Até 
agora não fui informada sobre 
nenhuma palestra. Não sei se 
os pais dos envolvidos tiveram 
outro tratamento”, finalizou. 

Momento de agressão de aluna de 9 anos no ônibus escolar em Homestead.

reprodução vídeo.

Arlaine Castro
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para aprender inglês na es-
cola. Por meio do ESOL e de 
outros programas, podemos 
ajudar os alunos a aprender 
inglês e obter uma educação 
de qualidade no condado de 
Broward. Somos um distrito 
extremamente diversificado, 
por isso acredito que é impor-
tante para mim, como repre-
sentante e membro do conse-
lho escolar, defender minha 
comunidade e os imigrantes 
em todos os lugares. Acredi-
to que precisamos lutar por 
mais recursos, para garantir 
o sucesso em nossas comuni-
dades minoritárias e preparar 
nossos filhos para o mundo de 
amanhã. Queremos construir 
a próxima geração de líderes 
e transformadores do mundo 
e isso nos leva a defender ca-
da chance que temos.

GN - A comunidade 
brasileira é expressiva no 
sul da Flórida e tem fi-
cado cada vez maior. O 
que você aponta que pos-
sa ser melhorado entre a 
comunidade e as institui-
ções, como as escolas, por 
exemplo?

DF - Um dos meus objeti-
vos e missões é unir a comu-
nidade brasileira aqui no sul 
da Flórida. Nossa comunida-
de é grande e contribuímos 
com negócios, nossos filhos 
vão para escolas públicas, nos-
sas igrejas também fazem um 
bom trabalho em nossa comu-
nidade, mas ainda acredito 
que temos um longo caminho 
a percorrer. Sou o primeiro 
brasileiro a ser nomeado no 
estado da Flórida e o primei-
ro para o Conselho Escolar do 
Condado de Broward. Fiquei 
surpreso por não haver nin-
guém antes de mim. Acredito 
que precisamos de uma nova 
geração de líderes em nossa 
comunidade para intensificar 
e começar a falar e defender 
nosso povo. Uma coisa é re-
clamar dos problemas de imi-
gração em nosso país, outra 
coisa é unir nosso povo, em-
poderar nosso povo e exigir 

Em entrevista exclusiva ao Gazeta News, Foganholi fala sobre as metas, a segurança dos alunos e a comunidade.

“O foco é a proteção de nossos alunos”, diz Daniel 

Foganholi, primeiro brasileiro no Conselho Escolar

Nascido em Boston, Mas-
sachusetts, Daniel P. 
Foganholi, 36 anos, é 

filho de brasileiros. Atualmen-
te é membro do Conselho Es-
colar do Condado de Broward, 
o sexto maior distrito escolar 
do país e o segundo maior do 
estado da Flórida, nomeado 
pelo governador Ron DeSan-
tis em maio de 2022.

Em dezembro, o governa-
dor DeSantis renomeou Da-
niel para o Conselho Esco-
lar, representando o Distrito 
1. Casado, Daniel e sua espo-
sa, Alyssa, moram em Coral 
Springs com seus dois filhos.

Empossado no dia 18 de 
janeiro, Foganholi concedeu 
entrevista exclusiva ao Gazeta 
News, onde falou sobre as me-
tas do Conselho Escolar, a se-
gurança dos alunos e a diver-
sidade que compõe a educação 
no distrito escolar de Broward, 
além da importância de forta-
lecer a comunidade brasileira 
na Flórida.

GN - Quais as deman-
das mais urgentes que es-
tão sendo tratadas pelo 
atual Conselho Escolar?

DF - Nas reuniões mais re-
centes, o conselho votou una-
nimemente para concordar 
mutuamente em se separar da 
superintendente. Encontrar 
um superintendente interino 
é uma prioridade agora, as-
sim como encontrar um novo 
superintendente permanen-
te. Nosso objetivo é encontrar 
um novo líder transformacio-
nal que levará o Condado de 
Broward de volta ao distrito 
A. Mencionamos várias vezes 
em nossas reuniões que pare-
cemos estar em uma crise de 
aprendizado e que o desempe-
nho e o sucesso do aluno são 
nosso foco. Isso não significa 
que tiramos nosso foco princi-
pal, que é a segurança e a pro-
teção de nossos alunos.

GN - Como filho de 
imigrantes brasileiros, co-
mo você enxerga os direi-
tos dos alunos cujas famí-
lias vêm de outros países 
para buscar uma vida/
educação melhor na Fló-
rida?

DF - Assim como muitos 
brasileiros de primeira gera-
ção aqui na América, minha 
primeira língua foi o portu-
guês. Minha família depen-
dia de nós (minha irmã e eu) 

mudanças. Somos uma parte 
importante desta comunida-
de e é hora de pararmos de fi-
car calados. Atualmente sou 
diretor de parcerias estraté-
gicas da BRAUSA que foi ini-
ciada há um ano. O objetivo 
é fornecer recursos para a co-
munidade brasileira em dife-
rentes setores. Recursos para 
assistência à imigração, nos-
sa comunidade empresarial, 
relações governamentais, fé 
e família, saúde e, claro, edu-
cação. Amo meu povo e acre-
dito que agora é a hora de co-
meçarmos a lutar para sermos 
vistos e representados.

GN- O distrito escolar 
de Broward passou e ain-
da passa pelas lembran-
ças do ataque da Marjory 
Stoneman Douglas High 
School. Quais melhorias 
ainda serão implantadas 
nessa parte?

DF - Implementamos no-
vos sistemas de câmeras, no-
vos protocolos de resposta, 
parcerias com policiais, pon-
to único de entrada em nossas 
escolas, além de fornecer mais 
recursos de saúde mental para 
nossa comunidade. 

Leia a entrevista completa 
no gazetanews.com

Nomeado pelo governador ron deSantis, daniel P. Foganholi, 36, é atualmente membro do Conselho Escolar do Condado de Broward. 

BCPS.

“Somos um distrito 

diversificado, por 
isso acredito que é 

importante defender 
minha comunidade e os 

imigrantes”.

Arlaine Castro

Quem é Daniel P. Foganholi, o primeiro 

brasileiro membro do Conselho Escolar
Daniel é um produto do 

sistema escolar do Condado de 
Broward, sendo educado em 
casa, indo para a escola públi-
ca e frequentando uma escola 
charter. Ele frequentou a Flori-
da Atlantic University em Bo-
ca Raton e obteve certificados 
na área de Marketing e Ven-
das. Em maio de 2022, Daniel 
foi nomeado pelo governador 
Ron DeSantis para representar 

o Distrito 5 no Conselho Esco-
lar do Condado de Broward. 
Em dezembro de 2022, o go-
vernador DeSantis renomeou 
Daniel para o Conselho Esco-
lar, representando o Distrito 
1. Casaso, Daniel e sua espo-
sa, Alyssa, moram em Coral 
Springs com seus dois filhos.

O Broward County Pu-
blic Schools (BCPS) é o sex-
to maior distrito escolar do 

país e o segundo maior do es-
tado da Flórida. É o primei-
ro sistema escolar totalmente 
credenciado da Flórida des-
de 1962, atendendo a mais de 
256.000 alunos e aproximada-
mente 110.000 alunos adultos 
em 241 escolas, centros e fa-
culdades técnicas e 91 escolas 
charter. É composto por alu-
nos de 170 países diferentes 
com 147 idiomas. 

Filho de brasileiros, daniel Foganholi nasceu em Boston (Ma), mas veio para a Flórida ainda pequeno.

arquivo pessoal.
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Em julho de 2021, o ICE passou a permitir que os imigrantes fossem liberados sem documentos, mas com tornozeleiras. 

Quase 600.000 imigrantes foram libertados da 

fronteira sem datas para tribunal de imigração

Q
uase 600.000 imigran-
tes que cruzaram a 
fronteira dos EUA des-

de março de 2021 foram li-
bertados nos EUA sem serem 
processados ou sem data para 
comparecer ao tribunal, se-
gundo dados obtidos pela NBC 
News, e milhares até foram re-
tirados do programa que deve-
ria rastreá-los.

A prática, nascida da ne-
cessidade, pois o número de 
passagens de fronteira ultra-
passou os recordes anteriores, 
foi uma quebra do protocolo 
das administrações anteriores, 
que exigia que os migrantes 
recebessem documentos de 
cobrança com data de julga-
mento pela Alfândega e Pro-
teção de Fronteiras logo após 
serem apreendidos.

A falta de documentos de 
cobrança deixou os imigrantes 
em todo o país em um limbo 
legal sem uma data judicial 

para determinar se eles po-
dem permanecer legalmente 
nos EUA, disseram seus advo-
gados. Muitos vivem nas som-
bras, incapazes de trabalhar e 
sem saber que estão passando 
do prazo de um ano para soli-
citar asilo.

Advogados de imigração 
dizem que muitos clientes en-
tram em seus escritórios con-
fusos e se perguntando qual 
deve ser o próximo passo na 
busca por residência legal.

“Muitas das pessoas que 
estão aqui querem pedir asi-
lo com urgência. Eles querem 
que seu caso seja ouvido o 
mais rápido possível. Eles não 
querem fi car no limbo”, disse 
Karlyn Kurichety, diretor jurí-
dico da Al Otro Lado, uma or-
ganização de defesa dos mi-
grantes.

Muitas das críticas às po-
líticas de fronteira de Biden, 
tanto de republicanos quan-
to de democratas, têm se con-

centrado nos imigrantes quan-
do eles cruzam a fronteira sul, 
mas menos atenção tem sido 
dada à forma como o governo 
está lidando com os migrantes 
depois que eles cruzam, uma 
janela de tempo em que o tri-
bunal sistema deve determi-
nar se eles podem ou não per-
manecer legalmente.

No final de março de 
2021, quando o número de 
imigrantes indocumentados 
que chegavam à fronteira sul 
começou a aumentar, o CBP 
começou a liberar imigrantes 
com o que é conhecido como 
“Aviso para Reportar” ( Notice 
to Report), dizendo-lhes para 
se reportarem a um escritório 
de Imigração e Alfândega, em 
vez de um “Aviso para compa-
recer” (Notice to Appear), que 
instrui os migrantes quando 
comparecerem ao tribunal pa-
ra determinar se serão depor-
tados ou receberão proteções 
para permanecer legalmente 

nos EUA.
Mas esse processo se mos-

trou problemático, pois sur-
giram relatos de que muitos 
imigrantes não apareciam nos 
escritórios do ICE para receber 
as datas do tribunal.

Portanto, o ICE iniciou um 
novo programa em julho de 
2021, de acordo com um rela-
tório do Government Accoun-
tability Offi ce, conhecido co-
mo Parole Plus Alternatives to 
Detention ou Parole Plus ATD. 
O programa permitia que os 
imigrantes fossem liberados 
sem cobrança de documen-
tos, enquanto seu paradeiro 
era rastreado com monitores 
de tornozelo, por meio de um 
aplicativo ou por telefone.

Entre o fi nal de março de 
2021 e o fi nal de janeiro de 
2023, mais de 800.000 imi-
grantes foram libertados em 
Notices to Report ou Parole 
Plus ATD. Leia mais no gaze-
tanews.comImigrantes são liberados sem datas judiciais desde março de 2021.

CBP.

CBP propõe novos requisitos de segurança 

para viagens aéreas internacionais 
A Alfândega e Proteção de 

Fronteiras dos EUA (CBP na si-
gla em inglês) anunciou uma 
proposta que visa fortalecer a 
segurança das viagens aéreas 
internacionais, expandindo os 
requisitos de dados avançados 
existentes para viajantes em 
voos comerciais de e para os 
Estados Unidos. 

O CBP publicou um Aviso 
de Proposta de Regulamenta-
ção que exigirá que as com-
panhias aéreas comerciais 
participem do Programa de 
Validação de Documentos (Do-
cVal). O programa já está em 
vigor de forma voluntária e 
forneceu efi ciência adicional 
ao setor aéreo ao validar os do-
cumentos do viajante durante 
o processo de check-in, segun-
do a agência.

De acordo com o DocVal, o 
sistema CBP verifi ca automa-
ticamente os dados dos passa-
geiros enviados pela compa-
nhia para garantir que sejam 
precisos e que o documento 
do viajante seja válido antes 
do embarque.

“Os viajantes que forne-
cem informações completas 
e corretas são liberados em 
tempo real”, disse o CBP em 
um comunicado. “O processo 

Os dados dos passageiros serão verifi cados pelo CBP antes do embarque. 

CBP.

ocorre perfeitamente nos bas-
tidores. Se as informações do 
documento fornecidas forem 
inválidas, a DocVal alertará a 
transportadora sobre o erro 
para que os problemas com 
os documentos de viagem pos-
sam ser corrigidos no primei-
ro ponto possível da jornada 
do viajante.”

Dessa forma, a proposta 
permitirá que o CBP identifi -
que ameaças no início do pro-
cesso, inibindo ainda mais a 
emissão de cartões de embar-
que para viajantes com do-
cumentos inválidos. “Isso au-

mentará a segurança para o 
público viajante e agilizará as 
viagens internacionais”, ga-
rante a agência. 

A mudança proposta é pu-
blicada no Federal Register e 
estará aberta para comentá-
rios do público por 60 dias. 
As pessoas que desejam co-
mentar devem acessar www.
regulations.gov e seguir as ins-
truções sobre como enviar co-
mentários. As submissões de-
verão incluir o nome do CBP 
e o número do boletim “CBP 
2023-0002.

Arlaine Castro

VEÍCULO
Seu

Contatct Us: 1 800 675.5147
www.ancorainsurance.com
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Apreensão de brasileiros na fronteira EUA-México cai para menos da metade em 2022
O número de cidadãos bra-

sileiros apreendidos por fazer 
a travessia de forma ilegal pa-
ra os Estados Unidos via Mé-

xico despencou entre 2021 e 
2022, segundo dados da agên-
cia de Alfândega e Proteção de 
Fronteiras.

No geral, as travessias ile-
gais seguem em alta. De janei-
ro a dezembro de 2022, mais 
de 3 milhões de migrantes fo-

ram interceptados tentando 
ingressar em território ame-
ricano sem permissão legal, 
um aumento de 33% em rela-

ção aos 2,7 milhões registra-
dos no ano anterior. Porém, 
menos brasileiros arriscaram 
a vida. Ao longo de 2022, o nú-

mero caiu para 37,4 mil --me-
nos da metade em compara-
ção com 80,6 mil brasileiros 
apreendidos em 2021.

O presidente Joe Biden emitiu uma ordem executiva em seu primeiro dia no 

cargo para reunir famílias que foram separadas à força na fronteira EUA-México.

Quase 700 crianças imigrantes são 

reunidas com suas famílias

U
ma força-tarefa do go-
verno Biden projetada 
para reunir crianças se-

paradas de suas famílias du-
rante a presidência do pre-
sidente Trump reconectou 
quase 700 crianças com suas 
famílias, disseram autorida-
des na quinta-feira, 2.

O presidente Joe Biden 
emitiu uma ordem executiva 
em seu primeiro dia no car-
go para reunir famílias que 
foram separadas sob a prá-
tica amplamente condenada 
do governo Trump de separar 
pais e filhos à força na fron-
teira EUA-México para desen-

corajar a imigração ilegal. A 
quinta-feira marcou o aniver-
sário de dois anos da força-
-tarefa.

Segundo dados divulgados 
pelo Departamento de Segu-
rança Interna, 3.881 crianças 
foram separadas de suas fa-
mílias de 2017 a 2021. Cerca 
de 74% delas foram reunidas 
com suas famílias: 2.176 an-
tes da criação da força-tarefa 
e 689 depois.

Mas isso ainda deixa quase 
1.000 crianças. Desses, 148 es-
tão em processo de reunifica-
ção. O departamento prome-
teu continuar o trabalho até 

que todas as famílias separa-
das que possam ser encontra-
das tenham a oportunidade 
de se reunir com seus filhos.

A administração Trump 
separou milhares de pais mi-
grantes de seus filhos enquan-
to se movia para processar cri-
minalmente as pessoas por 
cruzarem ilegalmente a fron-
teira sudoeste. Os menores, 
que não podiam ser manti-
dos sob custódia criminal com 
seus pais, foram transferidos 
para o Departamento de Saú-
de e Serviços Humanos. Eles 
eram então enviados para mo-
rar com um padrinho, muitas 
vezes um parente ou outra 
pessoa ligada à família.

As famílias podem se re-
gistrar para os serviços de re-
unificação por meio de um si-
te e obter ajuda com etapas 
como solicitar liberdade con-
dicional humanitária que lhes 
permitiria vir para os EUA.

Canal Fox10.Há dois anos, foi criada uma força-tarefa para juntar os pais ou responsáveis com os menores separados.

ACLU.

3.881 crianças foram 
separadas de suas 
famílias de 2017 a 

2021, segundo dados 
do Departamento de 
Segurança Interna.



EUA Gazeta Brazilian News · Semana de 9 a 15 de Fevereiro de 202314

Com a inflação em alta, os viajantes estão percebendo as novas taxas e preços altos nos aluguéis de curto prazo.

Como a inflação afetou os aluguéis de temporada - e 

como isso pode afetar sua próxima viagem

No passado, reservar um 
aluguel de curto prazo 
para férias era uma ma-

neira divertida e econômica 
de conhecer um novo destino. 
Com filtros para preços, priva-
cidade e opções de comodida-
des, encontrar qualquer coisa, 
desde um apartamento à bei-
ra-mar até uma casa na árvo-
re na floresta, foi fácil para os 
entusiastas de viagens. 

Embora a demanda por 
aluguéis de curto prazo não 
tenha diminuído, o setor de 
hospitalidade mudou e os via-
jantes estão prestando aten-
ção. A pandemia inicial da 
COVID-19 interrompeu as via-
gens em todo o mundo para a 
maioria, com muitas frontei-
ras internacionais fechando 
no primeiro ano da crise glo-
bal de saúde. 

À medida que os países 
reabriram e as viagens se tor-
naram mais comuns nova-
mente, o aumento do custo 

das viagens e da vida cotidia-
na reduziu os orçamentos em 
todo o mundo. Em 2020, a in-
flação estava em 1,4%, mas a 
Calculadora de Inflação dos 
EUA relatou um salto impres-
sionante para altas de 7% em 
2021 e 2022. Com a ajuda de 
especialistas do setor, cober-
tura de notícias e bancos de 
dados do governo, incluindo 
fontes do Bureau of Labor Sta-
tistics , AirDNA e Forbes, Bou-
nce explorou as maneiras pe-
las quais a inflação afetou os 
aluguéis de férias de curto pra-
zo nos Estados Unidos. 

Esta análise também ve-
rifica como podem ser as via-
gens em 2023 e cita previsões 
sobre como será a inflação 
para os americanos nos pró-
ximos meses. O aumento da 
inflação geralmente signifi-
ca aumentos de aluguel dos 
proprietários de imóveis, pois 
suas despesas para manter 
suas propriedades aumentam. 

Os escritores da Blacksto-
ne, Joe Zidle e Nadeem Megh-
ji, sugerem que, para com-
bater a inflação, investir em 
propriedades de aluguel de 
curto prazo e ajustar os pre-
ços para o mercado e as taxas 
de inflação podem beneficiar 
aqueles que procuram oportu-
nidades de investimento. In-
vestir em aluguéis de curto 
prazo “pode ser uma das me-
lhores estratégias para o cli-
ma econômico previsível”, de 
acordo com um relatório de 
dezembro de 2022 de Sebas-
tian Rivas, do Forbes Business 
Council. 

Muitos viajantes estão mu-
dando seus planos devido à 
economia; enquanto 43% dos 
adultos nos EUA planejaram 
tirar férias noturnas entre o 
Dia de Ação de Graças e o Ano 
Novo em 2022, cerca de 4 em 
cada 5 disseram que estavam 
modificando os planos para se 
ajustar ao aumento das tarifas 

As diárias médias para aluguéis de viagem de curto prazo devem aumentar 1,7% em 2023.

OIA.

de viagem.
Apesar das diárias médias 

para aluguéis de curto prazo 
deverem aumentar 1,7% em 
2023, a demanda dos viajan-
tes continua forte, com os três 
primeiros trimestres de 2022 

mostrando um aumento de 
20,9% nas noites hospedadas 
ano a ano. Embora o cresci-
mento da demanda deva au-
mentar apenas 5,5% em 2023, 
as tendências mostram que a 
demanda por aluguel de cur-

to prazo é estável.
Com a inflação em alta, 

os viajantes que planejam sua 
próxima aventura estão per-
cebendo as novas taxas e pre-
ços altos nos aluguéis de cur-
to prazo. Fonte: Miami Herald.

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

Horário de funcionamento 
Segunda á sextas dás 9:30am ás 5:30pm
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Tanto a Hyundai quanto a Kia anunciaram planos para resolver o defeito.

Divulgação.

V
ídeos no TikTok que 
ensinam como aprovei-
tar uma vulnerabilida-

de usando cabos de USB dos 
veículos fabricados pela Hyun-
dai e Kia tem provocado uma 
onda de roubos e uma dezena 
de ações judiciais nos Estados 
Unidos, segundo o Washing-
ton Post.

Os desafios nas redes so-
ciais para cometer os furtos 
ganharam força desde o ano 
passado. A polícia do condado 
de Prince George’s, em Mary-
land, afirma que 617 veículos 
da Hyundai e Kia foram rou-
bados em todo o ano de 2022. 

Vídeos no TikTok 

estimulam furtos de 

carros da Kia e Hyundai
617 veículos da 

Hyundai e Kia 

foram roubados 

em 2022 em 

Maryland.

Apenas em janeiro de 2023, 
os registros mostram que pe-
lo menos 108 foram roubados, 
o que representa cerca de 18% 
do total do ano anterior. Por 
isso, a suspeita da polícia recai 
sobre os vídeos na rede social.

Em um dos processos, os 

reclamantes apontam que a 
segurança dos automóveis 
das montadoras asiáticas é 
tão fácil de burlar ao ponto 
que “crianças de 11 anos es-
tão roubando e dirigindo car-
ros e postando suas façanhas 
nas redes sociais”. Um vídeo 

do TikTok tem mais de 33 mi-
lhões de visualizações, afirma 
a denúncia.

Em janeiro, os policiais de 
Prince George’s encontraram 
um cabo de carregamento USB 
no assoalho do lado do mo-
torista de um veículo rouba-
do por um adolescente de 17 
anos. Os detetives acreditam 
ter sido usado para ligar o car-
ro roubado. Os casos se esten-
dem por outras regiões dos 
EUA, como Los Angeles (Ca-
lifórnia) e Chicago (Illinois).

Os vídeos mostram como 
conectar um cabo USB na colu-
na de direção de alguns veícu-
los da Kia e Hyundai. Isso per-
mitiria que os carros fossem 
ligados sem a chave, uma vez 
que os automóveis não con-
tam com uma tecnologia de 
imobilização.

Tanto a Hyundai quanto 
a Kia anunciaram planos pa-
ra resolver o defeito de segu-
rança e consertar a vulnerabi-
lidade dos veículos sem custos 
para os proprietários. E a rede 
social afirmou, por meio de 
comunicado, que “o TikTok 
não tolera esse comportamen-
to que viola nossas políticas e 
será removido se for encon-
trado em nossa plataforma”.

Novas regras limitariam 

açúcar na merenda escolar
Autoridades agrícolas dos 

EUA propuseram no dia 3 no-
vos padrões nutricionais para 
as refeições escolares, incluin-
do os primeiros limites de açú-
cares adicionados, com foco 
em alimentos açucarados, co-
mo cereais, iogurte, leite aro-
matizado e doces para o café 
da manhã.

O plano anunciado pelo 

secretário da Agricultura, Tom 
Vilsack, também visa dimi-
nuir significativamente o só-
dio nas refeições servidas às 
crianças em idade escolar até 
2029, ao mesmo tempo em 
que flexibiliza as regras pa-
ra alimentos feitos com grãos 
integrais. O objetivo é melho-
rar a nutrição e alinhar-se às 
diretrizes dietéticas dos EUA.

EUA vão encerrar 

emergência Covid em maio
O governo Joe Biden anun-

ciou que encerrará as decla-
rações de emergência da Co-
vid-19 em 11 de maio, quase 
três anos depois que os Esta-
dos Unidos impuseram medi-
das abrangentes para conter a 
propagação da doença.

A emergência nacional 
da Covid-19 e a emergência 
de saúde pública foram im-
plementadas em 2020 pelo 
governo do então presiden-
te Donald Trump. Biden tem 
prorrogado repetidamente as 

Medidas valem em todo o país. 

The White House

medidas, previstas para expi-
rar nos próximos meses.

As declarações serão es-
tendidas novamente até 11 
de maio e depois serão en-
cerradas.

Fonte: CNN e Reuters. 
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A pauta dos dois países terá três temas centrais: democracia, direitos humanos e meio ambiente.

Lula vem aos Estados Unidos para primeiro 

encontro  com Biden na Casa Branca 

O 
presidente  Luiz Iná-
cio Lula da Silva terá o 
primeiro encontro pes-

soal com Joe Biden na quinta-
-feira, 9, em Washington.  A 
pauta dos dois países  terá 
três temas centrais: democra-
cia, direitos humanos e meio 
ambiente. Durante encontro, 
na Casa Branca, os presiden-
tes discutirão ainda como os 
dois países podem continuar 
trabalhando juntos para pro-
mover a inclusão e os valo-

res democráticos na região e 
no mundo.

O secretário das Américas 
do Itamaraty, embaixador Mi-
chel Arslanian Neto, lembrou 
que Lula conversou recente-
mente com Biden, por telefo-
ne, em duas oportunidades. A 
primeira, quando foi declara-
do vencedor das eleições pre-
sidenciais, e a  segunda, no 
dia 9 de janeiro, um dia após 
os ataques terroristas às sedes 
dos três Poderes da República 

brasileira. 
O tema direitos humanos 

deverá ser  destaque durante 
a visita de Lula a Casa Branca.

Já na área ambiental e de 
mudanças do clima, o Bra-
sil pretende se apresentar co-
mo ator ativo e comprometido 
com suas obrigações  de  rea-
tivar os instrumentos  de 
proteção ambiental,  mas 
também pretende buscar en-
gajamento dos países  envol-
vidos.Luiz Inácio Lula da Silva faz primeira viagem aos EUA após a posse. 

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Recall é anunciado para mais de 2 milhões de libras de carnes enlatadas 

A Conagra Brands Inc., de 
Fort Madison, Iowa, está reco-
lhendo mais de 2,5 milhões 
de libras de carne enlatada e 
produtos de aves por risco de 
contaminação. As marcas em 
recall incluem Armour, Kro-
ger, Goya, Prairie Belt, Hargis 
House, Grace e Great Value. 

Os produtos foram produzi-
dos entre 12 de dezembro de 
2022 e 13 de janeiro de 2023 
e comercializados em lojas e 
supermercados de todo o país.

Um defeito de embalagem 
pode fazer com que os produ-
tos sejam contaminados sem 
mostrar quaisquer sinais ex-

ternos de contaminação, disse 
o Departamento de Agricultu-
ra dos EUA Serviço de Inspe-
ção e Segurança Alimentar.

O problema foi descober-
to após observar latas estra-
gadas e/ou vazando de várias 
datas de produção no depósi-
to do estabelecimento. Os produtos foram produzidos entre dezembro de 2022 e 2023.

ALLRECIPES.

Um projeto de lei na Câma-
ra dos Representantes de Massa-
chusetts propõe reduções de sen-
tenças para presidiários em troca 
de doações de órgãos; a proposta 
abriu um profundo debate ético. 

A oferta está sendo debatida 
e poderia ser estendida a 6.000 
presos no estado, é entre 60 e 
365 dias de penas reduzidas em 
troca de um rim, uma parte do 
fígado ou uma extração de me-
dula óssea.

O projeto de lei, apresentado 
por legisladores democratas, foi 
recebido com incredulidade por 
ativistas de direitos humanos. 

Massachusetts 

propõe reduzir 

pena de preso que 

doar órgão

Pena de presos seria reduzida.

ACLU.
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Fechando o ciclo sobre ar-
madilhas fi nanceiras sim-
ples que sem querer caímos 

constantemente, hoje vamos fa-
lar sobre 4 importantes que mui-
tas vezes passam despercebidas;

1. Fazendo grandes compras 
sem comparar com produtos si-
milares.

Quando se trata de despesas 
recorrentes, como seguro de car-
ro, os consumidores costumam 
fi car com o que têm. No entanto, 
vale a pena comparar com o que 
existe ao redor. Os consumidores 
que revisam suas contas antes de 
renovar e comparar podem eco-
nomizar centenas de dólares por 
ano! Mesmo se você fi car com a 
mesma empresa, revise sua cober-
tura para ver se está carregando 
mais seguro do que o necessário.

2. Manutenção de serviços e 
assinaturas não utilizados são ou-
tra grande armadilha.

Quantos serviços de streaming 
você realmente usa? Como muitos 

americanos, você pode nem per-
ceber quantos pagamentos recor-
rentes estão saindo de sua conta. 
Entre os americanos que utilizam 
serviços de streaming, o consumi-
dor médio gasta US$ 348 por ano 
em serviços que nem usa.

É uma boa ideia verifi car sua 
conta bancária periodicamente e 
destacar pagamentos recorren-
tes, como academias ou serviços 
de streaming. Existem até aplica-

tivos que você pode baixar para 
essa fi nalidade. Pense cuidadosa-
mente se você usa cada serviço o 
sufi ciente para valer a pena. Em-
bora cada pagamento individual 
possa ser de apenas 10 ou 20 dó-
lares, eles podem somar centenas 
de dólares todos os anos.

3) Escolhendo não investir em 
seu futuro

Não colocar seu dinheiro pa-
ra trabalhar é um grande erro fi -

nanceiro. A melhor maneira de 
atingir metas fi nanceiras de lon-
go prazo é com uma estratégia 
de investimento inteligente que 
aproveite não apenas seu 401K, 
mas também programas com van-
tagens fi scais, como uma Conta 
de Aposentadoria privada . Sem-
pre que possível, diversifi que sua 
carteira de investimento.

Quanto mais cedo você come-
çar a investir, melhor você fi cará 
depois. No entanto, nunca é tarde 
para implementar uma estratégia 
de investimento que atenda às 
suas metas fi nanceiras de longo 
prazo. Um consultor fi nanceiro 
qualifi cado pode ajudá-lo a desen-
volver uma estratégia que equi-
libra o risco com o retorno com 
base em seus objetivos e prazos.

4) Comprar  um carro novo
Só porque você pode pagar o 

pagamento não signifi ca que vo-
cê deve comprar um carro novo. 
Os carros são ativos depreciados, 
o que signifi ca que eles perdem 

valor à medida que envelhecem. 
Um carro novo perde de 20 a 30% 
de seu valor no primeiro ano de 
propriedade. A depreciação dimi-
nui após o primeiro ou segundo 
ano, portanto, um veículo usado 
geralmente tem um valor melhor 
do que um veículo novo.

Muitos fabricantes oferecem 
veículos usados   certifi cados, que 
geralmente têm dois a três anos e 
baixa quilometragem. Esses pro-
gramas geralmente incluem uma 
revisão completa do veículo e 
uma garantia do fabricante. Você 
obtém as vantagens de um carro 
novo por um valor muito melhor 
e tudo o que você desiste é o chei-
ro de carro novo, que é a libera-
ção de gases de materiais tóxicos 
de qualquer maneira.

O fato é que a maioria destas 
armadilhas são tão mascaradas 
que a gente só percebe que caiu 
depois de muito tempo… e em Fi-
nanças tempo é crucial!!!

Uma ótima semana a todos!

POR CLAUDIA FEHRIBACH
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C
hegou o momento que to-
dos estavam esperando. No 
domingo, 12 de fevereiro, o 
mundo vai conhecer o cam-

peão da temporada 2022/23 da Na-
tional Football League (NFL). O Su-
per Bowl LVII será decidido entre as 
duas melhores equipes do campeo-
nato: Philadelphia Eagles x Kansas 
City Chiefs, no State Farm Stadium, 
em Glendale, no estado do Arizona.

Além do jogão em campo, a fi-
nal do Super Bowl 2023 também se-

rá marcada por um espetáculo de 
entretenimento durante o interva-
lo, com efeitos visuais que marca a 
final da NFL. Este ano, o evento vai 
contar com o show da cantora pop 
Rihanna.

Este jogo tem tudo para entrar 
para a história do futebol america-
no pela qualidade técnica das duas 
equipes. O intenso ataque dos Ea-
gles encara o Chiefs, time com me-
lhor média de pontos e melhor 
média de jardas por tentativa na 
temporada.

O detalhe é que esta será a pri-
meira vez que dois quarterbacks 
negros vão se enfrentar no Super 
Bowl. Patrick Mahomes (Chiefs) 
tenta mais um título, lutando ainda 
contra uma lesão no tornozelo vin-
da da semifinal de conferência. Já 
Jalen Hurts (Eagles) busca seu pri-
meiro anel.

Vale ressaltar que o Philadel-
phia Eagles foi um dos times mais 
fortes da liga nesta temporada. Fo-

ram 14 vitórias e três derrotas, a 
mesma campanha dos Chiefs, com 
a diferença que o Eagles adquiri-
ram de uma forma diferente, se 
mantendo invicto até a metade da 
temporada e vencendo suas bata-
lhas em campo.

Marketing Esportivo

Muitos fãs de futebol americano 
esperam o Super Bowl com ansie-
dade e a partida é vista por milhões 

de pessoas em todo o mundo. Além 
disso, é considerado um importan-
te evento social e cultural e o espa-
ço publicitário mais disputado no 
mundo.

Para se ter uma ideia da rele-
vância publicitária do Super Bowl, 
este ano, a Fox cobra US$ 7 milhões 
(algo em torno de R$ 35 milhões) 
por um VT comercial de 30 segun-
dos durante o intervalo, US$ 500 
mil a mais do que ano passado. E 
sim, todos os espaços foram vendi-
dos. Ao todo, o Super Bowl tem 50 
minutos disponíveis de comerciais.

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.

Super Bowl 2023: Philadelphia Eagles x Kansas City Chiefs

georgenatal@gmail.comPor GEORGE FERNANDES
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U
ma das perguntas 
mais comuns que 
recebo é: “Bebidas 
alcoólicas real-

mente afetam o físico?” ou 
“Tudo bem beber social-
mente durante meu pro-
jeto fitness?”. Sinto muito 
dizer, mas não recomendo! 
Álcool com frequência

irá ter um impacto ne-
gativo em seus resultados. 
Entenda melhor:

1- Desidratação
Os rins devem filtrar 

e eliminar altas quantida-
des de água para que o ál-
cool possa quer quebrado 
e eliminado e isso pode re-
sultar numa séria desidra-
tação. A água tem um pa-
pel crucial no processo de 
construção dos músculos 
e bom funcionamento do 
metabolismo. Se você es-
tá desidratado, você esta-
rá fraco, terá menos ener-

gia e sua mente não ficará 
focada.

2- Afeta negativamente 
a síntese de proteínas Sín-
tese de proteínas é o pro-
cesso onde os aminoácidos 
se juntam para formar uma 
proteína completa. O ál-
cool lentifi ca esse processo 
em 20% e uma vez que seus 
músculos são formados por 
proteínas completas, você 
terá difi culdades com isso.

3- Aumenta depósitos 
de gordura

Com 7 calorias vazias 
por grama, o álcool é bem 
calórico. E além disso,

geralmente vem acom-
panhado por petiscos mais 
calóricos ainda à base de

frituras, carboidratos e 
gorduras ruins.

4- Reduz absorção de 
vitaminas e minerais

Consumo frequente de 
álcool pode causar defi-

ciência das vitaminas A,
C, complexo B, e mine-

rais cálcio, zinco e fósforo. 
Vitaminas e minerais man-
têm a organização do fun-
cionamento do seu corpo e 
se você possui deficiência 
de algum, sua fisiologia se-
rá prejudicada.

Claro que é importante 
ter momentos de diversão 
em sua vida, porém, esse 
tipo de diversão não te tra-
rá benefício algum no seu 
processo de mudança da 
composição corporal caso 
isso seja prioridade para 
você. O consumo de álcool 
deve ser esporádico e em 
pequenas quantidades. Al-
guns drinks aqui e ali, não 
trarão problemas, mas se 
você faz isso todo final de 
semana, saiba que seus re-
sultados não serão os mes-
mos. Até mesmo se for só 
algumas cervejas. 

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

Bebida alcoólica X boa forma

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
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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

Zeca Pagodinho ao vivo em Orlando e Ft. 

Lauderdale em junho

A
dorado por todos os 
brasileiros e tam-
bém amantes do 
samba no mundo in-

teiro, Zeca Pagodinho anun-
cia seu retorno aos Estados 
Unidos em 2023, incluindo 
dois shows na Florida. Acla-
mado pelo publico e impren-
sa como o “Rei do Samba”, 
Zeca Pagodinho, irá se apre-
sentar no sábado, 10 de ju-
nho no Hard Rock Live em 
Orlando, e domingo, dia 11 
de junho no Au Rene Theater 
- Broward Center for the Per-
forming Arts em Ft.

Lauderdale. Com quase 
40 anos de carreira, 12 mi-
lhões de copias vendidas, 4 
prêmios Latin GRAMMY, e 
dezenas de sucessos que seus 
fãs sabem de cor, o reperto-
rio do show será uma grande 
celebração incluindo clássi-
cos como “Vai Vadiar”, “Co-

ração em Desalinho”, “Verda-
de”, “Ser Humano”, “Mangas 
e Panos”, “Judia de Mim”, 
“Deixa Clarear”, e claro, o 
seu maior sucesso “Deixa A 
Vida Me Levar”.

Com sua banda comple-
ta e uma grande produção 
vinda diretamente do Brasil, 
com certeza será uma noi-

te inesquecível para todos os 
amantes da música brasilei-
ra, especialmente do sam-
ba de altíssima qualidade. Os 
dois shows na Florida estão 
sendo apresentados pela em-
presa Loud &amp; Live e a 
abertura de vendas acontece 
nessa sexta- feira, 10 de feve-
reiro pela Ticketmaster.com

C
onhecida pelo esti-
lo visceral e teatral 
de interpretar, Ana 
Cañas há dois vem se 

dedicando a um projeto mu-
sical no qual canta sucessos 
de Belchior, cantor e compo-
sitor cearense que morreu 
em abril de 2017. A turnê e as 
gravações em áudio foram su-
cedidas pelo registro de um 
audiovisual com inserções 
documentais em meio à per-
formance musical. Com dire-
ção de Hugo Moura, o DVD 
ao vivo Ana Cañas Canta Bel-
chior apresenta uma mistu-
ra de composições clássicas 
e de canções “lado B” do ar-
tista cearense, além de listar  
“Um Rolê no Céu”, faixa iné-
dita com a qual foi presen-
teada pelos filhos de Belchior 
(Mikael e Camila). Com par-
ticipação especial de Ney Ma-
togrosso e Rael, nas músicas 
“Paralelas” e “Antes do Fim”, 

Ana Cañas posta no 

YouTube show-tributo a 

Belchior

respectivamente, a obra aca-
ba de chegar ao canal oficial 
de Ana no YouTube.

“Eu me transformei to-
talmente cantando esse re-
pertório. Me atingiu no cer-
ne, na alma”, comenta Ana 
Cañas sobre a forma que a 
turnê na qual ela interpre-
ta Belchior impactou a sua 
experiência pessoal e profis-
sional. Antes de virar DVD, 
o show foi apresentado em 

quase 100 palcos pelo Bra-
sil e indicado ao APCA como 
“Melhor Show do Ano”, em 
2022. O registro audiovisual 
reúne canções como “Monó-
logo das Grandezas do Bra-
sil”, “Sujeito de Sorte” e “Co-
ração Selvagem” e totaliza 17 
faixas. “Escolhi o setlist com 
base na emoção que cada 
música causa na atualidade, 
estão ali as minhas preferi-
das”, complementa ela.
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Magic Mike’s 
Last Dance
Warner Bros

Estreia nas 
salas de cine-
ma de todo 
o país, dia 
10 de feve-
reiro, “Magic 

Mike’s Last Dance”, perfeito 
para um ‘girls night out’. Esse 
é o terceiro filme da franquia 
Magic Mike, onde encerra a 
história do dançarino Mike, 
interpretado por Channing 
Tatum. Após um negócio ter 
fracassado, Mike fica sem di-
nheiro e começa a fazer shows 
de bartender na Flórida. Mas, 
acaba recebendo uma oferta ir-
recusável de uma socialite rica 
e influente para ir a Londres. 
Salma Hayek, Caitlin Gerard, 
Gavin Spokes também estão 
no elenco. O filme foi dirigi-
do por Steven Soderbergh. O 

roteiro foi escrito por Reid 
Carolin.

Huesera: The 
Bone Woman
XYZ Films

Também 
entrando em 
cartaz na 
sexta-feira, 
dia 10 de 
fevereiro, o 

suspense de terror “Huesera: 
The Bone Woman”. O longa 
acompanha Valéria e seu 
marido, Raul, que finalmente 
viram um de seus sonhos de 
longa data se tornarem reali-
dade: Valéria está grávida. A 
princípio, tudo parece perfei-
to. Gradualmente, porém, seu 
humor se torna obscuro. Com 
a maternidade, Valéria não 
consegue se livrar da insegu-
rança e de um medo generali-
zado, este último decorrente 

de visões de presenças de 
aranhas e outras ameaças 
possivelmente sobrenaturais, 
todas as quais podem ser obra 
de uma entidade conhecida 
como “La Huesera.” No elenco 
estão Natalia Solián, Alfonso 
Dosal, Mercedes Hernández, 
entre outros. A direção é de 
Michelle Garza Cervera, que 
co-escreveu o roteiro com Abia 
Castillo. “Huesera: The Bone 
Woman” recebeu dois prêmios 
no Festival de Tribeca de 2022.

Your 
Place Or 
Mine
Netflix

Já a 
Netflix 
disponi-
biliza no 
dia 10 de 
fevereiro, 
a comé-

dia romântica “Your Place Or 
Mine”, com os atores Reese 
Witherspoon e Ashton Kut-
cher. Dois melhores amigos, 
que moram em diferentes 
cidades, mudam a vida um 
do outro quando ela decide 
ir atrás de um sonho antigo e 
ele oferece para cuidar do seu 
filho adolescente. Também es-
tão no elenco Jesse Williams, 
Zoe Chao, Rachel Bloom, Wes-
ley Kimmel, entre outros. A 
direção foi realizada por Aline 
Brosh McKenna que também 
escreveu o roteiro.

At Midnight
Paramount+

A comédia ro-
mântica “At 
Midnight” 
fica disponí-
vel na plata-
forma digital 
Paramount+ 

no dia 10 de fevereiro. O filme 
segue Alejandro, um gerente 
de hotel, e Sophie, uma estrela 
de cinema de Hollywood. Ele 
sonha em abrir seu próprio 
hotel boutique, enquanto ela 
quer interpretar uma persona-
gem diferente do super-herói 
que está fazendo. Mas, como 
nem tudo são rosas, o namora-
do de Sophie a trai. O destino 
acaba unindo essas duas pes-
soas bem diferentes quando 
Sophie e seu ex-namorado vão 
filmar no hotel em que Alejan-
dro trabalha no México. Tudo 
muda quando Alejandro e So-
phie começam a se encontrar 
secretamente à meia-noite. 
No elenco estão Diego Boneta, 
Monica Barbaro, Anders Holm, 
Whitney Cummings, Fernando 
Carsa, entre outros. A direção 
é de Jonah Feingold, que tam-
bém escreveu o roteiro.

CINEMA

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

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

Estreias da semana 

cinema@gazetanews.comPor JANA NASCIMENTO NAGASE
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Tedescos Bakery & Café

N
o dia 28 de janeiro, inaugurou a loja física da Tedescos Bakery &amp; Café, em Pom-
pano Beach. A bakery que já fazia sucesso atendendo sob encomendas, agora oferece o 
serviço de pronta entrega. Sob o comando de Patrícia Tedesco e Margot Cummings, a 

bakery traz muitas novidades no cardápio e ainda oferece café e bebidas especiais. Vale a pe-
na conferir! Tedescos Bakery fica no endereço: 2900 W Sample Rd, Pompano Beach, FL 33033 
(Food Court).

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

Loja da tedescos Bakery

Gabriel Fernandes vende doces prontos na hora e cafes 

especiais

Patricia tedesco, margot Cummings e Camila 

tedesco

Heber Prado, que ja era cliente de encomendas, foi 

conhecer a loja fisica

Reality Show “Brazilionaires”

N
a quinta-feira, dia 26 de janeiro, aconteceu a es-
tréia do Reality Show Brazilionaires: “Brasileiros 
no caminho da riqueza”. O evento foi no Savor Ci-

nema, em Fort Lauderdale, e contou com a presença dos 
consultores da agência “Brazilionaires”, considerada a 
maior agência financeira focada em educação financei-
ra para a comunidade brasileira nos Estados Unidos. Os 
5 sócios: Claudia Fehribach, Rickson Amorim, Paulo Gar-
cia, e o casal Gustavo e Marina Couto, têm como missão 
fazer da comunidade brasileira, a comunidade imigrante 
mais rica dos Estados Unidos. Confira!

A equipe Brazilionaires Savor Cinema, em Fort Lauderdale

reality Show Brazilionaires

Back to the 80s Hollywood.

A 
festa “Back to the 80s” abriu a temporada de shows de 2023 com uma noite agitadíssima no dia 
28 de janeiro, no Viva Brazil em Hollywood.

Esta edição especial contou com a participação e show do DJ Allen Lima, com Pedro e Lui-
za Prochet.

O cantor e idealizador da festa Johnny encerrou a noite com os hits que marcaram os anos 80 e 90 
colocando o púb;lico pra dançar e cantar os sucessos do pop rock brasileira e internacional.

A festa contou a promoção do GazetaNewd em parceria com as produtoras do Miami Be Happy .
 Apoio: Bella Smile - Sebanda Insurance - Lucas Lens
FotOS: Lucas Lens e Roberta Santos

miriam raquel Johnny ramiro

Luiza Prochet DJ Allen Lima roberta, Fernanda e Paulo

Simoni, Denise e Silvia A galera do rESEnHA tALKS foi toda trabalhada nos 80s. 




