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Qualidade e ousadia! Sucesso de vendas no Town Center em Boca 
Raton, a Herreira Fashion Jewelry planeja chegar a outros lugares, 

expandindo a venda das semijoias de luxo em lojas físicas também em 
Miami, Tampa e Orlando, além das vendas online. 

Flórida está entre os melhores estados 
americanos para mulheres empresárias

Sucesso de vendas, marca brasileira 

de semijoias de luxo planeja expansão

C
omposta por 48.2% de ho-
mens e 50.8% de mulheres, 
a Flórida está entre os cinco 

melhores estados para empresas 
pertencentes a mulheres. Em se-
tembro de 2022, o estado tinha 
em torno de 1,034 milhão de em-
presas comandadas por mulhe-
res, em comparação com 1,422 
milhão pertencentes a homens, 
segundo o BizJournals. Estima-se 
que 849 novas empresas sejam 
abertas por mulheres todos os 
dias nos Estados Unidos, segundo 
a Incfile. Cada vez mais atuantes 
no exterior, nesta reportagem es-
pecial pelo Dia das Mulheres, as 
brasileiras que estão dominando o 
mercado empresarial falam sobre 
o empreendedorismo feminino, 
a carreira, a família, os desafios 
e conquistas de empreender no 
“Sunshine State”. 
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De Miami, Thais Boucas comanda a Bossa Concept, uma plataforma fashion digital que conecta marcas internacionais aos EUA. 

As empresárias Venância Franzin e Patrícia Caramaschi uniram suas habilidades e experiências.
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E
m todo o mundo, o pro-
gresso dos direitos das 
mulheres está desapa-

recendo diante de nossos 
olhos. As últimas estimati-
vas apontam que com a ten-
dência atual, levaremos mais 
300 anos para alcançar a ple-
na igualdade de gênero.

As atuais crises entrelaça-
das – da guerra na Ucrânia à 
emergência climática – afe-
tam primeiro mulheres e me-
ninas e da pior maneira. E co-

mo parte de um abalo  global 
contra a democracia, os direi-
tos das mulheres sobre seus 
corpos e a autonomia sobre 
suas vidas estão sendo ques-
tionados e negados.

Duas estatísticas deixam 
claro como falhamos: a cada 
dez minutos, uma mulher ou 
menina é assassinada por um 
familiar ou parceiro íntimo 
e uma mulher morre a cada 
dois minutos durante a gra-

videz ou parto. A maior parte 
destas mortes é perfeitamen-
te evitável.

No Dia Internacional das 
Mulheres, precisamos nos 
comprometer a fazer me-
lhor. Precisamos reverter es-
tas terríveis tendências e de-
fender vidas e direitos das 
mulheres e meninas, em to-
dos os lugares.

Esta é uma das minhas 
prioridades e parte central 
do trabalho das Nações Uni-

das em todo o mun-
do.

Do Sudão do Sul 
a Mianmar, apoia-
mos mulheres e me-
ninas em situações 
de crise, garantindo 
ouvir suas vozes nos 
processos de paz.

A vice-secretá-
ria-geral da ONU, 

Amina Mohammed, recente-
mente visitou o Afeganistão 
com uma mensagem para as 
autoridades: mulheres e me-
ninas têm direitos humanos 
fundamentais e nunca desis-
tiremos de lutar por eles.

Neste ano, o tema do Dia 
Internacional das Mulheres é 
diminuir as diferenças de gê-
nero em ciência, tecnologia 
e inovação. Globalmente, os 
homens têm presença online 

21% superior à das mulheres 
e 50% disto ocorre nos países 
de menor renda.

Mas mesmo os países 
mais ricos perdem por con-
ta do preconceito e de este-
reótipos baseados no gêne-
ro. Na indústria tecnológica, 
são dois homens para uma 
mulher. Em Inteligência Ar-
tificial, esta proporção é de 
cinco para um.

“Big data” é o novo ou-
ro e o fundamento das deci-
sões políticas e empresariais 
de hoje. Mas normalmente 
ignora as diferenças de gê-
nero ou faz vista grossa para 
as mulheres.

Deveríamos estar alarma-
dos pelos produtos e servi-
ços baseados desde o início 
na desigualdade e digitalizar 
o patriarcado e a misoginia.

O Vale do Silício deste 
mundo não pode se transfor-
mar no Vale da Morte para os 
direitos das mulheres.

Decisões médicas basea-
das em dados de corpos mas-
culinos não apenas podem fa-
zer mal às mulheres: podem 
ser fatais.

A discriminação contra 
mulheres na ciência e na 
tecnologia é o resultado de 
séculos de patriarcado, dis-
criminação e estereótipos 

danosos. Elas representam 
apenas 3% dos ganhadores 
do Prêmio Nobel nas catego-
rias científicas desde 1901. 
E as mulheres online – in-
cluindo cientistas e jorna-
listas – frequentemente são 
alvo de abuso e discurso de 
ódio sexista feitos para silen-
ciá-las e ofendê-las.

Mas elas não serão silen-
ciadas. Mulheres e meninas 
de todos os lugares estão 
demandando seus direitos 
e suas palavras reverberam 
em todo o mundo.

Precisamos de ação em 
diversas frentes para garantir 
que elas possam contribuir 
plenamente com o mundo 
do conhecimento através da 
ciência e da tecnologia.

Também precisamos agir 
para criar um ambiente di-
gital seguro para as mulhe-
res e responsabilizar tanto 
quem comete abuso online 
quanto as plataformas digi-
tais que permitem isto. As 
Nações Unidas estão traba-
lhando com governos, socie-
dade civil, setor privado e ou-
tros num Código de Conduta 
destinado a reduzir este mal 
e aumentar a responsabiliza-
ção das plataformas digitais.

Texto: António Guterres, 
secretário-geral da ONU. 

CONSULADO-GERAL DO BRASIL EM MIAMI

Setor de assistências a brasileiros:  

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

AEROPORTO INTERNACIONAL

Miami: (305) 876 7000

Fort Lauderdale: (954) 359 1200

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

Palm Beach: (561) 471 7400

Orlando: (407) 825 2001

AMERICAN RED CROSS

Miami Dade: (305) 644 1200

Broward : (954 797 3800

Palm Beach: (561) 833 7711 (South) 

Palm Beach: (561) 746 1532 (North) 

Orlando e Região: (407) 644 9300

ANIMAL CARE AND REGULATION DIVISION

Miami Dade: (305) 6441200

Broward: (954) 359 1313

Palm Beach: (561) 233-1200 | Orlando: (407) 836 6311
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A Flórida tem 10 vezes mais ataques que o estado de Pernambuco, mas diferenças cruciais nas fatalidades.

Com três ataques em 16 dias, Recife (PE) tem mais 

mortes por ataque de tubarão do que a Flórida 

Os riscos de sofrer um 
ataque de tubarão são 
baixos em praticamen-

te todo o litoral brasileiro. Há, 
no entanto, uma exceção, a 
região de Recife (PE) — onde 
entre o último domingo, 5, e 
a segunda-feira, 6, duas pes-
soas foram vítimas de encon-
tros com esses peixes. 

Se comparado aos EUA, 
no entanto, mesmo no estado 
nordestino os episódios são 
raros: na Flórida, por exem-

plo, a quantidade desses inci-
dentes chega a ser dez vezes 
maior. Ainda assim, o estado 
americano tem índices de le-
talidade proporcionalmente 
menores ao de Pernambuco, 
segundo o biólogo marinho 
Marcelo Szpilman, presiden-
te do AquaRio.

A Flórida tem 10 vezes 
mais ataque que o estado de 
Pernambuco. O índice de fata-
lidade é de 1% contra 33% no 
estado brasileiro — aponta Sz-

pilman, autor de livros sobre 
tubarões, antes de sugerir as 
duas explicações por trás des-
sa distância entre os dois A 
primeira delas é a diferença 
entre as espécies. Em Recife, 
a presença é do tubarão de ca-
beça-chata, maior e com mais 
poder de mordida. Na Flórida, 
são animais menores.

Outro motivo, segundo a 
o biólogo, está no acesso das 
equipes de resgate a treina-
mento adequado para  situa- O índice de fatalidade na Flórida é de 1%, contra 33% em Pernambuco.

Istoé.

ções, como: os salva-vidas de 
Recife são muito bem treina-
dos para o salvamento aquáti-
co, mas não para depois. 

“Em Recife, a presença 

é do tubarão de cabeça-

chata, maior e com mais 

poder de mordida”, 

diz o biólogo marinho 

Marcelo Szpilman. 

Fort Lauderdale suspende proibição de bebida alcoólica na praia; veja as regras

É uma regra que existe 
há décadas: sem álcool na 
areia em Fort Lauderdale Bea-
ch. Mas depois de mais de 30 
anos, a proibição de bebida foi 
levantada. Por enquanto, so-
mente para hóspedes de ho-
téis à beira-mar.

Hotéis como o Hilton ago-

ra estão entregando seu co-
quetel favorito na praia. Até 
agora, as autoridades da cida-
de dizem que seis hotéis rece-
beram licenças para servir ál-
cool na praia.

Em novembro, a cidade 
votou para suspender a proi-
bição, mas apenas para ho-

téis através de um programa 
de um ano que entrou em vi-
gor em janeiro.

Hotéis dentro de uma de-
terminada área precisam so-
licitar uma licença. Para se 
qualifi car, o hotel deve es-
tar localizado na A1A entre o 
Sunrise Boulevard e a Holiday 

Street. Também tem que ser 
uma propriedade à beira -mar 
com cadeiras na frente. Ou-
tro requisito é ter 25 quartos 
ou mais. Além disso, para ser 
servida, a pessoa deve ser um 
hóspede de um dos hotéis libe-
rados ou alugar uma cadeira.

Fonte: NBC Miami.Seis hotéis receberam licenças para servir bebida alcóolica na praia.

Pixabay.
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Comum na Flórida, a cirurgia envolve enxerto de gordura no bumbum. 

pixabay

L
egisladores da Flórida dis-
cutem mudanças nas re-
gras para realização da 

famosa cirurgia do ‘bumbum 
brasileiro’ (Brazilian butt lifts, 
em inglês). O procedimento 
estético é um dos mais bus-
cados nas clínicas do estado, 
mas mortes de pacientes re-
querem análise das estruturas 
e dos profissionais envolvidos, 
além de mais rigor na libera-
ção para funcionamento dos 
locais que a oferecem.

Em janeiro, a senadora 
estadual republicana, Ileana 
Garcia, apresentou um pro-
jeto de lei ao Legislativo es-

Cirurgia do ‘bumbum 

brasileiro’ é discutida no 

Congresso Estadual
Mais de 61.000 

procedimentos 

foram realizados 

em todo o país em 

2021.

tadual que propõe não limi-
tar o número de cirurgias que 
um cirurgião pode realizar em 
um dia (em maio de 2022, en-
trou em vigor uma medida de 
emergência após aumento de 
óbitos limitando o número de 
levantamentos de bumbum 

que um cirurgião poderia rea-
lizar a cada dia. Alguns médi-
cos realizaram até sete cirur-
gias, de acordo com processos 
disciplinares contra cirurgiões 
processados pelo Departamen-
to de Saúde da Flórida. A regra 
de emergência limitava-os a 

não mais de três e exigia o uso 
de um ultrassom para ajudar 
os cirurgiões a diminuir o ris-
co de um coágulo de gordura 
pulmonar), mas, em vez dis-
so, exige centros de cirurgia 
onde os procedimentos são 
realizados com uma equipe 
formada por um médico por 
paciente. A proposta também 
proíbe os cirurgiões de traba-
lhar em mais de uma pessoa 
ao mesmo tempo.

Além disso, o projeto tam-
bém permitiria que os cirur-
giões delegassem algumas par-
tes do procedimento a outros 
médicos sob sua supervisão di-
reta, e o cirurgião deveria usar 
um ultrassom.

Clínicas e consultórios 

Ao contrário dos centros 
cirúrgicos ambulatoriais e 
hospitais, onde um paciente 
pode pernoitar para observa-
ção após o tratamento, os cen-
tros cirúrgicos em consultó-
rios oferecem procedimentos 
que normalmente não reque-
rem internação e são regula-
mentados como uma exten-
são da prática particular de 
um médico, onde cirurgiões 
são incentivados a trabalhar 
no maior número possível de 
pacientes por dia.

Projetos de lei pedem 

mudanças na pena de morte
Há menos de duas sema-

nas, a Flórida executou Do-
nald Dilbeck, prisioneiro do 
corredor da morte. Foi a pri-
meira execução no estado em 
quase quatro anos. Mas sob 
novos projetos de lei arquiva-
dos na legislatura da Flórida, 
pode haver mudanças radicais 
na pena de morte.

Em discussão, os legislado-

res primeiro considerarão tor-
nar adultos condenados por 
agressão sexual contra crian-
ças menores de 12 anos um 
crime punível com a morte. 
O texto diz: “Tais crimes des-
troem a inocência de uma 
criança e violam todos os pa-
drões de decência mantidos 
pela sociedade civilizada”.

Fonte: Local 10.

Homem é mordido por jacaré 

na porta de casa em Daytona
Um homem foi mordido 

por um jacaré americano (al-
ligator) que apareceu em sua 
porta de casa em Daytona Bea-
ch (FL) na noite de sexta-fei-
ra, 3.

O homem abriu a porta 
após ouvir um barulho, acre-
ditando que era alguém procu-
rando por seu filho, segundo 
o canal WOFL, afiliada da Fox 
em Orlando. “O jacaré deu um 
bote e o mordeu na parte su-
perior da coxa.” Ele foi hospi-
talizado e liberado.

O ataque foi na Champions Drive.

Fox35Orlando.

O réptil media 7 pés e 10 
polegadas e foi capturado e sa-
crificado. A polícia encontrou 
o jacaré perto da entrada da 
frente e chamou os oficiais da 
Florida Fish and Wildlife Con-
servation Commission.
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Republicanos buscam maior 

restrição para o aborto
Os legisladores republica-

nos da Flórida avançaram na 
terça-feira, 7, para restringir 
ainda mais o aborto, propon-
do projetos de lei para proibir 
o procedimento, com poucas 
exceções, após seis semanas 
de gravidez.

A legislação expandiria 
uma proibição de 15 semanas 
aprovada pelo Legislativo e as-
sinada pelo governador Ron 
DeSantis no ano passado. O 
governador disse que acolhe 
a “legislação pró-vida” e con-
siderou razoáveis as exceções. 
No entanto, não disse especi-
ficamente que iria sancioná-
-la em lei caso aprovada pelo 

Congresso. 
Dois projetos de lei fo-

ram apresentados, um pela 
senadora estadual Erin Grall, 
R-Vero Beach, e outro pela 
deputada estadual Jenna Per-
sons-Mulicka, R-Fort Myers. 

As propostas incluem ex-
ceções para estupro e incesto 
até 15 semanas de gravidez. 
Também permitem exceções 
para emergências médicas 
que ameacem a vida ou cau-
sem sérios danos à mãe. As 
vítimas de estupro e incesto 
precisariam apresentar uma 
ordem de restrição, relatório 
policial, registro médico ou 
outra ordem judicial.

a legislação expandiria uma proibição de 15 semanas aprovada em 2022.

Freepik.

A “frente de invasão” do réptil passou recentemente pelos condados de 

Broward e Palm Beach e está subindo pelo estado, descobriu um estudo.

Invasão de pítons explode nos 

Everglades e em quase todo o sul

De acordo com um no-
vo e ambicioso artigo 
produzido pelos Servi-

ço Geológico dos Estados Uni-
dos, a população de pítons bir-
manesas explodiu em apenas 
20 anos de apenas algumas na 
ponta sul do Everglades Natio-
nal Park para uma invasão que 
envolve o terço sul da Flórida.

A “frente de invasão” do 
réptil passou recentemente 
pelos condados de Broward 
e Palm Beach e está subindo 
pelo estado. A frente atual 
abrange o extremo sul do La-
go Okeechobee e avança para 
o oeste ao norte de Fort Myers.

O estudo, que sintetiza 
meticulosamente as descober-
tas de várias décadas de mais 
de 250 iniciativas de pesqui-
sa, avalia como está a Flórida 
com as pítons e como retardar 
seu aumento. Uma das estraté-
gias é o Python Challenge, um 

evento anual de 10 dias em 
que os caçadores podem cap-
turar e sacrificar o máximo de 
serpentes que puderem. O De-
safio do ano passado totalizou 
231 cobras mortas.

O sucesso dessas serpen-
tes, que são nativas do sudes-
te da Ásia e chegaram aqui 
por meio do comércio de ani-
mais de estimação exóticos a 
partir de 1970, foi um fracasso 
cataclísmico para os ecossiste-
mas do sul da Flórida e “repre-
sentam um dos problemas de 
manejo de espécies invasoras 
mais retráteis em todo o mun-
do”, diz o estudo.

Simplificando, as pítons 
estão em constante movimen-
to, batendo contra a civiliza-
ção e indo para o norte – até 
onde irão depende de vários 
fatores, incluindo a mudan-
ça climática. Por enquanto, a 
maior parte delas vive ao lon-

Caçadores participam do “desafio” de capturar pítons todos os anos.

FWC.

go de estradas e canais rurais, 
onde costumam se aquecer e 
onde chocam seus ovos. 

A tolerância ao frio freia 
as cobras, mas elas geralmen-
te se mantêm aquecidas abri-
gando-se em tocas de tartaru-
gas e mamíferos. Um estudo 
disse que essa estratégia po-
deria fazer com que as cobras 
sobrevivessem até no sudoes-

te da Geórgia. Após uma forte 
onda de frio em 2010, as popu-
lações de cobras caíram, mas 
se recuperaram. Essas cobras 
endurecidas pelo frio são as 
que estão tendo bebês hoje, 
cita o estudo. 

A maior píton invasora 
da Flórida media 18,7 pés de 
comprimento, pesava 213,8 
libras e carregava 122 ovos.

A Herreira Fashion Jewelry vai chegar a outros lugares, com a venda das 

semijoias de luxo em lojas físicas também em Miami, Tampa e Orlando.

Marca brasileira de semijoias de 

luxo planeja expansão nos EUA

Qualidade e ousadia! Su-
cesso de vendas no To-
wn Center em Boca 

Raton, a Herreira Fashion Je-
welry planeja chegar a outros 
lugares, expandindo a venda 
das semijoias de luxo em lo-
jas físicas também em Mia-
mi, Tampa e Orlando, além 
das vendas online. 

Aberta desde novembro 
no sul da Flórida, a sofistica-
ção encanta os clientes, com 

destaque para os americanos 
e hispânicos. “Tem 100% de 
aceitação. Os clientes param, 
olham, se encantam e com-
pram”, comemora Venância 
Franzin, que gerencia a par-
te comercial das joias nos Es-
tados Unidos.  Com 23 anos 
de experiência na área fora 
do Brasil, Venância se uniu 
à sócia e designer das peças 
no Brasil, Patrícia Caramaschi, 
que comanda em Goiânia (GO) 

todo o processo de criação e 
montagem na fábrica. 

As empresárias uniram as 
habilidades e experiências em 
suas respectivas áreas e fecha-
ram  uma sociedade que virou 
amizade e internacionalizou a 
marca.  “A Patrícia é a desig-
ner das peças e faz com amor, 
com perfeição. Além disso, co-
manda a fábrica há 15 anos. 
Fui ao Brasil várias vezes e co-
nheci de perto a fábrica, os 

materiais utilizados, os fun-
cionários, vi todo o processo”, 
declarou Venância.

Ressignificando o conceito 
brasileiro de semijoias, as pe-
ças são desenvolvidas com ex-
clusividade, tanto no desenho 
quanto nos materiais, o que as 
torna diferentes e acaba sen-
do o atrativo que encanta  os 
clientes. “São usadas pedras, 
como cristais de rocha, pé-
rolas de água doce e outras”. as empresárias e sócias Venância Franzin e Patrícia Caramaschi.

“Mostramos a nossa criatividade e exuberância!”
Segundo a empresária, as 

peças já são vendidas em ou-
tras cidades da Flórida por 
meio de vendedoras externas, 
mas lojas físicas serão abertas 
futuramente . “E é com mui-
ta satisfação  que mostramos 
a esta nação o que temos de 
melhor: a nossa criatividade 
e exuberância!”

Trazendo uma história re-
pleta de conquistas, como dis-
se a empresária, a Herreira 

Joias começou do zero para 
uma marca hoje reconheci-
da internacionalmente pelo 
empreendedorismo eficiente. 
No Brasil, suas semijoias são 
comercializadas inclusive pa-
ra a TV, compondo o figurino 
de personagens de programas 
e novelas.

Herreira é uma marca de 
semijoias de alto padrão para 
mulheres que não abrem mão 
da sofisticação. Com a missão 

de criar estilo e gerar desejo 
no segmento de semijoias, a 
empresa tem como visão ser 
referência em fabricação de 
semijoias com excelência em 
criatividade e gestão.

Há 15 anos no mercado, a 
Herreira reinterpretou o con-
ceito das pedras semiprecio-
sas brasileiras em termos de 
design. “Nossos princípios são 
baseados em inovação e ousa-
dia. O conceito de satisfazer 

todos os nossos clientes vem 
do coração e temos orgulho 
em dizer que todas as nossas 
coleções são 100% originais. A 
Herreira é uma empresa que 
complementa a beleza femi-
nina através de seus acessó-
rios, porém, estava na hora 
de ir mais longe, e com isso 
nasceu o sonho de abrir a pri-
meira loja da Herreira no exte-
rior”, destacou Caramaschi na 
inauguração em Boca Raton.a loja é sucesso de vendas no Town Center em Boca raton.

divulgação.
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O Congresso Internacional Plano Perfeito será realizado nos dias 17 e 18 de março na First Brazilian Baptist Church. 

Treinador comportamental, Marcelo Bianchini 

promove Congresso para empresários brasileiros

Em sua jornada pelos 5 
continentes, o Congresso Pla-
no Perfeito volta aos EUA e 
dessa vez em Miami. Voltado 
para empreendedores e em-
presários brasileiros, o Con-
gresso Internacional Plano 
Perfeito será realizado nos 
dias 17 e 18 de Março em 
Pompano Beach, e vem ba-
seado em seus pilares como 
desenvolvimento humano, 
empreendedorismo, neuro-
ciência, negócios e lideran-
ça digital.

Idealizador do projeto Pla-
no Perfeito, Marcelo Bianchi-
ni é mentor de empresários e 
palestrantes, empresário, trei-
nador comportamental, pales-
trante internacional e escritor 
best seller.

O evento tem como fo-
co a “transformação da vida 
através da construção da au-
toridade”. 

“No Congresso Internacio-
nal Plano Perfeito você vai 

descobrir como atingir a rea-
lização e qualidade na sua vi-
da pessoal, conquistar novos 
resultados em seus negócios 
e desenvolver com maestria 
os empreendimentos em que 
você coloca a sua energia”, 

diz Marcelo, que disse que o 
evento nasceu com dois gran-
des propósitos.

Primeiro - ser a oportuni-
dade de trazer palestrantes já 
renomados no Brasil e novos 
empreendedores e entrantes 

no mercado de palestras, que 
tenham um propósito de levar 
sua mensagem para mais lon-
ge, de inspirar e mudar a vida 
do maior número de pessoas 
e certificá-los como palestran-
tes internacionais nas áreas 

Marcelo Bianchini é mentor de empresários e palestrantes, empresário, palestrante internacional e escritor. 

Divulgação. 

de Desenvolvimento Huma-
no, Empreendedorismo e Ne-
gócios. 

Segundo - o Congresso 
sempre vai ter uma causa pa-
ra ajudar. Em Miami, parte 
da arrecadação será converti-
da prol dos Campos missioná-
rios da PIB FLÓRIDA - Haiti e 
Amazonas.

Além do idealizador, o 
evento terá também a pre-
sença dos palestrantes: Ricar-
do Bellino, Carol Paiffer, Jo-
se Roberto Marques, Renner 
Silva, Silvana Rosa, Francisco 
Destino, Lilian Mageski e Ne-
to Zago Fernanda Poleza, Mar-
celo Lyoumam, Aline Salve, e 

Renata Ferro, além de vários 
outros palestrantes de dife-
rentes países. 

O congresso será a partir 
das 9am, na First Brazilian 
Baptist Church, em Pompano 
Beach.  Os ingressos podem 
ser adquiridos pelo site tic-
kets4way, nos modos Silver 
a $29,90; Gold - Promocional 
por $ 69,00 e Platinum Pro-
mocional por $ 99,00 no pri-
meiro lote. 

Essa edição de Miami será 
a 3ª do Plano Perfeito. As duas 
anteriores foram em Orlando, 
em junho de 2022, e em Por-
tugal, em outubro de 2022. A 
próxima edição será em Toyo-
ta, no Japão. 

De presidiário a palestran-
te em Harvard, Marcelo tem 
uma  história de vida impac-
tante e impressionante, pas-
sou por uma infância contur-
bada. Porém, mesmo com as 
dificuldades, ele transformou 
sua vida.

“Você vai descobrir 

como atingir a 

realização na sua vida 

pessoal e nos seus 

negócios”, promete 

Marcelo Bianchini.

Save your vision: Março e 

os cuidados com a visão

Um dos maiores equívo-
cos que existe quando 
se trata de saúde ocular 

e visão é que, se você não apre-
senta nenhum sintoma, deve 
estar bem. Na Mango Optic em 
Boca Raton ouvimos isso com 
muita frequência: “Não preci-
so de um exame de vista, pos-
so ver muito bem”. A maioria 
das pessoas não sabe que a 
perda da visão nem sempre é 
precedida de sintomas.

Março é o mês do Save 
Your Vision, uma observân-
cia nacional patrocinada pela 
American Optometric Associa-
tion (AOA). É o momento per-
feito para nos lembrarmos da 
importância da saúde ocular e 
de exames de vista completos.

Estudos mostram que há 
uma lacuna significativa en-
tre o que as pessoas pensam 
que sabem sobre saúde ocu-
lar e o que realmente sabem. 
A maioria das pessoas não sa-
be que a perda da visão nem 
sempre é precedida de sinto-
mas. De acordo com uma en-
quete da Harris Poll de 2019 
em nome da Academia Ame-
ricana de Oftalmologia (AAO):

• Menos de 1 em cada 
5 pessoas foram capazes de 

identificar as três principais 
causas de cegueira nos EUA: 
glaucoma, degeneração macu-
lar relacionada à idade (DMRI) 
e doença ocular diabética.

• Apenas 37 por cento es-
tavam cientes de que você 
nem sempre apresenta sinto-
mas antes de perder a visão.

• Mais da metade (53%) 
não sabia que a perda de visão 
e a cegueira não afetam todas 
as pessoas igualmente.

Hábitos de Visão Saudável
• Usar óculos de sol duran-

te todo o ano. Proteja os olhos 
dos raios nocivos com óculos 

100% anti-UV.
• Comer alimentos nutri-

tivos. Muitas pessoas já ou-
viram o boato de que as ce-
nouras ajudam a enxergar no 
escuro. Embora isso possa não 
ser 100% verdadeiro, cenouras 
e outros vegetais ricos em vi-
tamina A contêm nutrientes 
que contribuem para uma boa 
saúde ocular, assim como fo-
lhas verdes como espinafre e 
couve, bem como ácidos gra-
xos ômega-3, encontrados no 
salmão e no atum.

Por Gisele Crespo, oculista 
licenciada.

A perda da visão nem sempre é precedida de sintomas, alerta oculista.

Freepik.
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Com planos de expandir na área gastronômica, Ana Montag comanda a Montag Catering em Coral Springs.

Thais Boucas comanda a Bossa Concept - uma plataforma fashion digital que conecta marcas internacionais ao mercado americano. 

Arquivo pessoal.

Arquivo pessoal.

42%
cerca de 13 milhões, 

eram empresas de 

propriedade de mulheres 

nos EUA em 2022.

Flórida é um dos 

melhores estados 

para mulheres 

empresárias
Em 2022, 1,034 milhão de empresas 

pertenciam a  mulheres.

A 
Flórida está entre os 
melhores estados para 
empresas pertencentes 

a mulheres. Estima-se que 849 
novas empresas sejam abertas 
por mulheres todos os dias 
nos Estados Unidos, segundo 
a Incfile, empresa especializa-
da na formação de entidades 
empresariais, que estima 42% 
de todas as empresas dos EUA 
de propriedade de mulheres 
(cerca de 13 milhões em 2022). 

Em setembro de 2022, 
a Flórida tinha em torno de 
1,034 milhão de empresas 
pertencentes a mulheres, em 
comparação com 1,422 mi-
lhão pertencentes a homens, 
segundo o BizJournals. Com 
uma população total estima-
da em 22,244,823 (segundo o 
censo de julho de 2022), a Fló-
rida é composta de 48.2% de 
homens e 50.8% de mulheres. 

Por todo o país, as em-
presas pertencentes a mulhe-
res empregam mais de 9,4 
milhões de trabalhadores. As 
mulheres têm três pontos per-
centuais a mais de probabili-
dade de iniciar um negócio do 
que os homens e em 2020, a 
receita anual média para em-
presas pertencentes a mulhe-
res foi de US$ 330.226, calcu-
lou a Incfile.

Os cinco melhores estados 
para o empreendedorismo fe-
minino são Califórnia, Colo-
rado, Nova Iorque, Flórida e 
Vermont, de acordo com um 
estudo da empresa de emprés-
timos Clarify Capital.

A receita bruta das empre-
sas empregadoras de proprie-
dade de mulheres aumentou 
51,9% de 2012 a 2019, enquan-

to as empresas de proprieda-
de de homens aumentaram 
apenas 34,2%, aponta a Inc-
file. Por outro lado, 44% das 
empresas pertencentes a mu-
lheres estão em setores de bai-
xo crescimento, como creche, 
salões de beleza e assistência 
médica domiciliar, cita a em-
presa.

Brasileiras dominam o 

mercado

De Miami, Thais Boucas 
comanda a Bossa Concept – 
uma plataforma fashion digi-
tal que conecta marcas inter-
nacionais (e principalmente 
brasileiras) ao mercado ameri-
cano. Boucas também é sócia-
-fundadora da Coolrated Mia-
mi, marca de moda feminina 
que nasceu em Miami inspi-
rada pelo lifestyle da cidade 
e fundada em 2020. Ambas as 
empresas estão em franca ex-
pansão nos Estados Unidos.

“Nosso ‘headquarters’ fi-
ca em Miami, mas entrega-
mos no mundo todo. A Bossa 
foi fundada em 2016 em Mia-
mi como uma loja multimar-
cas no modelo tradicional de 
varejo a ao longo dos anos foi 
evoluindo para que pudesse 
ser hoje 100% digital”, declara.

Para ela, conciliar famí-
lia e trabalho é um dilema 
que todas as mulheres se de-

param em algum momento 
de suas vidas, mas o segredo 
é arriscar.

“Eu me mudei para os Es-
tados Unidos em 2016 e du-
rante alguns anos me dedi-
quei integralmente a família. 
Acho que este é um dilema 
que todas as mulheres se de-
param em algum momento de 
suas vidas: a carreira e a vida 
familiar, o quanto se dedicar 
a cada uma e, principalmen-
te, encontrar equilíbrio. Eu 
tinha uma carreira sólida na 
área de tecnologia no Brasil, 
mas quando me mudei para 
cá já preparada para ter filhos 
e construir minha família, já 
não me via mais trabalhan-
do em grandes corporações 
e meu marido que também é 
empreendedor, sempre me es-
timulou a abrir um negócio e 
trabalhar com algo que fosse 
a minha paixão. Moda sempre 
foi e em 2019 surgiu a oportu-
nidade de comprar a Bossa e 
transformar uma marca que já 
era super legal em algo maior 
e escalável. No ano seguinte 
lançamos a marca Coolrated 
Miami. Eu me sinto privile-
giada em poder hoje me dedi-
car a um trabalho que me traz 
inúmeras realizações pessoais 
e profissionais, mas também 
estar próxima e presente dos 
meus filhos, nessa cidade ma-
ravilhosa que eu amo e nos 
oferece tanta qualidade de vi-
da”, declarou. 

“Mudar radicalmente foi ótimo como mulher e empreendedora”
Ana Montag comanda a 

Montag Catering em Coral 
Springs há seis anos. Para ela, 
mudar de área foi ótimo co-
mo mulher e empreendedora.

“Fundei dois anos depois 
de ter me formado como Chef 
Internacional no Art Institute 
of Fort Lauderdale. Minha ex-

periência profissional anterior 
ajudou, como administrado-
ra de empresas e especializa-
da no mercado de varejo por 
mais de trinta anos no Brasil. 
Mudar radicalmente foi ótimo 
como mulher e empreendedo-
ra”, ressalta. 

A empresária tem planos 

não só de expandir como di-
versificar na área gastronô-
mica e servir todo o Estado da 
Flórida, “agregar mais qualida-
de ao produto final e atingir os 
grandes nichos no mercado 
através de profissionalismo, 
serviços qualificados, criativi-
dade e qualidade do produto 

na entrega. Hoje conto com 
uma equipe rotatória de apro-
ximadamente dez assistentes/
colaboradores nas diversas 
áreas;  marketing, logística e 
operacional”, explica. 

Paulistana de origem hún-
gara, ela encontrou no sul da 
Flórida um mix de culturas 

fascinante que ajudou a em-
preender. “No meu segmento 
de “catering”, as oportunida-
des são ímpares e dependem 
do seu esforço pessoal, orga-
nização e capacidade de traba-
lho, usufruindo de tudo o que 
a América pode proporcionar 
a mulheres empreendedoras”.

Arlaine Castro 
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A política do U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) foi suspensa logo após a posse.

Governo Biden considera reiniciar detenção 

familiar para imigrantes na fronteira 

O 
governo do presiden-
te Joe Biden está con-
siderando reiniciar a 

polêmica política que detém 
imigrantes que entram ilegal-
mente no país com seus fi lhos, 
confi rmaram duas fontes liga-
das à Casa Branca.

A política do U.S. Immi-
gration and Customs Enfor-
cement (ICE) conhecida como 
detenção familiar foi inter-
rompida a logo após a posse 
de Biden. Nela, pais adultos 

não cidadãos ou tutores legais 
acompanhados por seus pró-
prios fi lhos menores não cida-
dãos são levados para Centros 
Residenciais Familiares do ICE 
até que seu caso seja visto pela 
imigração e eles liberados pa-
ra entrar nos EUA sob certas 
condições ou enviados de vol-
ta ao país de origem.

Em comunicado, um por-
ta-voz do Departamento de 
Segurança Interna disse que 
“nenhuma decisão foi toma-

da enquanto nos preparamos 
para a suspensão do Título 42 
da Ordem de Saúde Pública. 
O governo continuará a prio-
rizar o processamento seguro, 
ordenado e humano dos imi-
grantes”.

A Casa Branca e os funcio-
nários do DHS se reuniram 
várias vezes nos últimos dias 
para discutir o que seria neces-
sário para reiniciar a política 
quando o Título 42 terminar 
em 11 de maio.A decisão seria por causa do fi m do Título 42, que expulsa imigrantes.

CBP.

Comunidade religiosa de Miami se esforça para ajudar novos imigrantes

Nos últimos 18 meses, cer-
ca de 250.000 imigrantes e re-
querentes de asilo chegaram 
à área de Miami depois de re-
ceberem apenas um status le-
gal precário que muitas vezes 
não inclui permissão para tra-
balhar, o que é essencial pa-
ra construir uma nova vida 

nos EUA.
O infl uxo está esgotando 

a rede de segurança social dos 
imigrantes mesmo nas comu-
nidades religiosas de Miami, 
que há muito estão acostu-
madas a integrar aqueles que 
fogem da perseguição políti-
ca, da falta de liberdade e da 

escassez de necessidades bási-
cas. Os cubanos foram os pri-
meiros a chegar durante a re-
volução comunista na ilha, 
há 60 anos, e ainda fogem pa-
ra cá ao lado de haitianos, ni-
caraguenses e venezuelanos.

Os líderes religiosos de 
Miami e suas congregações 

permanecem fi rmes em sua 
missão de ajudar a acomodar 
novos migrantes. Mas eles es-
tão soando o alarme de que a 
necessidade está fi cando in-
controlável – e pode piorar 
sem reformas federais que for-
neçam status legal permanen-
te e permissões de trabalho. Imigrantes cubanos chegando.

Guarda Costeira.

Apoiado pelo governador 
do Texas, Greg Abbott, um 
projeto de lei apresentado pe-
lo Senado do Texas nega fun-
dos estaduais de educação pa-
ra crianças sem status legal 
de imigração. Se aprovado, as 
escolas públicas correriam o 
risco de perder seu fi nancia-
mento e precisariam recorrer 
ao governo federal para ob-
ter apoio.

O projeto de lei SB 923 
“Relativo à admissão em es-
colas públicas de crianças ile-
galmente presentes nos Esta-
dos Unidos e à elegibilidade 
dessas crianças para os bene-
fícios do fundo escolar dispo-
nível e do Foundation School 
Program” também colocaria 
a responsabilidade de fazer 
cumprir as leis de imigração 
nos conselhos escolares locais, 
que determinariam os requi-
sitos para estabelecer a nacio-
nalidade.

O senador apresentou re-
centemente o projeto que se 
alinha com a promessa de 
campanha do governador.

Texas analisa 

proibir educação 

pública 

Imigração ilegal custa 

US$ 151 bilhões por ano

A 
imigração ilegal es-
tá custando aos con-
tribuintes dos Estados 

Unidos US$ 151 bilhões por 
ano, marcando um aumento 
de 30% em cinco anos, de acor-
do com um novo estudo de um 
grupo de imigração divulgado 
esta semana.

O estudo “O fardo fi scal 
da imigração ilegal para os 
contribuintes dos Estados Uni-
dos 2023” da Federação para 
a Reforma da Imigração Ame-
ricana (FAIR) conclui que os 
contribuintes americanos pa-
gam cerca de US$ 182 bilhões 
anualmente por serviços e be-
nefícios para imigrantes in-
documentados. No entanto, 
esses custos são compensa-
dos por cerca de US$ 31 bi-
lhões em impostos arrecada-
dos do que eles estimam ser 
15,5 milhões de imigrantes 
ilegais nos EUA.

Esses custos representam 
um aumento de 30% desde 
2017, quando a FAIR – que 
defende uma segurança mais 
rígida nas fronteiras e níveis 
mais baixos de imigração em 
geral – estimou o custo líqui-
do anual em US$ 116 bilhões 
por ano.

Embora os imigrantes sem 
documentos não sejam elegí-
veis para a maioria dos progra-
mas federais de bem-estar, o 
estudo também leva em con-
ta os serviços, como educação 
e programas de assistência ali-
mentar, fornecidos aos fi lhos 
de indocumentados nascidos 
nos EUA e também programas 
para os quais eles podem ser 
elegíveis em nível estadual.

O maior custo que a FAIR 
identifi ca é a educação K-12, 
que o grupo estima custar um 

total de US$ 78 bilhões por 
ano. Os cuidados de saúde – 
incluindo despesas hospitala-
res não compensadas, fraude 
do Medicaid e Medicaid pa-
ra crianças nascidas nos EUA 
– são estimados em US$ 42,7 
bilhões por ano. Os custos re-
lacionados à justiça criminal 
nos níveis federal, estadual e 
local, que incluem a fi scaliza-
ção federal da imigração, são 
estimados em aproximada-
mente US$ 47 bilhões por ano.

Fonte: Fox News.  

O estudo leva em conta serviços fornecidos aos fi lhos de indocumentados.

Freepik.

VEÍCULO
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Marcas conhecidas exploram 

menores migrantes 
Chegando em números re-

cordes, crianças migrantes in-
documentadas e recém-che-
gadas aos EUA acabam em 
empregos perigosos que vio-
lam as leis de trabalho infantil 
– inclusive em fábricas de pro-
dutos para marcas conhecidas 
como Cheetos e Fruit of the 
Loom, descobriu uma inves-
tigação do New York Times.

De acordo com a investi-
gação, fábricas estão cheias de 
trabalhadores menores de ida-
de violando as leis de trabalho 
infantil. Um dos exemplos ci-
tados é o de Carolina Yoc, 15 
anos, que atravessou a fron-
teira sul sozinha e agora pas-

sa horas debruçada sobre má-
quinas perigosas em Grand 
Rapids, Michigan, dentro da 
fábrica da Cheerios.

Em fábricas próximas, ou-
tras crianças cuidavam de for-
nos gigantes para fazer barras 
de granola Chewy e Nature 
Valley e embalar sacos de 
Lucky Charms e Cheetos – to-
dos trabalhando para a gigan-
te do processamento Hearth-
side Food Solutions.

Esses trabalhadores fazem 
parte de uma nova economia 
de exploração: crianças mi-
grantes, que vêm para os Esta-
dos Unidos sem seus pais em 
números recordes.

Sem a família, menores migrantes acabam explorados em subempregos.

CBP.

Muitos idosos decidem que atingiram seus objetivos nos EUA e trocam o 

trabalho cansativo por um ritmo mais lento em seu país de origem.

Mais indocumentados voltam para 

seus países após décadas nos EUA

N
os últimos anos, uma 
onda de imigrantes in-
documentados está dei-

xando os Estados Unidos e 
voltando para seus países de 
origem, muitas vezes depois 
de passar a maior parte de 
suas vidas trabalhando e cons-
truindo a vida na América. 
Agora, com meia-idade e ain-
da fisicamente aptos, muitos 
estão fazendo uma migração 
reversa, aponta uma pesquisa 
do The New York Times.

As saídas aceleraram re-
centemente, começando com 
a repressão aos imigrantes sob 
o governo Trump e continuan-
do sob o presidente Biden, à 
medida que muitos idosos de-
cidem que atingiram seus ob-
jetivos originais de imigração 
e podem se dar ao luxo de tro-
car o trabalho muitas vezes 
cansativo disponível para tra-
balhadores indocumentados 

por um ritmo mais lento em 
seu país de origem.

Os mexicanos, que repre-
sentam a maior e mais trans-
formadora migração para os 
Estados Unidos na história 
moderna, iniciaram um re-
torno gradual há mais de uma 
década, com melhorias na eco-
nomia mexicana e redução 
das oportunidades de empre-
go nos Estados Unidos duran-
te a última recessão.

A população indocumen-
tada do México, a principal 
fonte de imigrantes para os 
Estados Unidos, caiu de 6,6 
milhões para 4,4 milhões de 
2010 a 2020. O número de 
pessoas sem documentos de 
cerca de uma dúzia de países, 
incluindo Polônia, Filipinas, 
Peru, Coreia do Sul e Uruguai, 
caiu 30% ou mais nesse perío-
do, diz a pesquisa. 

Brasileiros voltaram em 

Brasileiros voltaram em grande número em 2014 e 2016, segundo a análise. 

Border Patrol.

grande número quando a eco-
nomia brasileira estava pros-
perando, graças a um boom 
de exportação de alimentos e 
propostas bem-sucedidas pa-
ra sediar a Copa do Mundo de 
2014 e as Olimpíadas de 2016, 
que estimularam uma bonan-
ça de construção. Essa reali-
dade mudou em comparação 
com os últimos quatro anos, 

quando mais brasileiros pas-
saram a vir para os EUA com 
a intenção de ficar, tanto legal 
quanto ilegalmente. 

O retorno para o país de 
origem é um dos muitos fa-
tores que ajudaram a manter 
o número total de imigrantes 
indocumentados no país rela-
tivamente estável, apesar do 
aumento na fronteira sul.
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São 28 milhões de americanos que realmente planejam comprar uma casa nos próximos 12 meses, diz pesquisa.

Comprar uma casa é uma prioridade para 8 em 10 

americanos. Como tornar o sonho realidade?

As altas taxas de juros pa-
ra comprar a casa pró-
pria podem estar in-

timidando compradores no 
mercado imobiliário atual, 
mas de acordo com uma pes-
quisa recente da companhia 
de pesquisa de mercado Harris 
Poll, 8 em cada 10 americanos 
dizem que comprar uma casa 
é uma prioridade. 

São 28 milhões de ameri-
canos que realmente plane-
jam comprar uma casa nos 
próximos 12 meses, já que a 
casa própria oferece muitos 
benefícios fi nanceiros e não 
fi nanceiros, e por isso o inte-
resse é tão grande.

No entanto, é improvável 
que todos os 28 milhões de 
americanos atinjam essa me-
ta. Especialistas projetam que 
um total de cerca de cinco 
milhões de casas serão ven-
didas em 2023, e a pergunta 
é por que há uma diferença 

tão grande entre quem quer 
comprar e quem conseguirá 
comprar. A razão está nos de-
safi os que muitos enfrentam 
para adquirir a tal sonhada 
casa própria.

Para as pessoas que se en-
contram na mesma situação, 
as dicas são as seguintes:

Economize para o seu 
adiantamento

O adiantamento, ou do-
wn payment como chamamos 
nos Estados Unidos, é uma 
grande parte do que se paga 
adiantado por uma casa. Para 
a maioria das compras de imó-
veis, os compradores colocam 
uma certa quantia de dinhei-
ro adiantado (uma entrada) e, 
em seguida, contraem um em-
préstimo (uma hipoteca) para 
pagar o restante.

É um mito de longa data 
que é necessário pagar 20% 
de entrada para comprar um 
imóvel. De acordo com a As-
sociação Nacional de Correto-

res de Imóveis (NAR), a entra-
da média atual é de 14% para o 
comprador médio e apenas 6% 
para um comprador iniciante.

Independentemente de 
quanto dinheiro se pode eco-
nomizar para o pagamento 
inicial, saiba que há ajuda 
disponível. Um credor local 
(loan offi cer ou lender) po-
de mostrar opções para aju-
dá-lo a se aproximar de sua 
meta de adiantamento. Além 
disso, existem até tipos de 
empréstimos, como emprés-
timos FHA, com adiantamen-
tos de até 3,5% para alguns 
compradores, empréstimos 
VA e USDA sem requisitos de 
adiantamento para candidatos 
qualifi cados.

Além dos programas de as-
sistência e diferentes tipos de 
empréstimo, aqui estão algu-
mas dicas para ajudar a econo-
mizar para o pagamento inicial:

Lembre-se de levar em 
consideração os custos de fe-

Ter a casa própria oferece muitos benefícios fi nanceiros e não fi nanceiros, por isso o interesse é tão grande.

Pixabay.

chamento da compra do imó-
vel. Além do adiantamento, os 
custos de fechamento geral-
mente são de 2% a 5% do pre-
ço de compra da casa.

Mantenha uma reserva, 
pois o adiantamento não de-

ve esgotar todas as suas eco-
nomias. É importante ter al-
gum dinheiro reservado para 
despesas com a casa própria 
depois de se mudar. 

Melhore sua pontua-
ção de crédito

Sua pontuação de crédito é 
o número que indica se você é 
confi ável fi nanceiramente pa-
ra os credores e geralmente 
signifi ca que você poderá pe-
dir mais dinheiro emprestado 
a uma taxa de juros melhor.

Neise Cordeiro
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Em 2022, a diferença salarial entre trabalhadores homens e mulheres de todas as idades foi de 18 centavos a menos.

Diferença salarial entre gêneros nos EUA não mudou 

muito nos últimos 20 anos, analisa Pew Research 

A 
disparidade de gênero 
na remuneração per-
maneceu relativamen-

te estável nos Estados Uni-
dos nos últimos 20 anos. Em 
2022, as mulheres ganharam 
uma média de 82% do que os 
homens ganharam, de acor-
do com uma nova análise do 
Pew Research Center sobre 
os ganhos médios por hora 
de trabalhadores em período 
integral e meio período. Es-
ses resultados são semelhan-
tes aos níveis de disparidade 
salarial em 2002, quando as 
mulheres ganhavam 80% do 
valor dado aos homens.

Como tem sido o caso há 
muito tempo, a diferença sa-
larial é menor para trabalha-
dores de 25 a 34 anos do que 
para todos os trabalhadores de 
16 anos ou mais. Em 2022, as 
mulheres de 25 a 34 anos ga-
nharam uma média de 92 cen-
tavos para cada dólar ganho 
por um homem na mesma fai-
xa etária – uma diferença de 
8 centavos. Em comparação, a 
disparidade salarial entre ho-
mens e mulheres entre traba-
lhadores de todas as idades na-
quele ano foi de 18 centavos.

Embora a disparidade sa-
larial entre homens e mulhe-
res não tenha mudado muito 
nas últimas duas décadas, ela 
diminuiu consideravelmente 
quando se olha para o longo 
prazo, tanto entre todos os 
trabalhadores com 16 anos 
ou mais quanto entre aque-
les com idade entre 25 e 34 
anos. entre todos os trabalha-
dores em 2022 caiu de 35 cen-
tavos em 1982. E a diferença 
de 8 centavos entre os traba-
lhadores de 25 a 34 anos em 
2022 caiu de uma diferença 
de 26 centavos quatro déca-
das antes.

O U.S. Census Bureau tam-
bém analisou a disparidade sa-
larial entre homens e mulhe-
res, embora sua análise olhe 
apenas para os trabalhadores 
em tempo integral (em oposi-
ção aos trabalhadores em pe-
ríodo integral e meio período). 
Em 2021, as mulheres que tra-
balhavam em período integral 
durante todo o ano ganharam 
84% do que seus colegas ho-
mens ganharam, em média, 
de acordo com a análise mais 
recente do Census Bureau.

Grande parte da dispari-
dade salarial entre homens e 

mulheres tem sido explicada 
por fatores mensuráveis, co-
mo nível educacional, segrega-
ção ocupacional e experiência 
profissional. O estreitamen-
to da lacuna no longo prazo 
é atribuído em grande parte 
aos ganhos que as mulheres 
obtiveram em cada uma des-
sas dimensões.

Embora as mulheres te-
nham aumentado sua presen-
ça em empregos com salários 
mais altos tradicionalmente 
dominados por homens, co-
mo cargos profissionais e ge-
renciais, as mulheres como 
um todo continuam a ser su-
per-representadas em ocupa-
ções com salários mais baixos 
em relação à sua participação 
na força de trabalho. Isso po-
de contribuir para diferenças 
salariais de gênero.

Diferença salarial 
Quando questionados so-

bre os fatores que podem de-
sempenhar um papel na dife-
rença salarial entre gêneros, 
metade dos adultos dos EUA 
aponta que as mulheres são 
tratadas de maneira diferen-
te pelos empregadores como 
um dos principais motivos, de 
acordo com uma pesquisa do 
Pew Research Center realiza-
da em outubro de 2022. Par-
celas menores apontam para 
mulheres fazer escolhas dife-
rentes sobre como equilibrar 
trabalho e família (42%) e tra-
balhar em empregos que pa-
gam menos (34%).

Existem algumas diferen-
ças notáveis entre homens e 
mulheres em relação ao que 
está por trás da diferença sa-
larial entre homens e mulhe-
res. As mulheres são muito 
mais propensas do que os ho-
mens (61% contra 37%) a dizer 
que uma das principais razões 
para a diferença é que os em-
pregadores tratam as mulhe-
res de maneira diferente. E 
enquanto 45% das mulheres 
dizem que um fator importan-
te é que as mulheres fazem es-
colhas diferentes sobre como 
equilibrar trabalho e família, 

os homens são um pouco me-
nos propensos a ter essa opi-
nião (40% dizem isso).

Pais com filhos menores 
de 18 anos na casa são mais 
propensos do que aqueles que 
não têm filhos pequenos em 
casa (48% contra 40%) a dizer 
que a principal razão para a di-
ferença salarial são as escolhas 
que as mulheres fazem sobre 
como equilibrar família e tra-
balho. Sobre esta questão, as 
diferenças por status parental 
são evidentes entre homens e 
mulheres.

Pressões diferentes
As responsabilidades de 

cuidar da família trazem pres-
sões diferentes para mulhe-
res e homens que trabalham, 
e a pesquisa mostrou que ser 
mãe pode reduzir os ganhos 
das mulheres, enquanto a pa-
ternidade pode aumentar os 
ganhos dos homens.

Cerca de metade das mu-
lheres ocupadas (48%) relata 
sentir muita pressão para se 
concentrar em suas respon-
sabilidades em casa, em com-
paração com 35% dos homens 
empregados. 

Grande parte da diferença salarial entre homens e mulheres se deve ao nível educacional, segregação ocupacional e experiência profissional.

Pixabay.

Em 2002, as mulheres 

ganhavam 80% do valor 

dado aos homens; em 

2022, essa porcentagem 

foi de 82%, segundo o 

Pew Research Center.

28%  dos homens são mais propensos do que 21% das mulheres a serem chefes ou gerentes de alto escalão.

Pew Research Center.

Arlaine Castro
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O plano provavelmente aumentaria as receitas fiscais em mais de US$ 117 

bilhões em 10 anos, de acordo com estimativas do Tax Policy Center.

Biden propõe taxar impostos dos 

mais ricos para salvar o Medicare

O 
presidente Joe Biden 
propôs nesta terça-fei-
ra, 7, novos impostos 

sobre os ricos para ajudar a fi-
nanciar o Medicare, dizendo 
que o plano ajudaria a esten-
der a solvência do programa 
de seguro em 25 anos e forne-
cer um grau de estabilidade 
da classe média a milhões de 
adultos mais velhos.

Em seu plano, Biden de-
clara abertamente que os ri-
cos devem arcar com uma car-
ga tributária mais pesada. Seu 
orçamento traçaria uma linha 
direta entre esses novos im-
postos e o popular programa 
de seguro saúde para pessoas 
com mais de 65 anos, basica-
mente pedindo àqueles que se 
saíram melhor na economia 
que subsidiassem o restante 
da população.

Biden quer aumentar a alí-
quota do Medicare de 3,8% 

para 5% sobre receitas supe-
riores a US$ 400.000 por ano, 
incluindo salários e ganhos 
de capital. Isso provavelmente 
aumentaria as receitas fiscais 

em mais de US$ 117 bilhões 
em 10 anos, de acordo com 
estimativas anteriores do Tax 
Policy Center.

“Este aumento modesto 

Biden quer aumentar a alíquota sobre receitas superiores a US$ 400.000. 

Twitter Biden.

nas contribuições do Medicare 
daqueles com rendas mais al-
tas ajudará a manter o progra-
ma Medicare forte nas próxi-
mas décadas”, escreveu Biden 
em um ensaio de terça-feira 
no The New York Times. Ele 
chamou o Medicare de “garan-
tia sólida com a qual os ame-
ricanos contam para apoiá-los 
quando se aposentarem”.

O plano de Biden também 
visa fechar o que a Casa Bran-
ca descreve como brechas que 
permitem que as pessoas evi-
tem os impostos do Medicare 
sobre algumas receitas. Além 
dos impostos, Biden quer am-
pliar a capacidade do Medica-
re de negociar os custos dos 
remédios, que começou com 
a Lei de Redução da Inflação 
assinada no ano passado. To-
madas em conjunto, as novas 
propostas de Biden ajudariam 
a fortalecer o fundo fiduciário.

Jovem que diz ser Madeleine 

McCann vem para os EUA

Julia Faustyna foi trazida 
para os Estados Unidos pela 
detetive particular Fia Johans-
son após ter recebido amea-
ças de morte. A jovem, que 
acreditava ser Madeleine Mc-
Cann, vivia na Polônia quan-
do decidiu questionar sua real 
identidade.

A história que ela compar-
tilhou nas redes ganhou visi-
bilidade, e Julia passou a rece-
ber tanto mensagens de quem 
acredita que ela seja a garota 

que desapareceu em 2007 du-
rante uma viagem em famí-
lia quanto críticas e intimida-
ções. A família McCann nunca 
se pronunciou oficialmente 
sobre o assunto.

A jovem recebeu mensa-
gens de um desconhecido que 
afirmava existir uma recom-
pensa de 30 mil libras, cerca 
de R$ 185 mil, pela “cabeça 
dela”. Por causa disso, Fia de-
cidiu tirá-la da Polônia.

Julia Faustyna, 21 anos, acreditava ser a menina desaparecida em 2007.

Instagram.
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O
s carros elétricos são conside-
rados por muitos como a tec-
nologia do futuro. Mas, nos 
Estados Unidos, essa tecnolo-

gia ainda é um artigo de luxo para mui-
tos imigrantes. O alto custo de aquisi-
ção e  os altos custos de manutenção são 
apenas alguns dos fatores que tornam 
esses veículos fora do alcance de muitas 
famílias.

Segundo dados do mercado auto-
motivo, em 2023, o preço médio de um 
carro elétrico nos EUA é de cerca de US$ 
55.000, enquanto o preço médio de um 
carro a gasolina é de cerca de US$ 35.000. 
Essa diferença  de preço é um fator im-
portante na falta de acessibilidade para 
os imigrantes e para muitos outros con-
sumidores nos EUA.

Além disso, há os altos custos de ma-

nutenção dos carros elétricos, incluindo 
a necessidade de substituição de baterias 
e outras peças caras. A falta de infraestru-
tura de abastecimento também é um

 problema, já que muitas áreas ain-
da não contam com postos de recarga 
suficientes para atender à crescente de-
manda.

Comparando com carros a gasolina 
com preços semelhantes, os carros elé-

tricos têm algumas vantagens. Eles são 
mais econômicos em termos de com-
bustível e são considerados mais ecolo-
gicamente corretos,  já que não emitem 
gases poluentes. No entanto, essas vanta-
gens são muitas vezes ofuscadas pelo al-
to custo inicial de compra e pelos altos 
custos de manutenção.

Para muitos imigrantes nos Estados 
Unidos, a falta de acessibilidade aos car-

ros elétricos é um problema. Eles repre-
sentam uma solução potencialmente 
econômica e ecológica para o transpor-
te, mas a  falta de acesso financeiro ainda 
é um obstáculo significativo. À medida 
que a tecnologia avança e os preços di-
minuem, é esperado que os carros elétri-
cos se tornem mais acessíveis a todos os 
americanos, independentemente de sua 
origem ou situação financeira.

ECONOMIA 

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

Carros elétricos nos EUA ainda são um artigo de luxo para os imigrantes

Por FABIANO BELLATI

O 
fim do subsídio da gasolina 
no Brasil pode resultar em 
uma pressão inflacionária, 
com possíveis aumentos nos 

preços dos combustíveis. O governo 
brasileiro anunciou recentemente que 
pretende reduzir  os subsídios para os 
combustíveis, incluindo a gasolina, a 
fim de controlar seus gastos.

No entanto, especialistas alertam 
que isso pode ter um impacto signifi-

cativo na inflação, já que o preço da 
gasolina está diretamente relaciona-
do ao aumento de preços de outros 
bens e serviços. Isso  porque a gasoli-
na é um componente chave do trans-
porte, que impacta todos os setores da 
economia.

O aumento nos preços dos combus-
tíveis também não é exclusivo do Bra-
sil. Nos Estados Unidos, o preço da ga-
solina aumentou consideravelmente 

nos últimos três anos, em grande par-
te devido a fatores geopolíticos, como a 
guerra da Rússia com a Ucrânia e a cri-
se na Europa.

A Rússia é um dos principais pro-
dutores de petróleo do mundo, e a 
tensão entre a Rússia e a Ucrânia tem 
levado a sanções econômicas que im-
pactam o mercado global de petróleo e 
gás. Além disso, a

 crise na Europa tem levado a uma 

diminuição na demanda por petróleo, 
o que por sua vez leva a uma queda 
nos preços do petróleo.

No entanto, mesmo com a queda 
nos preços do petróleo, os preços da ga-
solina não diminuíram proporcional-
mente. Isso se deve a fatores internos, 
como os custos de refino e distribuição, 
além dos impostos  locais e estaduais.

Assim, a pressão inflacionária com 
o fim do subsídio da gasolina no Brasil 

pode ter um impacto significativo na 
economia. O aumento nos preços dos 
combustíveis pode levar a um aumento 
nos preços  de outros bens e serviços, 
afetando a inflação e o poder de com-
pra dos consumidores.

Os governos brasileiro e americano 
precisam estar cientes dessas possíveis 
consequências e tomar medidas ade-
quadas para minimizar o impacto na 
economia e na vida das pessoas.

Brasil e Estados Unidos: Fim do subsídio da gasolina pode levar a pressão 
inflacionária
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Falar em poupar dinheiro à 
princípio pode parecer fácil, 
pois existem muitas manei-

ras de fazê-lo… e não se preocupe 
pois vou listar algumas dicas aqui. 
Entretanto eu preciso ser honesta 
e te dizer que a dica mais impor-
tante será você REALMENTE colo-
car essa dicas em AÇÃO.

Portanto, vem comigo! Vamos 
entender os passos necessários 
para quem sabe você começar a 
viver a sua liberdade fi nanceira!!!

Poupar dinheiro é uma ativi-
dade importante para quem de-
seja alcançar a estabilidade fi -
nanceira no futuro. Infelizmente, 
muitos de nós nos encontramos 
gastando mais do que pretendía-
mos. Para começar a economi-
zar dinheiro, existem várias dicas 
práticas que podem ser seguidas.

O primeiro passo para econo-
mizar dinheiro é criar um orça-
mento. Comece rastreando todas 
as suas receitas e despesas. Isso 
pode ser feito em uma planilha 

ou por meio de uma ferramen-
ta de orçamento online. Saber o 
que você traz a cada mês e para 
onde tudo está indo lhe dará uma 
compreensão de onde seu dinhei-
ro está indo e quanto está sobran-
do. Depois de ter um orçamento, 
será mais fácil criar um plano de 

poupança.
O próximo passo é defi nir 

metas fi nanceiras. Defi na metas 
realistas para si mesmo, como 
economizar uma certa quantia 
de dinheiro a cada mês. Essa me-
ta deve ser baseada em seu orça-
mento e deve ser alcançável. Esta-

belecer metas ajudará a mantê-lo 
motivado e focado no que você es-
tá tentando alcançar. E fi que liga-
do nesta dica aqui: PAGUE A VO-
CÊ PRIMEIRO!

Essa é uma das dicas mais im-
portantes na construção de uma 
base fi nanceira. Crie o hábito de 
retirar no mínimo 10% do que vo-
cê recebe e colocar em uma conta 
para o seu futuro. Depois apren-
da a viver com o que resta… essa 
dica é de ouro! Acredite!

A terceira dica para economi-
zar dinheiro é reduzir suas despe-
sas. Comece cortando coisas des-
necessárias, como comer fora ou 
comprar roupas novas todos os 
meses. Procure maneiras de re-
duzir suas despesas, de pequeno 
a grande porte. Isso pode incluir 
ideias criativas como fazer um

Sistema de “carpool” para ir 
ao trabalho, usar um cartão de 
crédito de recompensas e com-
prar marcas genéricas em vez de 
marcas de nome.

Finalmente, certifi que-se de 
aproveitar todas as oportunida-
des de economia. Por exemplo, se 
você comprar algo em quantidade 
geralmente pode economizar di-
nheiro. Além disso, algumas lojas 
oferecem descontos se você usar 
o cartão da loja. Também é acon-
selhável procurar cupons e pro-
moções ao fazer compras.

Seguindo essas dicas, você 
pode começar a economizar di-
nheiro e trabalhar para alcan-
çar a estabilidade financeira. 
Definir um orçamento e metas 
financeiras, reduzir despesas e 
procurar oportunidades de eco-
nomia são ótimas maneiras de 
começar a economizar. Com 
dedicação e consistência, vo-
cê pode estar no caminho cer-
to para alcançar seus objetivos 
financeiros.

Você tem perguntas? Mande 
que eu respondo com o maior 
prazer!

Uma ótima semana para todos!

POR CLAUDIA FEHRIBACH

Carioca, 

formada em 

Artes pela Uni-

versidade do 

Rio de Janeiro. 

Conselheira 

fi nanceira 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@fi ve-

ringsfi nancial.

com

Os passos para poupar dinheiro

saudefinanceira@gazetanews.comSAÚDE FINANCEIRA

As informações fornecidas neste artigo são apenas para fi ns informativos. Não devem ser consideradas aconselhamento jurídico ou fi nanceiro. Você deve consultar um profi ssional para determinar o que pode ser 

melhor para suas necessidades individuais.

Escova Progressiva de alta performance
Selagem térmica Sem formol - Gloss de rápida absorção
não arde, não tem cheiro forte e nem causa incômodo.

Cel: 786-253-5776 (WhatsApp)

waldson7@hotmail.com

Miami, FL - 33185

ESCOVA ORGÂNICA OURO

CONTEM ÓLEO DE OJON E UM BLEND DE ÁCIDOS NOBRES, QUE
AGE CONTROLANDO O VOLUME DOS FIOS, HIDRATANDO E

PROMOVENDO UM LISO INTENSO DESDE A PRIMEIRA APLICAÇÃO.



ESPORTESGazeta Brazilian News · Semana de 9 a 15 de Março de 2023 19

A 
Major League Soccer (MLS) – 
Liga de Futebol Profissional 
dos Estados Unidos – abriu a 
temporada 2023 no último 

sábado (25) de fevereiro com algumas 
novidades e muita força para conti-
nuar crescendo.

Uma das novidades foi a estreia 
de uma nova franquia. O St. Louis City 
Soccer Club, do estado de Missouri, é 
a 29ª equipe do campeonato, que evo-
liu a cada ano, dentro e fora do campo. 
E o St. Louis City começou bem, com 
duas vitórias (Austin, 3 x 2, e Charlot-
te, 3 x 1) e a liderança da Conferência 
Oeste.  

Além das cifras milionárias e ro-
busto investimento em marketing, a 
MLS tem crescido em popularidade e 
qualidade, atraindo talentos interna-
cionais e promovendo jovens promis-
sores.

A competição, que segue até 21 de 
outubro, conta com 29 times, dividi-
dos em dois grupos: Conferência Leste, 
com 15, e Conferência Oeste, com 14. 
Na fase de classificação, as equipes se 

enfrentam dentro do seu próprio gru-
po em jogos de ida e volta.

Jogadores Estrangeiros

A MLS tem atraído talentos de to-
do o mundo para jogar em suas equi-
pes. Entre as novas aquisições para a 
temporada de 2023 estão: o meia ar-

gentino Tomás Martínez, do Real Salt 
Lake, o zagueiro colombiano Luis Suá-
rez, que assinou com o Atlanta United, 
e o atacante japonês Yuya Osako, que 
joga pelo Minnesota United.

Além disso, a liga continua desen-
volvendo jovens talentos de todo o 
mundo, incluindo o zagueiro mexica-
no Diego Lainez, que deve ser uma das 
principais estrelas do Los Angeles FC 

na temporada.
Aliás, uma das maiores forças da 

MLS tem sido, justamente, o desenvol-
vimento de jogadores jovens ameri-
canos e canadenses. EUA e Canadá es-
tão de olho na Copa do Mundo FIFA de 
2026, que será realizada nos dois paí-
ses, além do México.

O LAFC tem um dos jovens mais 
promissores da liga: Diego Rossi. Já o 
Toronto FC conta com Ayo Akinola. A 
equipe do Seattle Sounders também 
tem um grupo promissor, liderado pe-
lo meia Cristian Roldan.

Novos Técnicos

Outra novidade da temporada 
2023 da MLS são os novos treinadores. 
Gonzalo Pineda assumiu o Seattle Sou-
nders após a saída de Brian Schmetzer. 
Ex-jogador da MLS, Claudio Reyna é o 
primeiro treinador do St. Louis City SC.

Outros novos técnicos incluem 
o ex-jogador do LAFC, Benny Feilha-
ber, que se juntou à equipe técnica do 

Sporting Kansas City, e o ex-técnico do 
New England Revolution, Bruce Are-
na, que assumiu o comando do Real 
Salt Lake.

Regulamento

Os 15 times da Conferência Leste 
jogam duas partidas contra cada um 
dos outros times da mesma conferên-
cia e uma partida contra seis times da 
Oeste.

Os 14 times da Conferência Oeste 
jogam duas partidas contra cada um 
dos outros times da mesma conferên-
cia e uma partida contra seis ou sete ti-
mes da Conferência Leste.

O mais bem colocado de cada 
conferência está garantido nas semi-
finais de conferência da MLS e clas-
sificado para a Liga dos Campeões 
da CONCACAF de 2024. Do 2º aos 
7º colocados de cada conferência jo-
gam as quartas de final de conferên-
cia da MLS.

Mais Informações: mlssoccer.com

ESPORTES

Fã de esporte, amante do futebol, George Fernandes, 48, é jornalista há 22 anos. Natural de Natal/RN/Brasil, ele trabalhou com jornalismo esportivo durante 10 anos.  
Atuou nas áreas de assessoria de imprensa, jornalismo para negócios, copywriting e content marketing.

Bola rolando para a Major League Soccer

georgenatal@gmail.comPor GEORGE FERNANDES
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T
odo mundo já ou-
viu o termo “sono 
da beleza”, mas 
será que isso não 

é só um mito? Podemos 
mesmo parecer mais bo-
nitos se dormirmos mais?

Parece mentira, mas 
sim! Dormir bem e por 
mais horas pode fazer 
com que as pessoas fi-
quem mais em forma, te-
nham mais vigor, sejam 
mais saudáveis e pareçam 
mais jovens. Dormir não 
é apenas uma necessidade 
de descanso mental e físi-
co. Durante o sono ocor-
rem diversos processos 
metabólicos e hormonais 
que, se alterados, podem 
afetar a saúde e equilíbrio 
do organismo como um 
todo.

Quando você dorme 
menos você irá…

1- Queimar menos gor-

dura: Sono insufi ciente 
ou interrompido irá fazer 
com que você queime me-
nos gordura enquanto re-
pousa e durante o dia tam-
bém (pouco sono reduz 
seu metabolismo basal);

2- Comer mais fre-
quentemente: Pesquisas 
da American Heart Asso-
ciation mostram que pes-
soas que dormem de 4-6 
horas comem 329kcal a 
mais do que aquelas que 
dormem 8-9 horas. Pes-
soas que dormem pouco 
terão mais horas para co-
mer e também tendem a 
ficar beliscando à noite/de 
madrugada.

3- Ter mais desejos ali-
mentares: Sono insufi-
ciente aumenta os níveis 
do hormônio grelina (que 
aumenta o apetite). A con-
sequência da compulsão 
alimentar é a ingestão de 

alimentos não saudáveis - 
aumentando os riscos de 
ganho de gordura.

4- Ficar mais ansio-
so, nervoso e com grande 
chance de desenvolver de-
pressão com o passar dos 
anos – isso trará outras 
consequências para sua vi-
da e saúde de forma geral.

Para ter boas e lon-
gas noites de sono, confi -
ra algumas dicas: pratique 
exercícios diariamente pa-
ra que o corpo se canse (e 
também pela produção de 
endorfi na), faça refeições 
leves à noite, evite álcool 
e bebidas que contenham 
cafeína, crie um ambiente 
para o sono (quarto escuro, 
silencioso, limpo), desligue 
músicas, computador, celu-
lar, TV, tenha uma rotina 
(dormir e acordar nos mes-
mos horários), etc.

Bons sonhos!

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

Durma melhor e elimine gordura!

giovanaguido.com.br/Por GIOVANA GUIDO

(754) 210-4432

C A L V Í C I E

NUNCANUNCA

+
Prótese capilar para Homens

@marciosouzahair
MS

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

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

H A I R S T Y L E
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PLANETA MÚSICA

Carioca, produtor musical e radialista. Radicado nos EUA desde 1992. Comanda o premiado 

programa Café Brasil na 88.9FM WDNA, e produz shows e turnês pela empresa Brazilian Nites.

planetamusica@gazetanews.comPor GENE DE SOUZA

Marina Sena apresenta single “Tudo Pra 

Amar Você”
Após o sucesso com seu ál-

bum de estreia, “De Primeira”, 
a cantora Marina Sena lança 
“Tudo Pra Amar Você”, single 
que antecipa a chegada de seu 
segundo disco, com lançamen-
to previsto ainda para este pri-
meiro semestre. Composta pela 
norte-mineira em parceria com 
Iuri Rio Branco — também pro-
dutor da faixa –, a canção com-
prova que Marina Sena tem um 
jeito autêntico de fazer música 
pop e por isso tem se destaca-
do de forma tão enfática na ce-
na contemporânea nos últimos 
anos. Um videoclipe dirigido 
por Vito Soares, acompanha o 
lançamento. Uma superprodu-
ção com muita dança, flerte, jo-
gatina e cenas quentes.

A capa, o clipe, o vídeo de 
assinatura com a nova grava-
dora Sony Music e o figurino 
dos shows realizados no Carna-
val. Toda estética, desenvolvida 

pela diretoria criativa formada 
por Fernanda Fiuza e Vito Soa-
res e pelo stylist Leandro Porto 
envolve o baralho, a mais no-
va paixão da cantora e compo-
sitora nascida em Taiobeiras. O 
som está ainda mais pop e in-
ternacional com um afrobeat 
cheio de malemolência, infor-
ma o press release.

“É o início de uma fase 
muito importante da minha 
carreira. Casa nova, disco novo 
e composições nascidas de vi-
vências totalmente diferentes”, 
afirma Marina. “Acho que este 
single é uma dose bem gostosa 
de muita coisa boa que está por 
vir”, completa. O clipe também 
é motivo de empolgação pa-
ra a artista. “Ficou tudo tão lin-
do, com uma narrativa bem ao 
meu estilo. Muita sensualida-
de, movimento, tensão sexual, 
um casting só com gente linda, 
e eu sendo gostosa e curtindo a 

vida, do jeito que eu gosto”, co-
memora.

Ainda sem título revelado, 
o álbum deve trazer ainda mais 
conceito e prestígio para carrei-
ra de Marina, iniciada há dois 
anos e recheada de conquistas. 
“Por Supuesto”, seu maior hit 
até agora, esteve no topo da lis-
ta das músicas mais viralizadas 
do mundo e soma mais de 100 
milhões de plays só no Spotify. 
Ela ganhou três categorias do 
Prêmio Multishow, foi indica-
da ao Latin GRAMMY em 2022, 
cantou no Lollapalooza, Rock in 
Rio e nos outros principais fes-
tivais do Brasil. Sem falar nas 
idas à Europa, incluindo os im-
portantes festivais Roskilde na 
Dinamarca e Sines em Portugal.

O
astro pop Ed Sheeran aca-
ba de anunciar a data de 
lançamento de seu novo 
álbum, “-” (Subtract) pa-

ra o dia de 5 de maio pela Asylum/
Atlantic. Este será um álbum que re-
visita as raízes do cantor e composi-
tor, e que foi escrito em um cenário 
de luto e esperança pessoal. “-” (Sub-
tract) apresenta um dos principais 
artistas do planeta em seu estado 
mais vulnerável e honesto, sendo o 
último em sua era de álbuns

matemáticos que durou uma 
década. Ed Sheeran estourou no ce-
nário musical do Reino Unido em 
2011 com seu álbum de estreia “+”. 
Estabelecendo-se rapidamente como 
um artista que fez história, seguiu 
com “x”, “÷”, “No.6 Collaborations 
Project” e “=”, um catálogo que fez 
Sheeran se tornar uma das maio-
res histórias de sucesso musical do 
mundo no século 21. Seus números 
são espetaculares: só no Spotify são 
77,4 milhões de ouvintes mensais 
e mais de 15 bilhões de plays. No 
YouTube, seu canal tem 53 milhões 
de inscritos e seus vídeos, somados, 
chegam a 30 bilhões de visualiza-
ções. O novo álbum é o resultado 
do artista ultrapassando os limites 
de sua arte musical ao entregar as 

composições mais profundas de sua 
carreira. Juntando-se a Aaron Dess-
ner (The National) na composição e 
produção, ele começou a criar o ál-
bum em fevereiro do ano passado. 
Ambos escreveram mais de 30 mú-
sicas durante o período de um mês 
que passaram no estúdio, e do total 
extraíram 14 faixas, “que ficaram 
perfeitamente unidas por uma pro-
dução requintada de texturas de ten-
dência folk a arranjos orquestrais”, 
como Sheeran adiantou.

Ele continua: “Eu estive traba-
lhando no Subtract por uma déca-
da, tentando esculpir o álbum acús-
tico perfeito, escrevendo e gravando 
centenas de músicas com uma visão 
clara do que eu achava que deveria 
ser. Então, no início de 2022, uma 
série de eventos mudou minha vida, 
minha saúde mental e, finalmente, 
a maneira como eu via música e ar-
te. Escrever músicas é minha tera-
pia. Isso me ajuda a dar sentido aos 
meus sentimentos. Escrevi sem pen-
sar quais seriam as músicas, apenas 
escrevi o que quer que fosse. E em 
pouco mais de uma semana, substi-
tuí o trabalho de uma década pelos 
meus pensamentos mais sombrios 
e profundos. No espaço de um mês, 
minha esposa grávida foi informada 

de que tinha um tumor, sem trata-
mento até depois do parto. Meu me-
lhor amigo Jamal, um irmão para 
mim, morreu repentinamente e me 
vi no tribunal defendendo minha in-
tegridade e carreira como compo-
sitor. Eu estava em uma espiral de 
medo, depressão e ansiedade”.

E conclui: “Eu senti como se es-
tivesse me afogando, com a cabeça 
abaixo da superfície, olhando para 
cima, mas sem conseguir respirar. 
Como artista, não sentia que pode-
ria colocar no mundo um corpo de 
trabalho que não representasse com 
precisão onde estou e como preci-
so me expressar neste momento da 
minha vida. Este álbum é puramen-
te isso. É abrir o alçapão da minha 
alma. Pela primeira vez, não estou 
tentando criar um álbum que as pes-
soas gostem, estou apenas lançando 
algo que é honesto e verdadeiro pa-
ra onde estou em minha vida adul-
ta. Esta é a anotação do diário de fe-
vereiro passado e minha maneira de 
entendê-la. Isso é ‘Subtract’.”

Ed Sheeran anuncia novo álbum
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Champions

Focus Features

Estreias 
nas salas 
de cine-
ma, na 
sexta-fei-
ra, dia 10 
março, a 
comédia 
dramática 
“Cham-
pions”. 
Woody 
Harrelson 
protago-
niza a 

história hilariante e comovente 
de um ex-técnico de basquete da 
liga secundária que, após uma 
série de erros, é ordenado pelo 
tribunal a treinar um time de 
jogadores com deficiência inte-
lectual. Logo, ele percebe que, 
mesmo duvidando, juntos, esse 

time pode ir mais longe do que 
jamais imaginou. Também estão 
no elenco Kaitlin Olson, Matt 
Cook, Cheech Marin, Madison 
Tevlin, Kevin Iannucci, entre 
outros. A direção é de Bobby 
Farrelly. O longa é baseado no 
filme espanhol ‘Campeones’ e o 
roteiro adaptado foi escrito por 
Mark Rizzo.

65

Sony 
Pictures

O filme 
de ação 
e ficção 
científi-
ca “65” 
também 
entra em 
cartaz na 
sexta-fei-

ra, dia 10 de março. Após um 
terrível acidente em um planeta 

desconhecido, o piloto Mills 
rapidamente descobre que na 
verdade ele estava preso na Ter-
ra... 65 milhões de anos atrás. 
No elenco estão Adam Driver, 
Ariana Greenblatt, Chloe Cole-
man e Nika King. A direção foi 
realizada por Scott Beck e Bryan 
Woods. Eles também escreve-
ram o roteiro.

Righteous 

Thieves

Lionsgate

Já o sus-
pense 
“Righteous 
Thieves” 
estreia 
nos cine-
mas e fica 
disponível 

nas plataformas de vídeo on 
demand na sexta-feira, dia 10 de 
março. Neste emocionante filme 

sobre um roubo, Annabel (Lisa 
Vidal), líder de uma organização 
secreta dedicada a recupera-
ção de obras de arte de valor 
incalculável, reúne uma equipe 
de ladrões de arte para recupe-
rar algumas obras de arte, que 
foram roubadas pelos nazistas 
durante a Segunda Guerra Mun-
dial e agora em posse do oligar-
ca multimilionário neonazista 
Otto Huizen (Brian Cousins). 
Estão no elenco Lisa Vidal, Jaina 
Lee Ortiz, Carlos Miranda, Sasha 
Merci, Brian Cousins, entre 
outros. A direção é de Anthony 
Nardolillo. O roteiro foi escrito 
por Michael Corcoran.

Luther: The Fallen Sun

Netflix

Entrando na Netflix no dia 10 
de março, o drama policial “Lu-
ther: The Fallen Sun”. Sequência 
da aclamada série ‘Luther’. Um 

terrível assassino em série está 
aterrorizando Londres enquanto 
o brilhante, mas desacreditado 
detetive John Luther (Idris Elba), 
está atrás das grades. Assombra-
do por seu fracasso em capturar 
o psicopata cibernético que 
agora o insulta, Luther decide 
fugir da prisão para terminar 
o trabalho a qualquer custo. O 
longa também é estrelado por 
Cynthia Erivo, Andy Serkis e 

Dermot 
Crowley, 
que 
retorna 
como 
Martin 
Schenk. 
A dire-
ção é de 
Jamie 
Payne. 
Roteiro 
de Neil 
Cross.

CINEMA

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

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

Lançamentos da semana nas telas e cinemas

cinema@gazetanews.comPor JANA NASCIMENTO NAGASE
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Renata Cabral com o prêmio International Business Excellence Award

Lecio e Laly Cruz do Food Truck Bond Boca

Jana Nagase Nascimento

Jana On Camera no Film Independent 

Spirit Awards

Food Truck Brasileiro em Boca Raton

Asian Expo 2023

N
o dia 4 de março, a nossa colunista de cinema, Jana Nascimento Na-
gase, esteve no “Film Independent Spirit Awards” para fazer a cober-
tura deste evento que reúne celebridades do cinema independente.

Jana esteve em várias cerimônias, incluindo “Criticas Choice Awards” e 
“HCA Film Awards” nessa temporada de premiações, que aconteceu no Pier 
de Santa Monica!

N
o dia 2 de março, o Food 
Truck brasileiro Boca Bond, 
esteve no condomínio Addi-

son Place, em Boca Raton. Ofere-
cendo comidas típicas do Brasil, o 

Food Truck conquistou o público 
e agora estará no condomínio to-
das as quintas-feiras. Acesse o insta-
gram @bondbocabrasil e confira as 
novidades!

N
os dias 4 e 5 de março, aconteceu 
em West Palm Beach, o Asian Expo. 
Além de comidas típicas e shows te-

máticos, muitas empresas compareceram 
para divulgar seus serviços. O The Epstein 
Group marcou presença e ganhou um prê-
mio da associação de Bangladesh!

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

Brayden, Kloei, Mateus e Ethan

MedBeautiq chegou em Boca Raton

O centro de estética MedBeautiq acaba de inaugurar oficialmente em Boca Raton, e para marcar a abertu-
ra a Dra Roberta Carraro, recebeu pacientes, amigos e familiares com um delicioso coquetel em dois dias de 
confraternização.

Médica Dermatologista no Brasil e Family Nurse Practitioner nos EUA, ela atua na área há mais de 10 anos. 
A clínica é linda e super bem equipada, com excelentes profissionais em diversas áreas da beleza e estética.

Parabéns Roberta e sucesso !!
A clinica fica próxima ao mall Town Center no endereço: 5295 Town Center Rd suíte 101- Boca Raton.
Instagram @ medbeautiq –  ou www.medbeautiq.com
Fotos: Nathalia Shumacker

Dra. Roberta e o esposo Alex Dra Roberta e equipe 

Fernanda Cirino (Editora 

GazetaNews ) com Dra Roberta

Monobloco em Miami

O grupo carioca Monobloco fez mais um super Carnaval em Miami, no 
Wynwood Marketplace, no dia 3 de março, reunindo centenas de foliões 
brasileiros e latimnos.

A noite contou também com show de Gabi Lacombe e Dj Tovitz.
Realização Brazilian Nites
Fotos: Roberta Santos

A galera compareceu em peso para festejar o carnaval Grupo Monobloco




