PLANETA MÚSICA
Mariah Carey
reúne inéditas
no projeto “The
Rarities”. Pág.21.

O maior jornal brasileiro na Flórida
Semana de 15 a 21 de Outubro de 2020 · Edição 1218 · Ano 26 · Exemplar Gratuito · www.gazetanews.com

ESTRESSE & SEXO SÃO
COMO ÁGUA E ÓLEO

VOCÊ É MÃE OU ESPOSA
DE SEU MARIDO?

FAZER HOJE OU DEIXAR
PARA AMANHÃ?

Por Lair Ribeiro
Entretenimento | Pág. 20

Por Adriana Tanese
Viver Bem | Pág. 19

Por Claudia Fehribach
Saúde Financeira | Pág. 18

Eleições 2020: brasileiros se
dividem entre Trump e Biden
A
final, por que a Flórida é um estado crucial
para definir as eleições nos EUA? Como está
a disputa eleitoral entre Donald Trump e Joe
Biden no Sunshine State e como a Flórida se divide
entre regiões no apoio a democratas e republicanos

na visão de especialistas políticos? O Gazeta News
buscou essas informações e traz também as expectativas de brasileiros que vão votar pela primeira vez
na eleição americana.
Flórida | Pág. 10
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FLÓRIDA OFERECERÁ
CARTEIRAS DE MOTORISTA
EM SMARTPHONES
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DIA DE VACINAÇÃO

SISTEMAS DE SAÚDE EM
BROWARD OFERECEM
VACINAS GRATUITAS
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RETIRADA DO ÚTERO

MÉXICO ANALISA AÇÃO
CONTRA O ICE POR
CIRURGIA EM MULHERES
O republicano Donald Trump e o democrata Joe Biden durante o primeiro debate presidencial em 29 de setembro em Cleveland, Ohio.

Imigração | Pág. 13
Miami and beaches.

Fisher Island, a área do Zip Code mais caro
da Flórida vai ganhar novos imóveis
odo ano, a região está no top 5
da lista da PropertyClub com o
T
metro quadrado mais caro do país.

Um complexo como Palazzo del
Sol, na parte norte, chega a custar
$3 mil o metro quadrado. Agora,

a prefeitura de Miami aprovou o
plano de construção de novas residências na ilha.
Imóveis | Pág. 14

Vista aérea de Fisher Island, em Miami
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O FMI e a taxação dos ricos para amenizar a crise
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or que taxar mais ricos pode ser saída para
países endividados pela
pandemia? Na visão do Fundo Monetário Internacional
(FMI), um caminho para os
países responderem ao desafio da retomada da economia, mantendo as necessárias medidas de apoio em
meio a crescente déficit nominal e dívida pública e queda acentuada de receita, seria
aumentar os impostos sobre

Fiscal”, divulgado na quarta-feira, 14, em Washington.
Segundo o FMI, os governos deveriam considerar
tanto ações para aumentar o
cumprimento de obrigações
tributárias quanto a “progressividade de impostos sobre grupos mais afluentes e
menos afetados”.
Entre as opções estariam
aumento de impostos para faixas de renda mais altas, ganhos de capital, propriedades de luxo e
fortunas. O relatóGovernos ao redor do
rio diz também que
mundo já desembolsaram
o preço mais baixo
US$ 12 trilhões para
do petróleo “facilita um aumento de
responder à crise gerada
impostos (ou redupela pandemia e a dívida
ção de subsídios) sopública global deve chegar a bre combustível, o
quase 100% do PIB em 2020. que, em mercados
emergentes e ecoos mais ricos.
nomias em desenvolvimenEm um momento em que to, irá impactar principalgovernos ao redor do mundo mente os mais ricos”.
já desembolsaram US$ 12 triO FMI sugere ainda que
lhões para responder à crise os países considerem a posgerada pela pandemia de co- sibilidade de reformas para
ronavírus, a dívida pública “modernizar a tributação de
global deve chegar a quase empresas”. Isso incluiria um
100% do PIB (Produto Inter- modelo de “tributação corno Bruto) neste ano, confor- porativa internacional com
me projeções do Fundo Mo- uma base cooperativa multinetário Internacional (FMI) lateral para responder aos deem seu relatório “Monitor safios da economia digital”.

TELEFONES DE EMERGÊNCIA
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

Segundo os autores do relatório, um modelo que “capture apropriadamente os lucros muito altos de empresas
em uma economia em rápida transformação”, incluindo
aquelas que tiveram ganhos
excessivos durante a pandemia, poderia ajudar a financiar áreas prioritárias, como
redes de proteção social e
saúde, durante uma crise que
afetou desproporcionalmente os segmentos mais pobres
da sociedade.
O relatório revisa o estado das finanças públicas ao
redor do mundo. A pandemia de covid-19 e as medidas
de lockdown adotadas em vários países para tentar conter
o avanço do coronavírus motivaram ações fiscais descritas pelo FMI como “sem precedentes”, metade das quais
envolvia aumento de gastos
ou redução de receita, incluindo cortes de impostos
temporários.
Segundo o FMI, o tamanho e a rapidez dessa resposta por parte dos governos
foram cruciais para “salvar
vidas, apoiar pessoas e empresas vulneráveis e mitigar
o impacto na atividade econômica”.
No entanto, os economis-

tas ressaltam que as consequências da crise para as finanças públicas, combinada
com a perda de receita, foram enormes. O resultado é
uma dívida pública global de
98,7% do PIB neste ano (um
recorde, segundo o FMI, e um
aumento de mais de 15 pontos percentuais em relação
a 2019). O FMI projeta que
a dívida pública se estabilize ao redor de 100% do PIB
até 2025.
No Brasil, a dívida pública bruta chegará a 101,4% do
PIB neste ano segundo a projeção do FMI, crescimento
significativo em relação aos
89,5% do ano passado. Segundo o Banco Central brasileiro, a dívida bruta chegou a
88,8% do PIB em agosto. Mas
o FMI e o governo usam critérios critérios diferentes no
cálculo, o que impede comparações.
O FMI também projeta
que o déficit nominal do Brasil chegará a 16,8% do PIB
neste ano, um salto de mais
de 10 pontos percentuais em
relação aos 6% do ano passado. Para a América Latina, a
projeção é de déficit nominal de 11,1% do PIB e dívida pública de 81,6%. Texto:
BBC Brasil.

EMERGÊNCIA ligue 911 (Corpo de Bombeiros, Polícia ou Ambulância)
Palm Beach: (561) 471 7400
Orlando: (407) 825 2001

Palm Beach: (561) 746 1532 (North)
Orlando e Região: (407) 644 9300

AMERICAN RED CROSS
Miami Dade: (305) 644 1200
Broward : (954 797 3800
Palm Beach: (561) 833 7711 (South)

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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As opiniões expressas em artigos são de
responsabilidade de seus autores e não
refletem necessariamente a opinião do
jornal. Os serviços de propaganda são de
responsabilidade dos anunciantes.
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Por EMERSON DURAN

@vivaweather
Paulistano, meteorologista da Força Aérea Brasileira, engenheiro, especialista em aeronáutica atuou na
Força Aérea Brasileira por trinta anos e possui inúmeros projetos em diversas regiões do Brasil

FLORIDA CENTRAL
Período com poucas chuvas e temperaturas refrescantes nas noites de sábado
domingo e quarta-feira, a
mínima será de 21°C.

SUL DA FLORIDA
Período começando instável com chuvas esparsas
no final de semana, máxima de 36 °C no domingo e
mínima de 25°C na segunda - feira.

OUTONO até 21 de dezembro

Gazeta Brazilian News · Semana de 15 a 21 de Outubro de 2020

PUBLICIDADE

3

4

FLÓRIDA

Gazeta Brazilian News · Semana de 15 a 21 de Outubro de 2020

Condado de Miami-Dade
altera toque de recolher
O toque de recolher no
condado de Miami-Dade foi
adiado em uma hora, passando do início de onze horas para a meia-noite.
O prefeito de Miami-Dade, Carlos Gimenez, emitiu a
Emenda 3 à Ordem de Emergência 27-20 na tarde de segunda-feira, 12, alterando o
toque de recolher em todo o
condado. Por causa da pandemia, o toque de recolher está
em vigor para todo o condado de Miami-Dade, incluindo áreas incorporadas e não
incorporadas, a partir de 00h
de todas as noites até as 6h até
novo aviso.

Durante o toque de recolher ninguém deve fazer uso
de qualquer rua ou calçada para qualquer propósito, exceto
polícia, bombeiros, primeiros
socorros, médicos, cuidados
de saúde, mídia e pessoal de
serviço de conserto de serviços públicos. Além disso, o toque de recolher não se aplica
a pessoas que:
-Trabalham em estabelecimentos essenciais;
-Estejam retornando diretamente para suas casas do
trabalho em estabelecimentos
essenciais ou indo diretamente para o trabalho. Veja outras
exceções no gazetanews.com.
Divulgação

Carlos Gimenez, prefeito de Miami-Dade.

Correntezas em praias da FL já
fizeram mais de seis vítimas em 2020
Fatalidades aconteceram em Fort Pierce Beach, Fort Walton Beach, Perdido
Key, Siesta key, St. George Island e por último, em Miami-Dade
NWS

D

ois homens tiveram
que ser resgatados no
dia 12, após serem pegos em uma correnteza perto
do Haulover Sandbar, segundo
a polícia de Miami-Dade. Um
deles morreu e o outro foi hospitalizado.
De acordo com a polícia,
uma ligação veio por volta
das 14h15 relatando um afogamento perto da avenida Collins. Os homens foram resgatados e levados ao Hospital e
Centro Médico de Aventura,
onde um morreu. O outro homem estava em condição estável, disse a polícia ao jornal
Local 10.
No sábado, 10, uma turista de 19 anos de Illinois se afogou e outro banhista foi resgatado depois de terem sido
pegos em uma correnteza liberada pelos restos do Furacão Delta na Costa do Golfo

em Destin. O gabinete do xerife do condado de Okaloosa
disse que testemunhas entraram para ajudar os turistas,
mas também lutaram contra
as ondas fortes antes de serem
resgatados por salva-vidas.
Em um outro caso de morte por correnteza na Flórida,
um homem de 49 anos morreu afogado devido às correntes marítimas a cerca de 8 km
a leste de Pensacola Beach
também no último sábado, 10.
Sem contar essa fatalidade mais recente em Haulover,
até então, foram relatadas pelo menos nove mortes relacionadas a banhistas, sendo seis
delas por correntezas na Flórida este ano, segundo o site
do National Weather Service.
Elas aconteceram em Fort
Pierce Beach, Fort Walton Beach, Perdido Key, Siesta key,
St. George Island, T.H. Stone

Banhistas devem prestar atenção e respeitar placas de aviso.

Memorial St. Joseph Peninsula State Park, Crescent Beach
(Longshore Current, Jacksonville Beach e Ponce Inlet.
Os perigos das correntezas no mar
Para evitar afogamentos
por causa das correntezas no
mar, os banhistas são sempre
incentivados a verificar com
os salva-vidas sobre as con-

dições no local antes de entrar na água e também devem
prestar atenção e respeitar
quando há placas de aviso sobre as correntezas.
Além disso, o Serviço Meteorológico Nacional orienta
que “em caso de dúvida, não
entre na água”.
Saiba mais sobre as correntezas no gazetanews.com.
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Caçadores capturam a maior píton
birmanesa já encontrada na Flórida

Banhistas
redobram
cuidados após
ataque de tubarão
Local 10

A serpente de 18 pés e 9 polegadas foi capturada em 2 de outubro a 35 milhas a oeste de Miami
South Florida Water Management District

C

açadores de píton que
trabalham com a Comissão de Conservação
de Peixes e Vida Selvagem da
Flórida pegaram a maior píton birmanesa já capturada
na Flórida.
A serpente de 18 pés e
9 polegadas (mais de 5 metros) de comprimento foi capturada em 2 de outubro por
Ryan Ausburn e Kevin Pavlidis ao longo do Canal Tieback
L-28 cerca de 35 milhas a oes-

te de Miami. O recorde anterior para uma píton capturada era apenas uma polegada
mais curta.
“A captura recorde de hoje mostra que nossos esforços
crescentes estão funcionando
para remover pítons prejudiciais do precioso ecossistema de Everglades”, disse Ron
Bergeron, membro do conselho administrativo do South
Florida Water Management
District.

Caçadores com a maior píton já capturada na Flórida.

A população dessa espécie
se propagou na Flórida depois
que o furacão Andrew atingiu
o sul de Miami na categoria 5
em 1992.Os ventos de mais
de 150 milhas por hora arrancaram telhados de casas e demoliram edifícios, incluindo
uma série de instalações de vida selvagem exótica na região.
Um dos edifícios afetados era
um criadouro de pítons birmanesas, e muitos delas escaparam.

Brasileiro perde a vida após o carro atingir um poste em Oakland Park
BSO

Mais um brasileiro perdeu
a vida no trânsito da Flórida.
Desta vez, Ricardo Freitas da
Silva, de 35 anos, morreu após
o carro o qual dirigia atingir
um poste em Oakland Park
na manhã do último domingo, 11. As informações são do
Broward Sheriff Office.

De acordo com o boletim
da polícia, o SUV Chevrolet
preto do brasileiro bateu em
um poste de concreto, depois
em uma grande placa do lado
de fora do Tyre Kingdom, na
600 East Commercial Boulevard, em Oakland Park, matando-o na hora.

Detetives de homicídios
de trânsito do Broward Sheriff’s Office foram rapidamente para o local do acidente e
encontraram fragmentos de
concreto do poste de energia espalhados pelo estacionamento e o corpo do motorista na grama.

Ricardo Freitas da Silva, de Deerfield Beach, dirigia o veículo.

Homem após o ataque do tubarão.

As autoridades alertaram
mais uma vez os banhistas
a não entrarem na água em
um trecho da praia de Miami
Beach após um homem ter sido atacado por um tubarão
no dia 7.
O homem de 31 anos foi
mordido por um tubarão
Black Tip perto da 10th Street
e sofreu uma laceração de 20
centímetros abaixo do joelho.
Ele foi levado ao Ryder Trauma Center do Jackson Memorial Hospital por precaução e
liberado dois dias depois. Veja o vídeo no gazetanews.com.
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Flórida oferecerá carteiras de motorista em smartphones
A Flórida pode em breve se tornar o primeiro estado do
país a oferecer carteiras de motorista móveis aos seus residentes.
Os motoristas poderão se inscrever para novas licenças móveis a partir de 2021, de acordo com um comunicado à imprensa da Thales, a empresa que presta o serviço ao Departamento
de Segurança Rodoviária e Veículos Motorizados da Flórida.

A empresa diz que as carteiras móveis serão tão válidas
quanto as carteiras de motorista normais para verificar a identidade, comprovante de idade e privilégios de direção.
As licenças móveis estarão acessíveis em uma variedade
de dispositivos, incluindo smartphones e tablets. Os motoristas acessariam o ID digital em um aplicativo de identificação móvel.

Colombiano preso por estupro em
Miami é deportado sem julgamento
Autoridades observam que, além de não serem julgados e cumprirem pena nos
EUA, os criminosos aumentam o risco para a população no país de origem
ICE

A

gentes de imigração deportaram outro estuprador acusado antes que
ele pudesse ser julgado no tribunal estadual de Miami. O Miami
Herald confirmou que um imigrante chamado Alcedis Ortiz,
42, acusado de agredir sexualmente uma menina de 12 anos,
foi deportado para a Colômbia,
embora ainda aguardasse julgamento por duas acusações criminais, uma delas punível com
prisão perpétua.
Ele passou quase cinco me-

Deportação de criminosos antes de julgamento nos EUA tem sido mais frequente, segundo o Miami Herald.

ses sob custódia da imigração
antes de ser deportado em 28 de

setembro, confirmou um porta-voz do ICE na sexta-feira, 9. O

problema, observam as autoridades que vão contra essa polí-

As carteiras móveis serão tão válidas quanto as carteiras normais.

“Alcedis Ortiz, 42,
foi deportado para a
Colômbia, embora ainda
aguardasse julgamento
por estupro”, apurou o
Miami Herald.

tica de deportação, é que, além
de não serem julgados e cumprirem pena nos EUA, os criminosos são soltos no país de origem
- o que também aumenta o risco
para a população local.
Ortiz foi preso em fevereiro
depois que uma adolescente de
14 anos disse à polícia que ele a
estuprou em pelo menos quatro ocasiões quando ela tinha 12
anos. De acordo com relatório
de prisão da polícia de Miami-

-Dade, Ortiz admitiu os crimes.
Depois de semanas de disputas legais sobre se ele tinha
direito à prisão domiciliar por
causa de seu status de imigração, o juiz do circuito de Miami-Dade, Mark Blumstein, concedeu-lhe uma fiança da prisão,
mas ele nunca saiu. Os agentes do ICE o pegaram em 26 de
maio e o levaram ao Krome Detention Center.
A procuradora do estado em
Miami-Dade, Katherine Fernandez Rundle, disse que nas últimas quatro semanas, seu escritório implementou novos
procedimentos para ajudar a
melhorar a comunicação com o
ICE, para que os réus não sejam
deportados antes que os promotores tenham a chance de levá-los a julgamento.

Com equipamentos de última geração
e proﬁssionais experientes a clínica
odontológica Bella Smile em
Fort Lauderdale oferece todo
tipo de tratamento dentário para
deixar seu sorriso saudável e bonito,
sem que você tenha que
pagar muito por isto.

Mostre o seu

Marque uma consulta e
venha nos fazer uma visita!

sorriso!

2626 East Commercial Blvd.
Fort Lauderdale, FL 33308
(954) 990-6278 | BellaSmilefl.com
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Arlaine Castro

M

ilhares de imigrantes
que moram na Flórida vão votar pela primeira vez e escolher o próximo presidente dos Estados
Unidos. Com uma população
em torno de 21 milhões de habitantes e 29 colégios eleitorais, mais uma vez, o estado é
considerado crucial para definir o resultado das eleições e
para muitos brasileiros, o imigrante poder exercer o direito
ao voto é muito importante.
Expectativa do primeiro voto
“O voto é a oportunidade
de fazer parte da democracia,
de fazer a diferença, de escolher quem serão os nossos
futuros representantes. É de
extrema importância que os
imigrantes que são cidadãos
aqui façam a sua parte nessas eleições e não se abste-

O republicano donald Trump e o democrata Joe Biden durante o primeiro debate presidencial em 29 de setembro em Cleveland, Ohio.

“É de extrema importância
que os imigrantes que
são cidadãos aqui façam
a sua parte e não se
abstenham”, opina Marina
Campos.

Flórida é crucial para as
eleições. O que pensam os
eleitores brasileiros?

nham de uma escolha que é
essencial para todos”, afirma
Marina Campos, 38 anos, que
trabalha na área de Gestão
Administrativa e Financeira e
mora em Kissimmee.
Embora o voto nos EUA
não seja obrigatório, para
muitos imigrantes é o que
faz a diferença na hora de
mostrar que se busca uma vida melhor no país que optaram por viver. Ansiosos, eles
falam sobre a expectativa de
poder votar pela primeira vez.
“Estou feliz por ter o direito de fazer a minha parte na
história da democracia desse
país. Mesmo com as eleições
aqui sendo um pouco diferente que no Brasil, eu acredito que cada voto conta. Estou
curiosa para saber o resultado do colégio eleitoral, já que
esse define quem será o novo presidente e a competição está acirrada”, completa
Campos.

Brasileiros falam sobre a expectativa de votar pela
primeira vez para presidente dos EUA e se mostram
divididos entre Donald Trump e Joe Biden
arquivo Pessoal.

Fabrício Schmidt já garantiu seu primeiro voto nos EUa pelo correio.

Para a designer de eventos e interiores, Alessandra
Anizio, 50 anos, moradora de
Boca Raton, a primeira vez
é sempre importante. “Estou
feliz em poder fazer parte da
história do país que me acolheu. É uma responsabilidade
grande escolher o nosso próximo presidente”, afirma.
A expectativa é grande
também para Fabrício Schmidt, interior designer, que
mora em Fort Lauderdale, e
diz que escolheu enviar o voto pelo correio. “Por essa ser
uma eleição muito importante para o país, poder contribuir mesmo que seja com apenas meu voto já me deixa
muito feliz. Já tenho o ballot
em casa”, conta.
Disputa acirrada
As pesquisas mostram

2,6%

é a margem média de
vitória dos candidatos
presidenciais na FL - a
mais baixa dos estados.

uma disputa acirrada entre
os candidatos Donald Trump
e Joe Biden na Flórida - o estado mais indeciso do país. Desde 1996, a margem média de
vitória dos candidatos presidenciais aqui é de apenas 2,6
pontos percentuais, de longe
a mais baixa de qualquer estado. George W. Bush venceu
na Flórida em 2000 por apenas 537 votos após uma recontagem.
Não é surpreendente que
as recentes pesquisas na Flórida tenham mostrado Trump
e Biden disputando ponto a
ponto. O resultado pode estabelecer uma reta final surpreendente, segundo análise
do Herald Tribune. Biden ainda tem uma vantagem, que se
expandiu desde o diagnóstico
de COVID-19 de Trump. Mas
Hillary Clinton também liderou na Flórida nesta fase em
2016, e os democratas agora
estão cautelosos depois de ver

Por que a Flórida pode definir a eleição dos EUA?
Com 29 colégios eleitorais,
nos últimos seis ciclos de eleições presidenciais, nenhum
estado foi melhor termômetro para determinar quem vai
prevalecer nas eleições presidenciais, com apenas Flórida e Ohio definindo o even-

tual vencedor todas as vezes,
segundo o jornal Herald Tribune.
“Não somos um estado
azul profundo ou vermelho
profundo - somos realmente um estado roxo”, disse Aubrey Jewett, professor de ciên-

cias políticas da University of
Central Florida, ao Herald Tribune. Ele comparou a margem
média de vitória da Flórida e
o recorde de votação para o
eventual vencedor com outros estados em um artigo de
2017 intitulado “A importân-

cia da Flórida nas eleições presidenciais”.
Conclusão de Jewett: “Nas
últimas décadas, a Flórida se
tornou o estado mais importante nas eleições presidenciais dos EUA.”
A Flórida é um estado mul-

ticultural e, ao combinar as
culturas políticas do Sul, Meio-Oeste, Costa Leste e da América Latina, o terceiro estado
mais populoso da América é o
“caldo” perfeito para a competitividade presidencial, pondera o analista.

como Trump a ultrapassou e
ganhou no estado por 1,2 pontos percentuais.
Uma pesquisa da Suffolk
University / USA TODAY divulgada em 6 de outubro empatou a corrida na Flórida, enquanto uma pesquisa do New
York Times / Siena College do
início de outubro fez Biden subir 5 pontos.
Brasileiros se dividem
entre Trump e Biden
Assim como a maior parte da população na Flórida, os
brasileiros também estão divididos entre os dois candidatos.
“Eu não sou filiada a nenhum partido político e sempre preferi analisar as propostas de cada candidato
independente do partido. Esse ano eu vou apoiar o Biden.
Acredito que os seus ideais e
propostas se alinham com as
causas que eu apoio e defendo, como igualdade entre homens e mulheres, os direitos
da comunidade LGBTQ+, direito das mulheres, e a esperança
de que o seu governo irá criar
um programa para ajudar os
imigrantes indocumentados
aqui”, opina Campos.
“Penso que Trump continua sendo a melhor opção”,
opina Anizio. “Nós, os pequenos empresários, sabemos da
importância do crescimento
econômico”, diz. Questionada sobre o que está achando
da disputa eleitoral deste ano,
Anizio ressalta que os debates
não estão tão profissionais como deveriam e falta mais esclarecimentos sobre as medidas que serão tomadas para o
futuro do país.
Leia a matéria completa
no gazetanews.com.
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Sistemas de saúde em Broward
oferecem vacinas gratuitas
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Escolas de Broward relatam
mais de 40 casos de COVID-19
Broward County Public Schools

O Broward Health, o Memorial Healthcare System e o Community Care Plan
se juntaram para vacinar crianças e jovens no dia 24 de outubro
Pixabay

T

rês prestadores de serviços de saúde no Condado de Broward vão oferecer vacinas gratuitas para
crianças e jovens.
O Broward Health, o Memorial Healthcare System e o
Community Care Plan anunciaram na segunda-feira, 12,
que realizarão sua segunda
iniciativa Anual de Vacinação
Broward para ajudar a garantir que os residentes mais jovens do condado sejam totalmente vacinados, agora que
as Escolas Públicas do Condado de Broward retomaram o
aprendizado presencial.
O evento está programado para acontecer no sábado,
24 de outubro, das 9h às 13h,
em vários locais do condado.
As autoridades de saúde
orientam que a vacinação é
uma das maneiras mais eficazes de os pais protegerem be-

as vacinas serão para prevenir doenças como difteria, tétano e catapora.

bês, crianças e adolescentes de
16 doenças prejudiciais.
As vacinas que estarão disponíveis para crianças e jovens adultos com idades en-

tre 4 e 20 anos, são:
-DTaP: difteria, tétano, coqueluche acelular (tosse convulsa)
-IPV: poliovírus inativado

-MMR: sarampo-caxumba-rubéola
-Varicela: catapora
-HPV: infecção por papilomavírus humano
-Tdap: tétano, difteria, pertussis acelular (tosse convulsa)
-Meningite meningocócica
-Influenza: gripe
Por causa das precauções
com a COVID-19, o Memorial
Healthcare System oferecerá
serviço de drive-up no Memorial Primary Care em Hollywood.
A Broward Health oferecerá vacinas em três de suas localidades em Fort Lauderdale, Weston e Pompano Beach.
Para agilizar o processo
de check-in, os funcionários
incentivam os pais e responsáveis a registrarem seus filhos em VaccinateBroward.
com. Com informações do canal WSVN.

O distrito escolar informou pelo menos 47 casos de COVid-19.

Apenas um dia depois que
as Escolas Públicas do Condado de Broward relataram seu
primeiro caso confirmado de
um aluno com teste positivo
para COVID-19 em seus campi, existem agora mais de 40
casos do vírus entre professores, funcionários e alunos no
distrito.
Até terça-feira, 13, o SBDC informou pelo menos 47
casos de COVID-19 no distrito escolar, a maioria em fun-

cionários.
O condado retomou o
aprendizado presencial na
sexta-feira, 9. O primeiro caso confirmado, anunciado na
noite de segunda-feira, 12, foi
em um aluno da primeira série do Campus Oeste da Escola Primária Pembroke Pines
Charter. Outro aluno foi confirmado na Chapel Trail Elementary School. Leia a matéria completa no gazetanews.
com.
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Condado de Los Angeles vai pagar $ 14 milhões por
reter imigrantes ilegalmente para o ICE
Segundo o processo, mais de 18.500 imigrantes foram mantidos ilegalmente de outubro de 2010 a junho de 2014
Charles reedICE

O

Condado de Los Angeles concordou na terça-feira, 13, em pagar US$
14 milhões para resolver uma
ação coletiva que alega que o
Departamento do Xerife normalmente mantinha imigrantes na prisão além das datas de
soltura por causa de investigações de imigração pendentes
da U. S. Immigration and Customs Enforcement.
Mais de 18.500 pessoas
que foram mantidas ilegal-

mente por dias, semanas ou
meses de outubro de 2010 a
junho de 2014 por causa de
pedidos do ICE poderiam se
qualificar para uma parte do
acordo, disseram os advogados dos demandantes. O Departamento do Xerife concordou em parar de honrar os
pedidos de detenção em 2014.
“Isso deve enviar uma
mensagem muito forte para
as agências de aplicação da
lei em todo o país que conti-

nuam a cumprir cegamente
as solicitações do ICE que são
patentemente ilegais”, disse
Jennie Pasquarella, advogada
da American Civil Liberties
Union que representou os imigrantes.
Lindsay Battles, outra advogada, disse que o caso é significativo porque estabelece
que, durante anos, o Departamento do Xerife “negou cruelmente aos imigrantes proteções constitucionais que se

“É uma mensagem para as
agências de aplicação da lei
que continuam a cumprir
cegamente as solicitações
do ICE”, disse Jennie
Pasquarella.

o Departamento do Xerife mantinha imigrantes na prisão para o ICE.

aplicam universalmente a todos os outros presos”. Com
informações do Los Angeles
Times.

Ex-militar é acusado de arranjar casamentos falsos entre imigrantes e soldados em NC
Pixabay

o esquema envolvia 11 pessoas de dentro da corporação.

Um ex-soldado de Fort
Bragg, na Carolina do Norte, é
acusado de arranjar casamentos falsos entre imigrantes e
soldados americanos para obtenção da residência permanente nos Estados Unidos.
Ao anunciar uma acusação
na quinta-feira, dia 8, contra

Ebenezer Yeboah Asane, o Procurador Federal Robert J. Higdon, Jr. incluiu os nomes de 10
outros soldados que participaram do esquema.
De acordo com a acusação,
Asane arranjou os casamentos
para que os estrangeiros pudessem escapar das leis de imi-

gração dos EUA e obter o status de residência permanente
legal e os soldados pudessem
ter acesso ao Subsídio Básico
de Habitação (BAH) do Exército para viver fora do quartel.
Eles recrutavam outros
soldados para o esquema fraudulento, para produzir fotos

para dar a impressão de que
os casamentos eram legítimos
e para enviar declarações falsas ao Serviço de Cidadania e
Imigração dos EUA em apoio
aos casamentos falsos.
Leia a matéria completa
no gazetanews.com.
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México analisa ação contra o ICE
por cirurgia em mulheres

13

Southern Poverty Law Center LucyNicholson.

Autoridades mexicanas estão investigando as alegações de atendimento
médico impróprio para mulheres imigrantes detidas na Geórgia

O

México identificou duas
mulheres que podem
ter sido submetidas a
cirurgias não consensuais enquanto estavam detidas pelo
US Immigration and Customs
Enforcement (ICE).
A descoberta faz parte de
uma investigação mexicana
mais ampla sobre as alegações de atendimento médico

impróprio para mulheres imigrantes detidas no Centro de
Detenção de Irwin Country,
administrado de forma privada, em Ocilla, Geórgia.
Em um comunicado divulgado durante o fim de semana, o Ministério das Relações
Exteriores do México disse
que uma nacional mexicana
recebeu “uma intervenção ciJames Tourtellotte

mais de 458.000 imigrantes chegaram até a fronteira no ano fiscal de 2020.

rúrgica” que ela não autorizou. O ministério especificou
que a operação não foi uma
histerectomia e disse que ela
não recebeu cuidados pós-operatórios, tampouco recebeu
tratamento para uma hérnia,
acrescenta o comunicado.
Uma segunda mulher no
México teria sido submetida
a uma cirurgia ginecológica

“sem seu consentimento total”, segundo o ministério,
que não especificou o tipo de
cirurgia. O comunicado afirma que ela “não recebeu uma
explicação em espanhol sobre
o diagnóstico médico ou a natureza dos procedimentos médicos que seriam realizados”.
O governo diz que está analisando ação contra a agência.

Detenta é acompanhada por guardas no Irwin County Detention Center.

Diminui imigração irregular para os EUA pela fronteira sul
Agentes da Alfândega e
Proteção de Fronteiras encontraram mais de 458.000 imigrantes na fronteira dos EUA
com o México no ano fiscal
de 2020.
O número de encontros
- que são pessoas pegas cruzando ilegalmente a fronteira ou que se apresentam em
um porto de entrada na fronteira EUA-México -, tem sido

visto como uma métrica das
políticas de imigração do atual
governo.
De acordo com dados recém-divulgados, houve uma
queda em relação ao ano fiscal de 2019, quando 851.508
pessoas foram presas na fronteira EUA-México.
Mas as estatísticas da Patrulha de Fronteira deste ano
são um pouco mais altas do

que no ano fiscal de 2018,
quando 396.579 pessoas foram presas e pouco menos
do que 303.916 no ano fiscal
de 2017.
As estatísticas de fiscalização das fronteiras do ano fiscal
de 2020 mostram que a imigração irregular para os Estados Unidos pela fronteira sul
vem se recuperando gradualmente desde a queda para ní-

veis históricos em abril, quando a pandemia do coronavírus
atingiu o país.
O número de imigrantes
que as autoridades norte-americanas encontraram na fronteira com o México subiu para
cerca de 57.000 em setembro.
Em agosto, a agência registrou
48.594 detenções de imigrantes. Leia a matéria completa
no gazetanews.com.
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Fisher Island, em Miami - a área do Zip Code mais
caro da Flórida - vai ganhar novos imóveis
A prefeitura de Miami aprovou o plano de construção de 20 casas e 800 novos apartamentos na ilha
Miami and beaches.

D

e acordo com o relatório anual da empresa PropertyClub, a ilha
de Fisher Island, em Miami,
é uma das regiões mais caras
dos Estados Unidos. Todo ano,
a região está no top 5 da lista
da empresa de imóveis com o
metro quadrado mais caro do
país - uma consequência quase natural disso é que a região
também tem o metro quadrado mais caro da Flórida.
O Zip Code do local é o
33109 e, como toda ilha, por
definição, a região tem uma
quantidade de espaço limitada para o crescimento, por isso a expectativa é que tenha
bastante concorrência para os
novos imóveis aprovados para
construção no local.
O entendimento do mercado é que, para ser considerado imóvel de luxo, o custo
do pé quadrado precisa ser de,
pelo menos, $800. Um complexo como Palazzo del Sol,
na parte norte de Fisher Is-

“Um complexo como
Palazzo del Sol, na parte
norte de Fisher Island,
chega a custar $3 mil o
pé quadrado”, cita João
Freitas.

O projeto habitacional vai substituir um campo de golfe e um dos portos da ilha.

land, chega a custar $3 mil
o pé quadrado. E, pelo Multi Listing Service (MLS), até o
momento dessa publicação,
a menor unidade nesse complexo a venda tem 3.581 pés

quadrados.
Outros imóveis na região
são vendidos por preços que
variam de $1500 a $2000 o pé
quadrado. A prefeitura de Miami aprovou o plano de cons-

trução de novas residências na
ilha. Serão 20 casas e 800 novos apartamentos distribuídos
em um terreno de 216 acres, o
prazo previsto para início da
obra é 2022 e a entrega pre-

vista para 2025. O projeto habitacional vai substituir tanto um campo de golfe quanto
um dos portos para as embarcações que existem hoje no
local. Não é coincidência que
a empresa que administra as
embarcações seja uma das responsáveis pelo novo projeto.
As empresas que levam o nome de Heinrich von Hanau e
Mark Reid são parceiros na
arquitetura e design e os sócios também são membros do
conselho que decide, a nível
regional, o que deve ser feito na ilha.
De acordo com os números do MLS, hoje existem 96
imóveis à venda no bairro.

Pelo tempo que um imóvel fica disponível no mercado e a
quantidade de propriedades
disponíveis, os números indicam que a região tem um estoque de 15 meses em imóveis a
serem vendidos. Para o realtor
João Freitas, esse tipo de volume mostra o tamanho da dificuldade em comprar imóvel
na região. “A quantidade de
imóveis disponíveis à venda
hoje na região representa cerca de 14% da quantidade total
de imóveis existentes no bairro. Qualquer prédio, em um
mercado saudável, tem entre
10% e 15% de estoque a venda”, analisa Freitas.
Para o corretor, os números do estoque atual apontam
que a disputa pelos imóveis recém aprovados para construção será intenso. “A construtora está acabando com um
campo para construir residências. Isso mostra o tanto que
o mercado e a região estão
aquecidos”.
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Suprema Corte determina fim do censo de
2020 no final de outubro
Opositores afirmam que Trump pretende diminuir contagem de imigrantes indocumentados
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Esposa de vicegovernador,
brasileira sofre
ataque racista
Twitter.

U.S. Census Bureau

A

Suprema Corte determinou o fim do censo
de 2020 no final de outubro. O governo de Donald
Trump tinha solicitado ao órgão que suspendesse uma decisão de um tribunal inferior
que permitia que a operação
prosseguisse para depois do
fim deste mês.
A Casa Branca justificou a
sua pretensão do fim imediato das operações de recenseamento para que a agência do
Censo tivesse tempo suficiente para trabalhar os números
antes do prazo limite obriga-

tório, do final do ano, que vão
ser usados para decidir a atribuição aos Estados de lugares
no Congresso.
Vários governos locais
e grupos de direitos civis tinham processado o governo
de Trump, argumentando que
as minorias e outras comunidades como as rurais, difíceis
de recensear, não seriam recenseadas se as operações terminassem mais cedo.
Consideraram inclusive
que o calendário do recenseamento foi reduzido para acomodar uma ordem de Trump,

O Censo 2020 começou em abril e iria até dezembro.

datada de julho, para excluir
imigrantes das contagens usadas para decidir aquela atribuição de lugares no Congresso.
A precisão da contagem do
censo é fundamental, pois determina como a Câmara dos
Deputados e as legislaturas
estaduais definem os distritos eleitorais durante a próxima rodada de redistritamento
e orienta o governo federal na
alocação de US$ 1,5 trilhão em
ajuda por ano.
Com informações da Associated Press.

2º ensaio de vacina COVID-19 é interrompido por doença inexplicada
Um estudo de estágio final
da vacina candidata COVID-19
da Johnson & Johnson foi pausado enquanto a empresa investiga se a “doença inexplicada” de um participante do
estudo está relacionada à injeção. É a segunda entre as

vacinas que alcançaram testes finais em grande escala
nos EUA.
“Interrompemos temporariamente a administração de
novas doses em todos os nossos ensaios clínicos da vacina
covid-19, incluindo o ensaio

ENSEMBLE de fase 3, devido a
uma doença inexplicada em
um participante do estudo”,
afirmou a empresa em um comunicado.
A empresa se recusou a
revelar mais detalhes sobre a
doença. Fonte: AFP.

SIPHIWE SIBEKO

É a segunda vacina nos testes finais em grande escala nos EUA.

A carioca Gisele Barreto Fetterman.

A brasileira Gisele Barreto
Fetterman, mulher do vice-governador da Pensilvânia, John
Fetterman, foi vítima de ataque racista.
No vídeo divulgado por Gisele no Twitter, uma mulher
a chama de “nigger” - forma
pejorativa de dizer “negro”,
considerada um insulto extremamente racista nos Estados
Unidos. Segundo a brasileira,
os xingamentos começaram
dentro do mercado e continuaram no estacionamento.
De dentro do carro, ela filmou
enquanto a mulher a xingava.
Veja a matéria completa
e o vídeo no gazetanews.com.
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Amy Barrett jura interpretar
as leis “como são escritas”
Amy Coney Barrett, indicada à Suprema Corte, declarou
durante a sabatina no Senado
que os americanos “merecem
uma Suprema Corte independente que interprete nossa
Constituição e as leis como
estão escritas”, resumindo sua
abordagem conservadora da
lei que deixou os republicanos animados com a perspectiva de ela ocupar o lugar da
última Juiz Ruth Bader Ginsburg antes do dia da eleição.
O Comitê Judiciário do Senado dos Estados Unidos iniciou na segunda-feira, 12, o
primeiro dos quatro dias da
audiência de confirmação da

candidata do presidente Donald Trump à Suprema Corte, no que o presidente do painel previu como uma “semana
contenciosa”, com os Republicanos tentando a aprovação
antes da eleição presidencial
de 3 de novembro.
Os republicanos têm uma
maioria de 53-47 no Senado,
então a confirmação de Barrett parece quase certa.
Barrett, de 48 anos, falou
sobre sua filosofia judicial, sua
experiência sua família, mas
também rebateu o ceticismo
dos democratas sobre aborto,
armas e disputas eleitorais.
AP

Amy Barret na segunda-feira, 12, durante sabatina no Senado.

Hackers conseguiram acesso a
sistemas eleitorais, dizem FBI e DHS
Em setembro, a Microsoft disse ter detectado ataques de “atores” russos,
chineses e iranianos visando as eleições de 2020 nos EUA

H

ackers entraram nas
redes governamentais
dos Estados Unidos e
acessaram os sistemas eleitorais, disseram o FBI e a Agência de Segurança Cibernética
e Infraestrutura (CISA) em um
alerta conjunto.
Em alguns casos, houve
acesso não autorizado a sistemas de apoio eleitoral, acrescentou a CISA.
A agência, que faz parte
do Departamento de Segurança Interna, explicou que não
há evidências até o momento
de que a integridade dos dados eleitorais tenha sido comprometida e que “não parece
que esses alvos estejam sendo selecionados por causa de
sua proximidade com informações eleitorais”.
A CISA deu a entender
que os dados do sistema eleitoral podem ser comprome-

glenn-peters-unsplash-

tidos, observando que “há
etapas que os funcionários
eleitorais, seu apoio, a equipe
de TI e os fornecedores podem
tomar para ajudar na defesa
contra essa atividade cibernética maliciosa”.
Os hackers obtêm acesso
por meio de uma combinação de vulnerabilidades - o que
a CISA chama de “encadeamento de vulnerabilidades”.
É uma tática comumente usada e, neste caso, direcionada
a redes governamentais federais e estaduais, locais, tribais
e territoriais (SLTT), infraestrutura crítica e organizações
eleitorais.
Os hackers visaram uma
vulnerabilidade de Rede Privada Virtual (VPN) e uma falha
no Netlogon, um protocolo
do Windows para autenticar
usuários.
O alerta não declarava ex-

Houve acesso não autorizado a sistemas de apoio eleitoral, segundo a CISA.

plicitamente quem eram os
malfeitores, referindo-se apenas a eles como “atores de
ameaças persistentes avançadas (APT)”. Mas esse é um
termo geralmente reservado
para grupos de hackers patrocinados pelo estado, de acordo
com especialistas.
Em setembro, a Microsoft
disse ter detectado atores rus-

sos, chineses e iranianos visando as eleições de 2020 nos
EUA.
E em outubro, a equipe
de Inteligência de Segurança
da Microsoft citou uma campanha aproveitando um dos
bugs de um ator de ameaça
conhecido como CHIMBORAZO. Com informações da Fox
News.
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Europa aumenta restrições pela Covid-19
Mais de 700 mil novos casos foram notificados na última semana - uma alta de 34%

P

aíses europeus aumentaram as medidas preventivas para evitar
uma alta dos casos de coronavírus – o continente teve
os maiores números de novos contágios nas últimas semanas.
Na terça-feira , 13, a Organização Mundial da Saúde
(OMS) informou que mais de
700 mil novos casos foram
notificados na última semana na Europa. É uma alta de
34% em relação à semana anterior.

Rússia aprova
segunda vacina
contra Covid-19

Sergio Perez- Reuters

O número de novos casos
é, em parte, decorrente de
mais testes, mas não só isso:
também houve aumento de
mortes, ainda que em uma
proporção menor, de 16%.
Na Alemanha, em áreas
de alta taxa de infecção,
grandes aglomerações foram
proibidas até o fim do ano.
Na Espanha, o governo
impôs um estado de emergência de 15 dias (até o dia
24) em Madri; máscaras são
obrigatórias no transporte
público e em locais fechados.

Tatyana MakeyevaReuters.

Vacina Sputnik V, da Rússia.

Protestantes no centro de Madri após nova onda de casos de coronavírus na Espanha.

Brasil não terá vacinação em massa em 2021, diz vice-diretora-geral da OMS
A vice-diretora-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS),
Mariângela Simão, disse na terça-feira, 13, que é possível “ter
certeza” de que o Brasil não terá
uma vacinação em massa contra
o novo coronavírus já em 2021.
“Não vai ter vacina suficiente no ano que vem para
vacinar toda a população, então o que a OMS está orientando é que haja uma priorização de vacinar profissionais de
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saúde e pessoas acima de 65
anos ou que tenham alguma
doença associada”, afirmou
em entrevista à CNN Brasil.
Mariângela ainda disse que
“é razoável” imaginar que até
o final de 2021, “com tudo correndo bem”, existam “duas ou
três vacinas aprovadas” contra
a covid-19. “Eu diria que 2022
é um ano que vamos ter mais
vacinas porque a gente está
com tanta vacina em desen-

volvimento... É provável que a
gente tenha ainda outras vacinas que cheguem no ano que
vem provando serem seguras e
eficazes”, pontuou. “O importante agora não é imunizar todo mundo num país, o que é
impossível: é imunizar aqueles que precisam em todos os
países”, concluiu.
A Johnson & Johnson suspendeu temporariamente os
ensaios clínicos.

NELSON ALMEIDA - AFP

A vacinação será realizada em pessoas prioritárias primeiro, diz OMS.

A Rússia concedeu aprovação regulatória a uma segunda
vacina contra Covid-19, mostrou
o registro de medicamentos autorizados do país na quarta-feira, 14.
A vacina foi desenvolvida pelo Instituto Vector, da Sibéria,
que concluiu o estágio inicial de
testes em humanos em setembro. O estudo de Fase I injetou
a imunização em cinco voluntários, com a possibilidade de ampliação dos testes em até 100 voluntários com idades entre 18 e
60 anos.
“Precisamos aumentar a produção da primeira e da segunda
vacina”, disse o presidente Vladimir Putin pela televisão estatal.
Leia mais no gazetanews.com.
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POR CLAUDIA FEHRIBACH

Fazer hoje ou deixar para amanhã?
Carioca,
formada em
Artes pela Universidade do
Rio de Janeiro.
Conselheira
financeira
especialista
em orçamento, aconselhamento de crédito pessoal
e hipotecas
reversas.
Atualmente é
National Vice
President da
Five Rings
Financial.
Envie sua dúvida por email
para claudia@
fiveringsfinancial.com
ou ligue (561)
472-8013.

V

ocê conhece aquela pessoa
que sempre deixa tudo pra
depois ?aquela que você
pede uma coisa ela fala tá eu faço sim mas amanhã, ou daqui a
pouco ou daqui a cinco minutos...
será que essa pessoa é você
???postergar é um verbo transitivo direto , que quer dizer; deixar pro outro momento deixar
pra depois ou seja o famoso amanhã eu faço será que postergar é
mesmo um estilo de vida é uma
maneira de uma pessoa que seja
mais Zen mais tranquila ou será
que realmente pode te prejudicar. Eu particularmente acredito que não existe dia melhor do
que o HOJE!
agora como eu sei que muita gente precisa de uma prova eu
vou oferecer pra vocês uma prova
baseada na lógica e na matemática pra ver como decidir HOJE pode fazer toda a diferença.
Você já ouviu falar sobre juros compostos? Juros compostos
é quando você tem investimen-

to que rende juros e no ano seguinte você vai ter juros sobre
o dinheiro e sobre os juros do
ano anterior e assim sucessivamente.
Einstein dizia que juros compostos são a oitava maravilha do

mundo, que entendi recebe quem
não entende paga.
Vamos imaginar que nós temos dois irmãos nessa história
que eu vou contar. Eles são gêmeos e tem 19 anos. João já está preocupado com o futuro e co-

meça investir $2000 por ano até o
seus 26 anos. Ele não mexe nesse
dinheiro, e ele não investe mais
nada depois dos 26.
Bom ele investiu então
$16.000 e aos 26 anos já tem acumulado $27.551. Essa é a grande
mágica do juros compostos.
Pedro irmão do João desse
resultado do irmão E pensar nossa eu vou começar a poupar também, e as 27 ele começa poupar
$2000 por ano. Vamos dar uma
adiantada nessa história e ver o
que que aconteceu com os dois
irmão chegar uns 65 anos estão prontos para se aposentar?
João investiu $16.000 e hoje aos
65 tem $2.200.000. Lembra que
aos 27 ele simplesmente parou
de depositar os $2000 por ano
e deixou dinheiro quieto lá sofrendo ação do juros compostos.
Pedro que começou hoje 27 e parou aos 65 investir um total de
$78.000 e hoje aos 75 anos ele
tem $1.500.000. Por ter começado mais tarde o Pedro que co-

locou muito mais dinheiro que
o João termina com $700.000 a
menos do que seu irmão. Será
que deu pra entender a importância de começar hoje de começar logo de começar o mais
cedo possível?
Agora você pode pensar que
não tem mais 19 anos, OK, mas
se você tem até uns 25, Se entendeu com coração com a lógica
com a tua mente esse pequeno
conceito que eu acabei de te explicar que é simples e transformador eu te digo uma coisa eu
acabei de te transformar em um
milionário. Agora, se você já passou dessa idade uma coisa é certa
postergar pode verdadeiramente
acabar com seu futuro financeiro
vamos lá repete comigo o tempo
de começar é AGORA!!!
Divide este artigo com aquela
pessoa que você conhece que está
sempre deixando para amanhã o
que deveria fazer HOJE!!!
Uma ótima semana para todos!!!

As informações fornecidas neste artigo são apenas para fins informativos. Não devem ser consideradas aconselhamento jurídico ou financeiro. Você deve consultar um profissional para determinar o que pode ser melhor
para suas necessidades individuais.
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VIVER BEM

Por ADRIANA TANESE NOGUEIRA

adriana@gazetanews.com
Psicanalista, filósofa, life coach, terapeuta transpessoal, intérprete de sonhos, terapeuta Florais de Bach, autora, educadora perinatal, fundadora da ONG Amigas do Parto
(www.asmigasdoparto.org), do AELLA - Instituto Internacional Ser&Saber Consciente (www.institutossc.com) e do ConsciousnessBoca.com em Boca Raton, FL-USA. +1-561-3055321

VOCÊ É MÃE OU ESPOSA DE SEU MARIDO?
amos explicar... A mãe é, basicamente, aquela pessoa que
nutre e atende aos outros. No
plano material, ela serve, é
aquela que prepara o prato e entrega
na cama, por assim dizer. Ela nutre,
alimenta, sustenta. Tem uma gama
aqui de um mínimo a um máximo,
mas no geral, a mãe é a cuidadora de
todos: saúde, comida, casa e roupa lavada. No plano simbólico, a mãe é a
mediadora dos conflitos. É aquela que
passa a mão na tua cabeça, que diz que
vai ficar tudo bem, que te explica por
que você teve o pesadelo, que te trata quando você está com dor de estômago. Quando bebê te mantém em vida e cuida de você; quando grande, te
dá suporte emocional, encorajamento e apoio.
Este é o papel do Ser Mãe. Algo relacionado ao Arquétipo da Mãe. Quando este papel te tomou por demais, é
hora de recuar. E para recuar, o único
jeito de equilibrar a situação, é começar a pôr você na balança, o que não
significa tirar do outro. Se a mulher se

V

identificar com este estereótipo, ela
acha que só pode amar via o estereótipo e o outro confirma com suas expectativas.
Em termos psicanalíticos, isso significa que ela cumpre a função de satisfazer as necessidades imediatas de
cada membro da família: o outro vem
antes dela, sempre. Ela também é
quem media as tensões emocionais de
cada um no grupo, sendo o “amortizador” da família, quem acalma cada um
individualmente e as relações entre os
membros, e desta forma mantém o sis-

tema funcionando.
Assim, para manter um casamento, uma mulher geralmente acaba fazendo com que todo e qualquer conflito seja acalmado antes mesmo que
estoure ou se manifeste. Desta forma,
ela acha que está cuidando do relacionamento, mas na verdade ela está “criando um monstro”. Ao calar o
que ela pensa e sente, ao se sacrificar
em nome da relação ela está permitindo que o outro ganhe espaço com suas
necessidades e vontades. Quanto mais
um recua, mais ou outro avança. Este não é necessariamente um processo
consciente, aliás, é geralmente bem inconsciente. Na balança geral dos equilíbrios na casa, por osmose, o grupo se
ajusta. Este processo é automático. Deixado a si próprio vai significar em 95%
ou mais dos casos que ela vai se segurar de dizer, de querer, de pensar, de
sentir, de escolher. Numa peça teatral
imaginária, vamos dizer que ela entrará em cena 5 minutos e ele estará ocupando os outros 55 minutos de palco.
Nesses 55 minutos, ela não estará sen-

tada assistindo a peça! Pelo contrário,
ela estará trabalhando nos bastidores para a peça sair bonita. Cuidará de
todos os detalhes e será a primeira a
aplaudir o seu querido – o qual receberá todos os louros e, com o tempo, ficará bem confuso porque vai achar que
o sucesso dele se deve exclusivamente a si próprio. Jamais irá reconhecê-la, muito menos em público e, confortável no trono irá simplesmente viver
assim... Quem já viu alguém descer espontaneamente do trono? Eu não.
Por que ela faz isso? Por tolice?
Não. Porque ela ama e porque ela está “programada” a cuidar da relação.
A mulher é biologicamente a responsável pela perpetuação da espécie. O
macho faz a performance dele, ela escolhe o melhor e faz a carruagem da
vida andar. Acontece que no mundo
humano as coisas precisam mudar um
pouco de música. As mulheres hoje assumiram outra tarefa também: a de
serem a perpetuadoras de vida inteligente.
Por isso, a mulher hoje não pode

ser cúmplice de um sistema que anula a ela como sujeito, como protagonista da vida, pessoal e coletiva e mantém
o homem numa situação infantil. No
lugar dele aprender a ser homem maduro, ele continua sendo um bebezão
que a mulher deve cuidar enquanto
muitas vezes cuida dos bebês reais que
ela pariu. Como conta o sonho de uma
mulher em análise, a mãe lhe diz que
vai adotar um menino. O pai da sonhadora sempre quis um filho menino,
que se chamaria Sérgio. Assim, esperaram por um primeiro Sérgio que não
veio, nasceu a sonhadora. Esperaram
por um segundo Sérgio que não veio,
nasceu a irmã da sonhadora. Esperaram por um terceiro Sérgio que não
veio, nasceu a irmã caçula da sonhadora... E a mãe da sonhadora se separou
do pai. No sonho, essa mãe vai adotar
um menino e convida a filha a ir junto. Chegando ao local, a sonhadora vê
um homem. O bebê era um homem.
Surpresa, a sonhadora pergunta: mas
quantos anos tem esse bebê? Resposta:
37. Mulheres adotando homens no formato de bebês porque fazem tudo por
e para eles... Eles não viram Homens,
elas reclamam e continuam mães...
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LAIR RIBEIRO
lair.ribeiro@gazetanews.com
Médico, com mestrado em cardiologia, e palestrante internacional, tendo se apresentado
em mais de 20 países. É autor de vários livros que se tornaram best sellers.

Estresse & Sexo são como água e óleo
que estresse tem a ver com
sexo?
É simples. Primeiro, você passa horas em congestionamentos, sujeitando-se à poluição atmosférica, sonora e visual e
expondo-se à violência, sem contar
a pressão no trabalho, muitas vezes
realizado em ambiente hostil, onde
imperam a ganância, o egoísmo, a inveja... Depois, vêm a má alimentação,
a ausência de uma atividade física e a
falta de tempo. Por fim, quando chega em casa, cansado, a rotina doméstica apresenta-se irritante, com crianças cheias de energia e seu parceiro
querendo discutir problemas domésticos ou, também, chegando em casa com o mesmo estado de ânimo... E,
para arrematar, a TV ligada, exibindo
crise política e violência.
Diante desse quadro resultante
do estresse, não é de estranhar que o
apetite sexual desapareça.
Na luta pela sobrevivência, o estresse surge como uma ameaça constante. Para entender melhor, ima-

O

gine-se como um motor que fica
constantemente ligado. Por não ser
desligado periodicamente, ele começa a gasta cada vez mais combustível,
vai se deteriorando e pode oxidar-se,
enferrujar-se, apodrecer e deixar de
cumprir a sua função.
Com o corpo, acontece a mesma
coisa. Quando se encontra diante de
uma situação estressante, o organis-

mo prepara-se para agir: os sentidos
informam ao neocortex cerebral e ao
sistema límbico, que, se considerarem
a situação ameaçadora, acionam um
sistema que libera catecolaminas para todo o organismo. Aí, a freqüência
cardíaca aumenta, preparando o indivíduo para o ataque ou a defesa. Se a
situação perdurar, o organismo libera
cortisol, substância mais forte e pre-

judicial que as catecolaminas, que aumenta a acidez estomacal, podendo, a
longo prazo, gerar gastrite ou úlcera.
Juntos, catecolaminas e cortisol provocam irritação, insônia e propensão
a problemas cardíacos.
A diminuição do apetite sexual e
disfunções, principalmente nos homens, podem ser decorrentes de crises de estresse.
Na eterna corrida em busca de sucesso e realização, pouco-a-pouco o
homem vê-se frustrado, sem ânimo
nem disposição. Distancia-se da companheira, dos filhos, dos amigos... No
trabalho, sua produtividade cai e a crise intensifica-se a cada dia. Como não
consegue relaxar, o primeiro sinal é a
diminuição do desejo. Aos poucos, diminuem as ereções matinais, comuns
a todos os homens. A insegurança aumenta e passam a evitar cada vez
mais suas companheiras. Nesse momento, muitas vezes a mulher também está passando por problemas e
nem percebe o que está acontecendo.
Então, a relação esfria e o casal come-

ça a distanciar-se, apesar do amor que
sentem um pelo outro. Foram vencidos pelo cansaço!
No homem, com a freqüência em
que passa a ter dificuldade na ereção,
outros distúrbios podem acontecer,
como ejaculação precoce e impotência. Na mulher, a queda brusca de desejo alterar seu ciclo menstrual e levar a problemas de fertilidade.
Ao menor sinal de alteração no
seu apetite sexual, procure orientação
médica e abra a jogo com seu companheiro. Conversar ajuda a lidar com
medos e inseguranças. E mais: mude seu estilo de vida, principalmente
seus hábitos alimentares, pois a libido está relacionada à ingestão de certos nutrientes, facilmente encontrados em uma alimentação balanceada
e com todos os grupos alimentares.
Caso você não saiba, as vitaminas do
complexo B fornecem energia e estimulam o metabolismo; as vitaminas
A, E e o ácido fólico estão relacionadas à produção do sêmen, e os minerais (cálcio, magnésio, zinco e enxofre), associados às vitaminas B12 e C,
desempenham papel importante na
fertilidade.
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PLANETA MÚSICA
Por GENE DE SOUZA

planetamusica@gazetanews.com
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.

Mariah Carey reúne inéditas no projeto
“The Rarities”

M

ariah Carey é a artista feminina mais
vendida de todos
os tempos, com
mais de 200 milhões de álbuns comercializados até o
momento e 19 singles na Billboard Hot 100 #1 — mais
do que qualquer artista solo na história. A Sony Music
começou a promover o novo projeto da estrela norte-americana, o álbum especial
“The Rarities”, com dois discos. Trata-se de uma coletânea de faixas inéditas de Mariah Carey, gravadas ao longo
de exatos 30 anos de carreira, porém não lançadas pela
artista. “The Rarities” é uma

retrospectiva musical reveladora, que celebra a arte e a visão excepcionais de Carey por
meio de joias musicais ocultas de seus arquivos pessoais.
Ao compilar “The Rarities”, a artista investigou seus
arquivos, selecionando canções com relevância e significado pessoais, algumas das
quais são exploradas no seu
livro de memórias, “The Meaning of Mariah Carey”. O projeto incluirá ainda um segundo disco de áudio completo
nunca antes lançado do “Live at the Tokyo Dome”, a primeira apresentação de Carey
no Japão durante sua turnê
mundial “Daydream”, em

1996.
Além disso, “Save The
Day”, a primeira faixa de
“The Rarities”, é uma nova
gravação totalmente realizada a partir de uma composição antiga, que só agora foi

concluída.
“Comecei a escrever anos
atrás”, diz ela em suas anotações para “The Rarities”. “E a
mensagem soa atual e verdadeira”. “Save The Day” já chegou às plataformas digitais.

Kleiton & Kledir gravam canção com MPB4

F

enômeno de público nos anos 1980 e
com trabalho muito elogiado pela crítica, a dupla gaúcha Kleiton
&amp; Kledir, que em 2020
completa 45 anos de carreira, se une ao também lendário grupo MPB4 na gravação
de uma canção inédita, que
exalta a esperança, apropriada ao atual momento de ainda indefinições que o mundo vive.
Intitulada “Paz e Amor”,
“a faixa acende uma luz no
frio da escuridão e traz as vozes dos artistas num convite para abrir a janela e cantar

em coro que é possível, sim,
acreditar em um mundo mais
solidário, justo e feliz e em
um novo tempo em que as
pessoas possam se abraçar”,
como informa o release enviado a imprensa. “Ah… eu
continuo o mesmo sonhador
/ Que ainda acredita em paz
e amor / Falo de harmonia e
de caridade / Sabedoria e sensibilidade / É só assim que o
mundo vai mudar…”, diz um
trecho da bela canção.
Kleiton, Kledir e os membros do MPB4 (Aquiles, Miltinho, Dalmo e Pauleira) falam
na música de um sonho que
não acabou e que, neste mo-

mento de incertezas, “temos
oportunidade de reacender
nossos melhores sentimentos
e desejos”. A música, de autoria dos irmãos Kleiton e Kledir
Ramil, reforça o respeito à diversidade e ao exercício da sabedoria. Além das plataformas
de áudio, o novo single ganhará videoclipe, a ser postado no
YouTube. As imagens “Paz e
Amor” foram captadas através
de aparelhos celulares, com
cada um dos seis intérpretes
nas suas respectivas casas — e
ganhou um clipe muito especial. O vídeo é uma criação do
premiado diretor
Tiago Arakilian (do filme

“Antes Que Eu Me Esqueça”
e da série internacional “Kids
and Glory”), atualmente vivendo em Paris. Na tela, os artistas entoam a emocionante
canção emoldurados por imagens de fachadas, horizontes e pessoas, numa alusão ao
isolamento e à fraternidade.
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CINEMA
Por JANA NASCIMENTO NAGASE

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

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

Lançamentos nos cinemas, VOD e plataformas digitais
 Esses são alguns dos lançamentos da semana e tem mais lá no portal online do Gazeta News. Todos esses ﬁlmes temos entrevistas disponíveis ou com o diretores ou atores! Confere lá!
Netﬂix

O drama
romântico “2
Hearts” estreia
nos cinemas na
sexta-feira, dia
16 de outubro.
Baseado em fatos reais, o longa
acompanha a história de dois
casais, onde o futuro se desenrola
em décadas e lugares diferentes,
mas uma conexão oculta os unirá
de uma maneira que ninguém
poderia ter previsto. No elenco estão Radha Mitchell, Jacob Elordi,
Adan Canto, Tiera Skovbye, Kari
Matchett, Tahmoh Penikett, entre
outros. Adir aí ficou a cargo de
Lance Hool. O roteiro foi co-escri-

Alone
Lionsgate

O suspense de
terror “Alone”
está disponível
no vídeo on
demand e em
cópia digital
a partir de
sexta-feira, dia 16 de outubro.
Quando ocorre uma epidemia,
Aidan se esconde dentro de seu
apartamento e começa a racionar
comida e água. Seu condomínio é
invadido por pessoas infectadas,
que parecem zumbis, e com o
mundo desmoronando no caos, ele
é deixado completamente sozinho
lutando por sua vida. No elenco
estão Tyler Posey, Summer Spiro,
Donald Sutherland, entre outros. A

direção a ficou a cargo de Johnny
Martin e o roteiro foi escrito por
Matt Naylor.
Momentum Pictures

2 Hearts
Freestyle
Releasing

to por Veronica Hool e Robin U.
Russin.
Lionsgate

Estreia na
Netflix na
sexta-feira, dia
16 de outubro,
o drama “The
Trial of the
Chicago 7”. Baseado em uma
história real, o longa acompanha
a manifestação contra a guerra
do Vietnã que interrompeu o
congresso do partido Democrata
em 1968. Ocorreram diversos
confrontos entre a polícia e os
participantes. “The Trial of the
Chicago 7” foi escrito e dirigido
pelo aclamado e premiado roteirista Aaron Sorkin, marcando o
seu segundo filme na cadeira do
diretor. No elenco estão Mark
Rylance, Eddie Redmayne, Sacha
Baron Cohen, Jeremy Strong,

John Carroll Lynch, Yahya Abdul-Matten II, entre outros.
Freestyle Releasing

The Trial of the
Chicago 7
Netﬂix

The Devil Has A
Name
Momentum
Pictures

O drama “The
Devil Has a
Name” estreia
nos cinemas,
no vídeo on
demand e em cópia digital na
sexta-feira, dia 16 de outubro.
O fazendeiro viúvo Fred Stern
encontra um novo propósito
na vida quando descobre que
uma empresa multinacional de
petróleo está poluindo sua água.
Mas, à medida que sua cruzada
contra os poderes instituídos sai
do tribunal e entra em sua vida
pessoal, Fred deve encontrar

uma maneira de evitar a ruína
de sua fazenda, sua família e
seus sonhos. Inspirado em fatos
reais, “The Devil Has a Name”
fala sobre a cultura da ganância
que envenena as corporações
americanas. No elenco estão
David Strathairn, Martin Sheen,
Kate Bosworth, Alfred Molina,
Pablo Schreiber, Edward Olmos
James, entre outros. Edward
também assina a direção. O
roteiro é Robert McEveety.

ENTRETENIMENTO

Gazeta Brazilian News · Semana de 15 a 21 de Outubro de 2020

23

BASTIDORES
Por CONNIE ROCHA

bastidores@gazetanews.com
Baiana, formada em jornalismo e publicidade, com pós graduação em Broadcasting. Já trabalhou
como repórter e editora no Gazeta. Produtora e apresentadora de eventos na Flórida.

Ouro para Hingridy
Russo Freitas

Baby Shower
de Julia!

A

A campeã Hingridy Russo

A campeã com Jean Kimura BJJ

brasileira Hingridy Russo Freitas, natural
de Fortaleza, conquistou a medalha de
ouro, no segundo mais importante campeonato de Jiu jitsu no mundo, o Pan Americano realizado em Orlando, na semana passada.
Hingridy é dona de duas academias nos
EUA, mães de dois filhos, Zyon de 2 anos e a Mayah de 6 anos. A esportista agora se prepara para competir no campeonato mundial que vai
acontecer em Las Vegas, no próximo ano.

A

Parabéns para o locutor
Arnaldinho Ribeiro!

O
ARNALDINHO RIBEIRO

HAPPY BIRTHDAY do BASTIDORES desta semana vai
para o querido radialista, apresentador e dublador Arnaldinho Ribeiro, que faz aniversário nessa sexta feira, 16 de outubro. Arnaldinho é um grande parceiro da Rádio
Gazeta News, desde o seu início e comanda o programa Arnaldinho Show. Ele também comanda um programa na Nossa Rádio, trabalha como dublador e diretor de dublagem, no
sul da Flórida e é muito querido por todos os colegas e amigos. Nosso carinho e homenagem a este grande ser humano
e profissional!

A mama?e Kiki e o papai Talles esperam a baby Julia

baiana Kiki Sampaio, general manager das clínicas
Rejuvchip na Flórida, recebeu algumas amigas e
familiares, no último domingo, dia 11, para celebrar o baby shower da sua
primeira filha, Julia, com
um delicioso brunch, em
Pompano Beach. O buffet
foi preparado pela mãe de
Kiki, a chef Eddy Silva @
eddypersonalchef, e a linda decoração by Josie Ordiway e Rosemary, avó paterna de Julia. A festa foi
muito divertida, e a baby
Julia ganhou até uma canção personalizada composta por @musicadobebe.
Agora é esperar a sua chegada com muita saúde!

Nathalia Shumacher

Johnny e Gutto Mazza

Felipe e Andressa

Alessandra Rizzon

Johnny agitou a noite com sucessos nacionais e internacionais

Yuri no comando da “bateria”

Back to the 80s no
TREEHOUSE46

Mateus e Flavia

Jeimes

Marcio

E a primeira festa “Back to the 80s” no
Treehouse46, aconteceu no sábado 10, com
show de Johnny & Banda. A noite atraiu fãs
do rock pop nacional, em um ambiente super alternativo. Na área interna da casa, o
som ficou no comando do DJ Arrow7. O bar e
restaurante Treehouse46 está localizado em
Boca Raton e tem uma programação diversificada de quinta a sábado a partir das 5pm
até as 2am.
Confira os destaques por Nathalia Shumacher.

