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Por que os eleitores latinos da
FL são decisivos para a eleição?
A
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Tampa, Sul da
Flórida e Orlando
lideram busca

eleição de 2020 nos Estados Unidos terá o
maior número de eleitores latinos de todos os
tempos - e eles podem decidir nos estados-chave, como a Flórida, que tem o maior eleitorado latino
entre todos os estados-chave e o terceiro maior elei-

torado latino geral dos EUA. Mas afinal, a comunidade dos eleitores latinos da Flórida tende a ser mais
republicana ou democrata? Além disso, quais condados concentram mais eleitores latinos?
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reside na ilha). Depois deles,
estão Cuba (4%), El Salvador
(3,9%) e República Dominicana (3,5%).Os venezuelanos
foram o grupo que mais cresceu nos últimos anos entre
os latinos nos Estados Unidos, assim como os guatemaltecos e hondurenhos.
Quantos estão habilitados a votar?
Cerca de 32 milhões de
latinos podem votar na próxima eleição, o que os torna
a maior minoria racial e étnica do eleiA maioria tem o México
torado, com 13,3%
como local de origem
do total, diante dos
(61,9%), Porto Rico (9,7%,
7,4% em 2000. Um
sem contar a população que quarto dos eleitores
reside na ilha), depois Cuba latinos elegíveis são
cidadãos naturaliza(4%), El Salvador (3,9%) e
dos.
República Dominicana (3,5%).
Onde estão concentrados os eleitoconsultoria Latino Decisions. res latinos?
Quantos latinos há nos
Cinco estados concenEUA?
tram o maior número de eleiA população hispânica tores hispânicos: Califórnia
nos Estados Unidos é de cerca (7,9 milhões), Texas (5,6 mide 60,6 milhões de pessoas, lhões), Flórida (3,1 milhões),
representando 18% do total Nova York (2 milhões) e Ariaté julho de 2019. A maioria zona (1,2 milhão). No Notem o México como local de vo México, os latinos constiorigem (61,9%), seguido de tuem a maior proporção de
Porto Rico, território dos Es- toda a população elegível patados Unidos no Caribe (9,7%, ra votar (43%); na Flórida, são
sem contar a população que 20% do total.
inoria étnica mais
populosa dos Estados Unidos, os latinos poderão votar em número recorde nas eleições de 3
de novembro, sendo um eleitorado fundamental para as
campanhas do presidente republicano, Donald Trump, e
do seu rival democrata, Joe
Biden.
Alguns fatos sobre eleitores latinos foram destacados
pelo Pew Research Center e a

TELEFONES DE EMERGÊNCIA
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Os latinos irão votar?
Nos Estados Unidos, só
porque uma pessoa pode votar não significa que ela se registrou para fazê-lo. A abstenção entre os latinos tem sido,
tradicionalmente, alta. Na última eleição presidencial, de
2016, esperava-se uma participação recorde, mas apenas
47,6% participaram, não ultrapassando os 48% em 2012,
e ficando abaixo dos 49,9%
em 2008. As eleições de meio
de mandato de 2018 geraram
mais entusiasmo entre os latinos. Porém, o medo da Covid-19 e a falta de informação sobre o voto pelo correio
podem dificultar a participação dos hispânicos, segundo
pesquisas.
O voto latino é republicano ou democrata?
Historicamente, os hispânicos votam mais nos democratas, identificados com a
cor azul, do que nos republicanos, associados ao vermelho. O democrata com maior
apoio latino foi Bill Clinton,
em 1996 (73%), seguido do republicano George W. Bush,
em 2004 (44%).Em 2016, a
democrata Hillary Clinton recebeu 66% dos votos latinos,
em comparação com 28% para o republicano Trump.

Em quais estados o voto
latino pode ser decisivo?
Nos Estados Unidos, o
presidente e o vice-presidente são eleitos por voto indireto. Para vencer, o candidato
deve obter pelo menos 270
votos do Colégio Eleitoral.
Exceto em dois estados (Nebraska e Maine), o candidato
que obtém a maioria dos votos obtém todos os grandes
eleitores do estado.
Isso explica a importância dos estados “pendulares”,
onde a preferência dos eleitores oscila entre republicanos
e democratas, versus os estados “seguros”, onde um partido tende a ter grande vantagem sobre o outro.
De acordo com uma pesquisa do Voter Participation
Center/Voto Latino, o voto
hispânico pode ser decisivo
em seis estados: Arizona, Flórida, Carolina do Norte, Nevada, Pensilvânia e Texas.
O que mostram as pesquisas?
As pesquisas mostram,
entre os latinos, a liderança nacional foi ainda maior
em uma pesquisa recente do
Fundo Educacional NALEO
e da consultoria Latino Decisions: Biden tinha 65% e
Trump, 24%. Fonte: AFP.
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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
A tempestade tropical Zeta ainda atua em continente
americano, trazendo tempo
instável e muita chuva para o região leste do pais até
quinta
feira. Após sua passagem
as temperaturas entram em
declínio até mesmo na Florida, com a semana ensolarada e temperaturas mais
frescas à noite.

SUL DA FLORIDA
A tempestade tropical Zeta ainda atua em continente
americano, trazendo tempo
instável e muita chuva para o região leste do pais até
quinta feira.
Após sua passagem as temperaturas entram em declínio até mesmo na Florida,
com uma semana de temperaturas amenas.

OUTONO até 21 de dezembro
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Miami-Dade anuncia o GO Connect - serviço
de acesso aos transportes públicos
As viagens poderão ser solicitadas via aplicativo para centros de transportes públicos de Miami-Dade
MiamiDade

M

iami-Dade está expandindo a acessibilidade
no trânsito. Uma parceria entre o Departamento
de Transporte e Obras Públicas de Miami-Dade (DTPW) e
a Via vai implantar o Go Connect - um serviço de trânsito
que visa melhorar o acesso
ao transporte público disponível no condado a partir desta quarta-feira, 28 de outubro.
Assim como os serviços
de transporte por aplicativo

já existentes, mas com algumas diferenças, pelo aplicativo GO Connect (baixe via iOS
ou Android), fornecido pelo
Condado de Miami-Dade e desenvolvido pela Via, os residentes e visitantes poderão solicitar um veículo para chegar
aos centros de transportes públicos de Miami-Dade ou para
viajar para destinos próximos.
A diferença é ter uma taxa fixa a ser cobrada, como a
passagem em um ônibus ou

Pelo aplicativo, os residentes e visitantes poderão solicitar um veículo.

trem, por exemplo, e a pessoa deve estar dentro da zona
de serviço.
“O GO Connect complementará e ampliará a infraestrutura de transporte de massa existente, ao mesmo tempo
que oferece opções de mobilidade flexíveis e acessíveis
quando e onde os passageiros precisam ir”, explica o comunicado.
Veja a matéria completa
no gazetanews.com.

Campanha busca ajudar família de brasileiro morto em acidente de carro
GofundMe

Uma campanha criada por
amigos do brasileiro Ricardo
Freitas da Silva, de 35 anos,
que morreu em um acidente
de carro em Oakland Park no
dia 11 de outubro, tenta angariar ajuda financeira para seus
dois filhos menores de idade e
a esposa.

Segundo o Broward Sheriff
Office, o acidente ocorreu na
Comercial Boulevard na manhã do domingo, 11, e o impacto foi tão forte que Ricardo faleceu na hora.
Ricardo morava em Deerfield Beach e deixa a esposa,
Stephanie, e os dois filhos, So-

phia e Pedro. Era atuante na
igreja local e trabalhava por
conta própria em uma companhia de instalação. “Ele foi
um pai, filho, irmão e amigo
dedicado e amoroso. Estamos
arrecadando FUNDOS PARA
OS FILHOS DELE, para cuidar
do que for necessário ao seu

futuro, porque sabemos que
isso seria o desejo do Ricardo”, diz Adriana Matos, amiga e criadora da campanha.
O funeral foi realizado no
dia 18.
Para saber mais sobre a
campanha, leia a matéria completa no gazetanews.com.

Ricardo Freitas com os filhos.

Sul da Flórida
sofre com
alagamentos
O sul da Flórida esteve sob
vigilância e alerta de enchentes nas últimas semanas por
causa das fortes chuvas e consequentes alagamentos. Partes
do condado de Broward viram
centímetros a mais de água,
que inundaram estacionamentos, ruas e até jardins durante
o fim de semana.
A área dos três condados
(Broward, Miami-Dade e Palm
Beach) viu inundações consideráveis no domingo, com
um risco considerável remanescente até a manhã de segunda-feira ao longo da costa
leste do sul da Flórida de Homestead a Jupiter.
As ruas viram inundações
significativas em lugares como Boca Raton, Boynton Beach, Davie, Fort Lauderdale, Oakland Park e outros lugares.
No condade de Broward,
lugares como Fort Lauderdale, Plantation, Lauderdale Lakes e Lauderhill tiveram resquícios das tempestades, com
possivelmente mais inundações que o normal.
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Broward vai ajudar pequenas empresas e ONG´s
A Comissão do Condado de Broward vai lançar um programa de ajuda para pequenas empresas e ONG´s impactadas pela COVID-19. O Programa “Broward County CARES Act Small
Business and Non-Profit Assistance Grant Program (Subsídio
de Assistência para Pequenas Empresas e Sem Fins Lucrativos)
foi projetado para ajudar pequenas empresas com 20 funcioná-

rios ou menos e organizações sem fins lucrativos com 25 funcionários ou menos.
O programa vai disponibilizar ajuda não-reembolsável no
valor de $ 5.000, $ 10.000 ou $ 15.000 e será administrado pelo
Escritório de Desenvolvimento Econômico e de Pequenos Negócios do condado.

American Airlines retorna com
voos entre Rio e Miami

O programa vai disponibilizar ajuda não-reembolsável a empresas.

Os voos entre Rio e
Miami serão a bordo
da aeronave Boeing
787-8 Dreamliner, com
capacidade para 234
passageiros.

Para o retorno, a concessionária que administra o aeroporto se uniu à
companhia e ao Greater Miami Convention & Visitors Bureau
american airlines.

A

partir da segunda quinzena de dezembro, o
RIOgaleão passará a
contar, novamente, com voos
entre o Rio de Janeiro e Miami, operados pela American
Airlines.
Depois de meses sem realizar a rota, tendo em vista
o contexto de pandemia e o
consequente fechamento das
fronteiras aéreas, a companhia retorna ao Aeroporto Internacional Tom Jobim.
Para promover a retoma-

O novo voo tem início programado a partir de 2020.

da, a concessionária que administra o aeroporto se uniu

à companhia e ao Greater Miami Convention & Visitors Bu-

reau (GMCVB) para realizar o
projeto “Visitas Virtuais”, com

foco na capacitação de profissionais do setor de turismo.
A American Airlines realizará voos entre Rio e Miami
a bordo da aeronave Boeing
787-8 Dreamliner, com capacidade para 234 passageiros.
Um dos destinos mais procurados por brasileiros, Miami
é hub da companhia aérea e
conecta brasileiros e outras
nacionalidades com diversos
outros destinos da América
do Norte.
Antes da pandemia, o mer-

cado aéreo dos EUA era o terceiro maior emissor para o
Rio de Janeiro, atrás somente
de Argentina e Chile respectivamente.
United Airlines
A United Airlines anunciou a retomada de 30 rotas
internacionais em novembro,
entre elas o Rio de Janeiro-Houston e o Santiago-Houston, três vezes por semana.
O voo do Rio de Janeiro começa no dia 2 de novembro,
às segundas, terças e quintas-feiras.
Lembrando que a entrada de brasileiros ou qualquer
viajante que tenha estado no
Brasil nos últimos 14 dias e
que não sejam cidadãos americanos ou tenham residência permanente (salvo outras
exceções) permanece restrita.
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Experiência de voo com ‘gravidade zero’ chega a Fort
Lauderdale
Os voos Zero-G decolarão do Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood nos dias 7, 10, 11 e 12 de novembro

A

oportunidade de se sentir como um astronauta no espaço está chegando a Fort Lauderdale. Os
voos Zero-G decolarão do Aeroporto Internacional de Fort
Lauderdale-Hollywood nos
dias 7, 10, 11 e 12 de novembro.
“Cada vez é incrivelmente
único”, diz Matt Gohd, CEO da
Zero Gravity Corporation. “É
difícil descrever a experiência
em si porque não temos refe-

ZeroG.

rência para ela”.
Semelhante a estar na lua
ou em Marte, a diversão não
é tão acessível assim. Por pessoa, a experiência Zero-G custa $ 6.700, incluindo o voo,
café da manhã, traje especial,
fotos e outros detalhes.
Também há um número
limitado de assentos para o
“Astronaut Experience” - com
cientistas compartilhando o
voo, possivelmente fazendo
pesquisas. Esses voos custam

um pouco mais caro - a partir
de $ 7.865 por pessoa - e também precisam de reserva antecipada.
Desde seu primeiro voo comercial em 2004, a empresa
Zero-G diz que as celebridades
que voaram com eles incluem
Buzz Aldrin, Peter Jackson,
George Takei, Justin Bieber,
Kate Upton, Martha Stewart,
a família Osbourne, Ashton
Kutcher e Stephen Hawking.
Veja mais detalhes sobre

“Cada vez é
incrivelmente única.
É difícil descrever a
experiência em si”, diz
Matt Gohd, CEO da Zero
Gravity Corporation.

as datas e os passeios na matéria completa no gazetanews.com.
Os voos Zero-G simulam estar no espaço sem gravidade.

Horário de verão na Flórida termina neste domingo, 1° de novembro
Flickr

Os relógios devem ser atrasados em 1h neste domingo.

Prepare-se para ganhar
uma hora extra de sono neste
fim de semana quando acaba
o horário de verão na Flórida.
Os relógios deverão ser atrasados em uma hora.
O horário de verão termina no domingo, 1º de novembro às 2am, quando os reló-

gios retrocederão uma hora
para a 1am. Isso significa que
os horários do nascer e do pôr
do sol serão uma hora mais cedo, começando no domingo.
Lembrando que a maioria
dos dispositivos eletrônicos
volta ao horário antigo automaticamente, mas vale che-

car antes e alguns relógios
terão que ser trocados manualmente.
O fim do horário de verão
acontece para quase todos os
americanos, exceto quem mora no Havaí, em parte do Arizona e nos territórios dos Estados Unidos.

O Legislativo da Flórida
aprovou o horário de verão
durante todo o ano em 2018,
mas a proposta (Sunshine Protection Act) ainda precisa da
aprovação do Congresso.
Outros estados também
entraram com lei para acabar
com o horário de verão.

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

Gazeta Brazilian News · Semana de 29 de Outubro a 4 de Novembro de 2020

PUBLICIDADE

9

10

Flórida

Gazeta Brazilian News · Semana de 29 de Outubro a 4 de Novembro de 2020

Por que os eleitores latinos da Flórida são decisivos
na disputa Trump x Biden?
A eleição de 2020 terá o maior número de eleitores latinos registrados de todos os tempos nos Estados Unidos
Arlaine Castro

C

om o maior eleitorado
latino entre todos os estados-chave e o terceiro
maior eleitorado latino geral
(3,1 milhões de eleitores elegíveis), atrás apenas da Califórnia (7,9 milhões) e do Texas
(5,6 milhões), a batalha pelos
votos dos latinos da Flórida, de
fato, pode determinar o resultado para todo o estado - e, por
extensão, para o país.
Cerca de 2,5 milhões de
latinos estão registrados para
votar na Flórida para as eleições presidenciais de 2020,
representando um recorde de
17% do total do estado. Isso é
mais que 2016, quando cerca
de 2 milhões de latinos foram
registrados para votar, representando 16% dos eleitores registrados no estado, de acordo
com uma análise dos dados
do governo do estado da Flórida feita pelo Pew Research
Center.
São quase 476.000 latinos
a mais registrados para votar
na Flórida em 2020 em comparação com 2016, respondendo
por 30% do crescimento geral
do estado em eleitores registrados durante esse período.
Esse aumento traz à tona o
crescimento do eleitor latino
nos ciclos eleitorais anteriores. Por exemplo, o número
de eleitores latinos registrados na Flórida cresceu em
364.000 entre 2012 e 2016 e
em 305.000 entre 2008 e 2012
- a última vez que um presidente em exercício foi candidato à reeleição. Esses números referem-se à data de
“fechamento de registro” na
Flórida em 6 de outubro e
representam os números finais do registro eleitoral para
as eleições gerais de 3 de novembro.)
32 milhões nos EUA
Em todo o país, estima-se
um recorde de 32 milhões de
latinos qualificados para votar em 2020, constituindo 13%
de todos os eleitores elegíveis
dos EUA e ultrapassando pela primeira vez o número de
eleitores negros elegíveis em
uma eleição presidencial. No
entanto, é importante destacar que os eleitores qualificados não são iguais aos eleitores registrados. Os eleitores
qualificados são cidadãos americanos adultos, mas nem todos os eleitores qualificados

NBC Miami

2,5 milhões de latinos
estão registrados para
votar na Flórida para as
eleições presidenciais de
2020, de acordo com o
Pew Research Center.

estão registrados para votar.
Os dados detalhados disponíveis mais recentes sobre o número de eleitores qualificados
na Flórida são de 2018.
E há eleitores mais jovens
- cerca de 40% dos eleitores latinos elegíveis têm entre 18 e
35 anos, de acordo com dados
do censo.
Comunidade hispânica da Flórida
Os cubano-americanos
(29%) e os porto-riquenhos
(27%) são os dois maiores grupos de origem hispânica da
Flórida quando se analisa os
eleitores elegíveis. O número de eleitores venezuelanos
qualificados na Flórida cresceu 184% de 2008 a 2018 - o
crescimento mais rápido de
qualquer grupo de origem latina, embora eles ainda representem apenas 2% de todos os
eleitores hispânicos qualificados no estado.
Outros grupos que cresceram consideravelmente mais
rápido do que a média estadual incluem os peruanos (+
109%), equatorianos (+ 106%)
e colombianos (+ 102%).
Miami-Dade lidera
O condado de Miami-Dade tem a maioria dos eleitores
hispânicos registrados - são
915.000, ou 37% do total hispânico do estado. Broward County segue com 11%, enquanto
Orange (9%), Hillsborough (7%)
e Palm Beach (5%) completam
os cinco principais condados.
Os hispânicos representam 58% de todos os eleitores registrados no condado de
Miami-Dade, a maior parcela
de qualquer condado da Flórida. Aproximadamente metade
(48%) dos eleitores registrados
em Osceola County são hispânicos, a segunda maior parcela do estado.
O número de latinos registrados para votar em Polk
County cresceu 54% de 2016 a
2020, o crescimento mais rápido entre os condados com
pelo menos 20.000 eleitores
latinos registrados em 2020.

Flórida tem o maior eleitorado latino entre todos os estados-chave e o terceiro maior eleitorado latino geral dos EUa, aponta o PrC.
Pew research Center

Latinos são democratas ou republicanos?
Os latinos, pela sua diversidade cultural de origem, possuem diferentes circunstâncias pessoais, valores,
crenças e prioridades políticas. Essas características têm
tornado difícil referir-se ao
grupo como um bloco de votação singular. Por exemplo,
é improvável que um cubano-americano na Flórida vote da mesma forma que um
mexicano-americano na Pensilvânia.
Na Flórida, famosa por
suas margens estreitas, todas
as votações são importantes.
Segundo o PRC, os democratas superam os republicanos
entre os eleitores hispânicos
registrados na Flórida, e essa diferença aumentou desde 2016. Este ano, cerca de
948.000 eleitores hispânicos
estão registrados como democratas (representando cerca de 38% do total hispânico
na Flórida), enquanto cerca
de 640.000 estão registrados
como republicanos (26% do
total). Outros 880.000 hispânicos da Flórida estão registrados sem afiliação partidária (35% do total).

Miami-dade tem a maioria dos eleitores hispânicos registrados - são 915.000, ou 37% do total do estado.

Flórida
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Quase 500 escolas no sul da Flórida têm casos de Covid-19
O número de escolas primárias e secundárias no sul da Flórida que tiveram casos COVID-19 confirmados pelo estado se
aproxima de 500. De acordo com o jornal Local 10, o último
relatório do departamento de saúde da Flórida sobre coronaví-

rus em escolas, divulgado na quarta-feira, 28, lista 478 campi
nos condados de Miami-Dade, Broward, Palm Beach e Monroe
que tiveram casos entre alunos, funcionários ou ambos desde
o início de setembro.

Tampa, Sul da Flórida e Orlando
estão entre os 5 principais destinos
a proposta aparece nas cédulas de votação como Emenda 2.

Emenda 2 pede aumento do
salário mínimo na FL
Enquanto os eleitores da
Flórida avaliam uma lista de
emendas constitucionais propostas, defensores e oponentes despejaram dinheiro nas
últimas semanas na batalha
pelo aumento do salário mínimo da Flórida.
A proposta, que aparece
nas cédulas como Emenda 2,
é frequentemente identificada
com o advogado de Orlando
John Morgan, que gastou milhões de dólares para colocá-la

na votação e preside o Florida
For A Fair Wage. Se aprovada,
a proposta aumentaria o salário mínimo do estado, atualmente US $ 8,56 por hora, para US $ 10 em 30 de setembro
de 2021, e aumentaria gradativamente a taxa a cada ano
até chegar a US$ 15 em 30 de
setembro de 2026.
Para ser aprovada, a medida precisará do apoio de 60%
dos eleitores na eleição de 3
de novembro.

O sul da Flórida - área de Miami-Fort Lauderdale- Pompano Beach - foi a
escolha mais popular para os residentes que se mudaram de Atlanta
Facebook

D

e acordo com a imobiliária FCP e o grupo
de análise geoespacial
Orbital Insight, Tampa foi o
destino de realocação número 1 para pessoas que se mudaram durante a COVID. O
sul da Flórida - englobando a
área de Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach - vem em
4º lugar e Orlando em 5º. No
meio estão Phoenix (2º) e Nova York (3º).
Usando os dados da Orbital Insight, a FCP analisou
aproximadamente 3,8 milhões de números de telefo-

Orlando foi listada como 5º destino mais buscado de mudanças.

nes celulares das principais
áreas metropolitanas dos EUA.
Ela comparou os locais dos te-

lefones de 2019 com seus locais de março a junho, bem como de março a setembro, para

entender a migração durante
as medidas de ‘lockdown’ e a
pandemia em geral. As identidades dos usuários dos celulares analisados permanecem
anônimas.
Os residentes que se mudaram de Detroit, Louisville e
Orlando fizeram de Tampa sua
principal escolha de destino.
O sul da Flórida foi a escolha mais popular para os
residentes que se mudaram
de Atlanta, enquanto Orlando foi a escolha mais popular
para os que se mudaram de
Jacksonville.
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ICE prende estudantes estrangeiros
por fraude em seis estados

ICE e CBP se preparam para
protestos de rua na eleição

ICE

As prisões resultaram da Operação OPTical Illusion - uma alusão ao
programa estudantil Optional Practical Training (OPT)
Pixabay.

A U.S. Immigration and
Customs Enforcement (ICE)
anunciou na quarta-feira, 21,
a prisão de 15 estudantes estrangeiros em seis estados,
inclusive na Flórida, mais
Washington, DC, que violaram a regra do programa Optional Practical Training (OPT)
para permanecer nos Estados
Unidos.
As prisões resultaram da
Operação OPTical Illusion que visa estudantes não imigrantes que usam fraudulentamente o programa - e
ocorreram em Boston, MA;
na área de Washington, DC;
Houston, Texas; Ft. Lauderdale, FL; Newark, NJ; Nashville, TN; bem como Pittsburgh
e Harrisburg, PA, e incluiu 11
cidadãos indianos, dois cidadãos líbios, um nacional senegalês e um de Bangladesh.
O OPT permite que alunos
não imigrantes trabalhem em

Os estudantes mentiram no processo para permanecerem nos EUA.

cargos relacionados à sua área
de estudo por até um ano,
com um adicional de 24 meses se o aluno participar de
um treinamento prático opcional STEM.

Segundo a operação, os
estudantes se declararam empregados em empresas que
não existem para poderem
permanecer no país. “O ICE
tem um sistema de verifica-

ções em vigor para mitigar a
fraude e está empenhado em
proteger a segurança nacional, garantindo que os alunos,
visitantes e escolas cumpram
as leis de imigração dos EUA,”
disse o ICE Senior Official Performing the Duties of the Director Tony Pham.
“O anúncio de hoje é mais
um exemplo de que a administração Trump não apenas está colocando os Estados Unidos em primeiro lugar, mas
garantindo que as leis de nosso sistema de imigração sejam
cumpridas”, disse o secretário
adjunto em exercício Ken Cuccinelli. “Cada caso de fraude é
um trabalho que um trabalhador americano poderia ter, e
com tantos americanos procurando trabalho, este crime é
ainda mais inaceitável”.
Leia a matéria completa
no gazetanews.com.

Agentes são preparados para conter protestos e proteger autoridades.

Duas agências de imigração do Department of Homeland Security (DHS) estão se
preparando para a possibilidade de mais agitação civil
por causa da eleição do dia 3
de novembro.
A U.S. Immigration and
Customs Enforcement (ICE)
e a U. S. Customs and Border
Protection (CBP) têm equipes
táticas que poderão ser implantadas para aumentar a
aplicação da lei, se necessário,
segundo as autoridades.

Enquanto o ICE está colocando o pessoal de prontidão
para a eleição da próxima semana, agentes do CBP estão
sendo treinados regularmente para ajudar na proteção de
autoridades, disseram funcionários de ambas as agências à
rede CNN.
“Temos equipes prontas
para agir quando necessário”,
disse Ken Cuccinelli, o oficial sênior que desempenha
as funções de vice-secretário
de Segurança Interna.

ImIgração

Gazeta Brazilian News · Semana de 29 de Outubro a 4 de Novembro de 2020

13

CBP vai usar tecnologia do Google para criar um
“muro virtual” na fronteira entre EUA e México
A tecnologia de reconhecimento de imagem é baseada em nuvem por meio da Inteligência Artificial Vision AI
CBP

A

U.S. Customs and Border Protection (CBP) vai
usar a tecnologia Google Cloud Platform para criar
um “muro virtual” e aumentar a vigilância na fronteira
entre os Estados Unidos e o
México.
De acordo com documentos relacionados a um contrato federal, em agosto, a agência aceitou uma proposta para
usar a tecnologia do Google
Cloud para facilitar o uso de

inteligência artificial implantada pela Equipe de Inovação do CBP, conhecida como
INVNT.
Entre outros projetos, a
INVNT está trabalhando em
tecnologias para um novo
“muro”, só que de forma virtual ao longo da fronteira sul,
que combina torres de vigilância e drones, cobrindo uma
área com sensores para detectar a entrada não autorizada
no país.

O Google anunciou ao CBP
uma poderosa tecnologia de
reconhecimento de imagem
baseada em nuvem por meio
de seu produto Vision AI, que
pode detectar e categorizar rapidamente pessoas e objetos
em uma imagem ou arquivo
de vídeo - um benefício óbvio
para uma agência governamental que planeja conectar
torres de vigilância para detecção de humanos uma vasta região de fronteira.

A tecnologia virtual
combina torres de
vigilância e drones e cobre
uma área com sensores
para detectar uma entrada
não autorizada.

Imagem capturada por uma torre de vigilância autônoma no Texas.

A tecnologia do Google para o CBP está orçada em US$
250 milhões. Com informações da Reuters.

Coalizão de 22 estados se opõe às mudanças do DHS sobre vistos de estudante
Pixabay.

Em setembro, o DHS anunciou limite de 2 e 4 anos para estudantes.

Na terça-feira, 27, o procurador-geral de Nevada, Aaron
D. Ford, se juntou a 22 procuradores-gerais estaduais na
oposição aos esforços do governo Trump para restringir
o tempo que os estudantes internacionais podem permanecer nos Estados Unidos.

Em uma carta de comentários enviada ao Departamento
de Segurança Interna, a coalizão se opôs a uma regra proposta que estabeleceria limites de tempo fixos de dois ou
quatro anos para vistos de estudante, revertendo a política
de longa data que permite que

os alunos fiquem o tempo que
precisarem se continuarem a
cumprir certos requisitos.
A coalizão insta o Departamento a abandonar a regra
proposta, argumentando que
isso prejudicaria os estudantes internacionais, limitaria as
oportunidades educacionais

para estudantes americanos,
prejudicaria as economias estaduais, criaria burocracia desnecessária e violaria a lei federal.
Em setembro, o DHS propôs a nova regra. Leia a matéria completa no gazetanews.com.
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Será que vale mesmo a pena quitar a hipoteca?
Nos Estados Unidos, assim como no Brasil, faz parte do fascínio popular “ter sua casa própria quitada”
João Freitas

R

ecentemente, um artigo relacionado a imóveis explicava as vantagens e desvantagens de
quitar uma hipoteca ou investir o dinheiro que seria
usado para a satisfação da dívida imobiliária.
Essa é uma pergunta válida e uma resposta plenamente racional exige fazer conta,
além de – na maioria dos casos – fazer readequações no
orçamento doméstico. A proposta de analisar os números
de forma fria é válida, mas
não permite uma argumentação de pontos emocionais
mais difíceis de mensurar
e que são igualmente relevantes.
Nos Estados Unidos, assim como no Brasil, faz parte
do fascínio popular “ter sua
casa própria quitada”. Normalmente, para a classe média, chegar a esse “patamar”,
é praticamente uma forma
de atestar um “upgrade” de
classe social. Convenhamos,

isso faz bem ao ego de qualquer um.
Analisando os números
de forma absolutamente racional, precisamos levar em
consideração a taxa de juros
no contrato de financiamento, a situação financeira atual
do dono da casa, o ‘credit score’, entre outros fatores relevantes.
Mas, ao mesmo tempo,
outros fatores emocionais
precisam ser levados em
consideração. Algumas perguntas que precisam ser respondidas são: o imóvel gera
uma sensação de felicidade?
Existe o interesse de mudança de cidade ou necessidade
de mudar de bairro? Outras
perguntas mais racionais,
porém, ainda acompanhado
de carga emocional: pretende ter filhos nos próximos
anos? Esse imóvel trará satisfação da necessidade da
família para os próximos 5
e 10 anos?
Quem mora nos Estados
Unidos e tem filho em idade

escolar sabe que uma eventual mudança de endereço
por causa do distrito escolar
beira a necessidade. Nesse caso, mesmo que tenha um trabalho estável na cidade que
reside e o imóvel atual traz
toda a segurança, comodidade, conforto, praticidade e
satisfação que o lar espera de
uma propriedade, uma eventual mudança de endereço
para um distrito escolar de
qualidade superior ainda pode fazer muito sentido.
E mais, a depender da
idade do filho, mais mudanças de distrito também podem fazer sentido e - nesse
contexto -, alugar um imóvel pode ser uma alternativa mais inteligente que a
compra.
Entre os motivos racionais que poucos calculam,
vale mencionar as diferenças entre financiamento e
aluguel. O raciocínio aparentemente e simples, financiar
a compra sempre vale a pena porque – no fim do finan-

Costa Rica Fire

Quando o assunto é imóveis, quais as vantagens e desvantagens de quitar uma hipoteca?

ciamento – o imóvel é seu,
no aluguel não. Mas há uma
diferença importante e frequentemente passa desapercebido. Um financiamento
nada mais é que o aluguel do

dinheiro (no caso, o banco é
a locadora), se o juros cobrado pelo banco for superior
a 1% do valor do aluguel, financeiramente é mais interessante alugar.

Mas, lembrando que um
proprietário tem controle
quase total de decisão em
relação a eventuais mudanças físicas a serem feitas. Um
inquilino não.
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Operação contra tráfico de pessoas
resgata 45 crianças em Ohio
A US Marshals Service anunciou a conclusão da Operação Autumn Hope com foco na recuperação de crianças desaparecidas e exploradas
Pixabay.

A

s autoridades em Ohio
resgataram 45 crianças desaparecidas e fizeram dezenas de prisões após
uma operação especial contra
o tráfico de pessoas em todo
o estado.
O US Marshals Service
anunciou a conclusão da Operação Autumn Hope - uma
operação de várias agências
com foco no tráfico de pessoas e na localização e recuperação de crianças desaparecidas e exploradas.

As autoridades disseram
que durante a operação, 45
crianças desaparecidas foram
resgatadas pelos agentes dos
EUA e 179 prisões foram feitas pela Força-Tarefa de Tráfico Humano Central de Ohio.
Os US Marshals disseram
que além das 45 crianças recuperadas, 20 crianças foram
localizadas a pedido das autoridades policiais para garantir
o bem-estar das crianças.
O escritório do procurador-geral de Ohio, Dave Yost,

Outras 20 também foram localizadas.

também disse que um total de
109 vítimas de tráfico humano foram resgatadas e encaminhadas para serviços sociais.

“Nossas forças-tarefa de
Tráfico de Seres Humanos as forças de segurança locais
se unindo ao estado - conduziram uma ação massiva em
todo o estado na semana passada”, escreveu Yost em uma
declaração no Twitter. “A Operação Autumn Hope é a maior
operação de HT na história
do estado. Nosso objetivo: um
Ohio onde nenhum humano
seja comprado ou vendido”.
Com informações do canal WSVN.

Juíza Amy Coney Barrett é empossada por Trump
Em uma cerimônia nos
Jardins da Casa Branca na noite de segunda-feira, 26, o presidente Donald Trump empossou a juíza conservadora
Amy Coney Barrett no cargo
de ministra da Suprema Cor-

te dos EUA, após o Senado ter
confirmado a indicação para
o lugar da ex-ministra liberal
Ruth Bader Ginsburg, que faleceu em setembro.
Na cerimônia, a nova ministra fez um “juramento

constitucional”, perante o ministro Clarence Thomas, considerado por alguns como o
ministro mais conservador da
corte. Na terça-feira, 27, ela
fez um “juramento judicial”
perante o ministro John Ro-

berts.
Trump e seus correligionários esperam que a nomeação de Amy Barrett estimule
os eleitores republicanos a ir
às urnas em 3 de novembro.
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ONU cancela
Incêndios afetam
reuniões
mais de 100 mil
presenciais em NY pessoas na CA
A Organização das Nações
Unidas (ONU) cancelou todas
as reuniões presenciais em
sua sede de Nova York na terça-feira, 27, depois que cinco
pessoas da missão do Níger
na entidade foram infectadas
com o coronavírus, disseram
diplomatas.
Depois de passar a operar de forma essencialmente
virtual desde que a cidade se
tornou um foco global de Covid-19 em março, o organismo de 193 países havia voltado a realizar algumas reuniões
presenciais com precauções
contra a Covid-19, como exigir que os diplomatas usem
máscaras, praticar o distanciamento social e restringir o número de pessoas nas reuniões.
Em uma carta enviada a
países-membros na noite de
segunda-feira, o presidente da
Assembleia-Geral, Volkan Bozkir, disse que a unidade médica da ONU recomendou cancelar as reuniões presenciais
à espera do rastreamento de
contatos dos infectados.

Mais de 100 mil pessoas foram deslocadas de suas casas
devido aos incêndios no sul da
Califórnia. Dois bombeiros ficaram feridos com gravidade
num combate às chamas que
se arrasta desde a madrugada
de segunda-feira, 26.
Há mais de duas dezenas
de incêndios ativos. Só os dois
maiores da região já consumiram mais de quatro mil hectares de floresta. Desde o início
do ano, já arderam mais de
um milhão e meio de hectares na região.
O incêndio, apelidado de
“Fogo Silverado”, começou às
6h47, no horário local, em Irvine Hills (cerca de 60 km a
sudeste de Los Angeles) e já
havia atingido 800 hectares
quatro horas depois, segundo
os bombeiros.
O vento forte que sopra na
região, com velocidades superiores a 100 km/h, não só alimenta as chamas como impede a intervenção de aviões
de combate a incêndios. Fonte: AFP.

16

EUA

Gazeta Brazilian News · Semana de 29 de Outubro a 4 de Novembro de 2020

Facebook, Twitter e Google
se defendem no Senado
Os diretores executivos do
Facebook, Twitter e do Google
foram ao Senado na quarta-feira, 28, defender uma lei que
protege as grandes empresas
de internet.
Os parlamentares ouviram
sobre as formas de responsabilizar esses grupos por moderar o conteúdo no suas plataformas.
Mark Zuckerberg, do Facebook, Jack Dorsey, do Twitter, Sundar Pichai, do Google, dirão ao comitê presidido
pelo senador republicano Roger Wicker que a Seção 230
do ‘Communications Decency
Ac’t - que protege as empresas

de responsabilidade pelo conteúdo publicado por usuários
- é fundamental para a liberdade de expressão na internet.
Dorsey, do Twitter, alerta
o comitê que erodir a base da
Seção 230 pode prejudicar significativamente a forma como
as pessoas se comunicam online. Zuckerberg defende que as
plataformas de tecnologia provavelmente censurarão mais
para evitar riscos legais se a
Seção 230 for revogada.
O presidente Donald
Trump pediu repetidamente
que as empresas de tecnologia
fossem responsabilizadas por
sufocar vozes conservadoras.
Marcello Casal JrAgência Brasil

As companhias coordenam plataformas digitais e redes sociais.

Votação antecipada bate recorde e
ultrapassa 70 milhões
A participação eleitoral pode ser de cerca de 150 milhões, representando 65% dos
elegíveis para votar, a maior taxa desde 1908, segundo o U.S. Elections Project
Site Gallup

M

ais de 70 milhões de
americanos já votaram na eleição presidencial dos EUA - mais da metade do comparecimento total
da eleição de 2016 - com uma
semana para o dia da eleição,
de acordo com uma contagem
do U.S. Elections Project.
A contagem, que até a tarde de quarta-feira, 27, somava 74,970,192 (sendo votos
presenciais: 25.527.815; cédulas devolvidas por correio:
49.442.377, e outros em trânsito), mostra um ritmo recorde
que pode levar ao maior comparecimento eleitoral em termos percentuais em mais de
um século, é o último sinal
de intenso interesse na disputa entre o presidente republicano Donald Trump e o desafiante democrata Joe Biden.
Ele também destaca o desejo
dos eleitores de reduzir o ris-

co de exposição ao COVID-19 à
medida que a pandemia se fortalece rumo ao inverno.
Os democratas detêm uma
vantagem significativa na votação antecipada devido à adoção do voto pelo correio, que
os republicanos historicamente lançam em grande número, mas têm evitado em meio
a ataques repetidos e infundados de Trump, que afirma
que o sistema está sujeito a
fraudes generalizadas.
No geral, os democratas
têm uma vantagem de cerca
de dois para um no número de
votações iniciais. No entanto,
os republicanos nas últimas
semanas reduziram a lacuna
nas votações pessoais antecipadas, mostram os dados.
O alto nível de votação
antecipada levou Michael
McDonald, o professor da Universidade da Flórida que ad-

Mais de 74 milhões de votos já foram computados por todo país.

ministra o Projeto Eleições
dos EUA, a prever uma participação eleitoral recorde nos
EUA de cerca de 150 milhões,
representando 65% dos elegíveis para votar, a maior taxa
desde 1908.
Os eleitores dos EUA já deram muito mais votos durante esta campanha presidencial do que em todo o ano de

2016, quando ultrapassaram a
marca de 47 milhões no início
deste mês, mostram os dados.
Na Flórida, que até a data
citada acima era o terceiro estado em número de votos antecipados, atrás somente da
Califórnia e do Texas, registrava 6.921358.
Com informações da
Agência Reuters.
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Alemanha e França farão novo lockdown
parcial após explosão de casos de Covid-19
As novas diretrizes incluem o fechamento de bares e restaurantes; apenas escolas podem abrir
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Bolsonaro revoga
decreto sobre
privatização do
SUS
Marcelo Camargo/Agência Brasil

Fabrizio Bensch-Pool-Reuters

O

s governos da Alemanha e da França anunciaram na quarta-feira,
28, um novo lockdown parcial para conter a segunda onda do novo coronavírus nos
dois países.
As novas medidas ocorrem
em uma semana de forte alta
nos casos de Covid-19 na Europa, com mais diagnósticos
do que a onda mortal vista no
primeiro semestre. O intuito
é evitar colapso de hospitais,
como ocorrido meses atrás, no
começo da pandemia.
As novas diretrizes anun-

ciadas incluem o fechamento
de bares e restaurantes. Apenas escolas podem abrir.
O governo alemão determinou o fechamento de bares,
restaurantes e outros estabelecimentos a partir de segunda-feira, 2. Comércios e escolas
abrirão, mas as autoridades
reforçaram as recomendações
para que as pessoas permaneçam em casa. Além disso, os
encontros sociais ficam limitados a até 10 pessoas de famílias diferentes.
“Estamos agora em um
ponto em que, pela média na-

cional, não sabemos mais de
onde vieram 75% das infecções. Só conseguimos verificar 25%”, explicou a chanceler
alemã Angela Merkel.
O presidente francês,
Emmanuel Macron, também
anunciou o fechamento de
bares, restaurantes e comércios e a volta da exigência de
atestados para que as pessoas
possam circular nas ruas. As
escolas até o ensino médio
permanecem abertas, mas deverão seguir protocolos que
ainda não fora divulgados.
Angela Merkel, chanceler da Alemanha, anuncia novas medidas.

Primeiras vacinas contra covid-19 não vão pôr fim à pandemia
“Não sabemos se algum
dia teremos uma vacina. É importante prevenir-se contra a
complacência e o otimismo
excessivo. A primeira geração
de vacinas tende a ser imperfeita, e devemos estar preparados para que não previnam

a infecção, mas reduzam os
sintomas e, mesmo assim, podem não funcionar para todos
ou por muito tempo.”
A análise acima é assinada por Kate Bingham, chefe
da força-tarefa britânica criada para o desenvolvimento e

a produção de vacinas contra
a Covid-19, em texto publicado na revista científica The
Lancet.
Segundo ela, não se pode descartar a hipótese de todas as vacinas acabarem sendo
ineficazes. Fonte: BBC.

A primeira geração de vacinas tende a ser imperfeita, segundo órgão.

Bolsonaro volta atrás sobre SUS.

O presidente Jair Bolsonaro afirmou na quarta-feira,
28), em rede social que revogou o decreto que autorizava o
Ministério da Economia a realizar estudos sobre a inclusão
das Unidades Básicas de Saúde
(UBS) dentro do Programa de
Parcerias de Investimentos da
Presidência da República (PPI).
Na postagem, Bolsonaro
fala em decreto “já revogado”, mas ainda não tinha sido publicada no “Diário Oficial da União”.
O decreto sobre o tema
foi publicado na terça (27),
assinado por Bolsonaro e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes.
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472-8013.

E

xistem hoje dia milhares de
livros sobre desenvolvimento
pessoal, você provavelmente
já ouviu falar em Tony Robbins,
ou Bob Proctor, ou ainda os mais
antigos como Jim Rohan ou Zig Ziglar... o fato é que desenvolvimento
pessoal tem um ciência e quando
a gente aprende, pratica e implementa determinadas práticas, muita coisa em sua vida pode mudar, a
começar pelo financeiro.
O poder da mente é incrível!!!
Mas em termos práticos, como funciona?
Como colocar a teoria do positivismo, do conhecimento que onde
o foco está a energia flui, na prática do dia a dia.
Na verdade, estes são conceitos que devem ser praticados diariamente; você vai ficar tão craque
que esse hábito vai se tornar parte
da sua vida.
Existem exercícios para que
você possa atingir este nível, mas
para facilitar, pelo menos no lado
financeiro, eu separei 5 dicas que

podem te ajudar muito a atingir os
seus objetivos financeiros através
desta técnica.
Encare isso como uma receita
de bolo que você vai fazer pela primeira vez...
Se você não sabe como fazer
tem que seguir a receita certo? O

mesmo acontece aqui. Segue estas 5 pequenas dicas e observe o
resultado. As chances são de que
com o tempo você vai assimilar isso tão bem que vai fazer parte do
seu automático... até lá, acredite,
sua situação financeira vai mudar
da água para o vinho!

Então vamos lá?
Treine sua mente para fazer dinheiro em 5 Passos 1) Defina uma
meta de quanto dinheiro pretende
acumular Definir uma meta realista mas, ao mesmo, tempo desafiadora é a chave para não se desmotivar no processo e nem chegar
ao objetivo com facilidade demais
2) Defina o que você está disposto a fazer Provavelmente você terá que sacrificar algum tempo que seria dedicado ao lazer e
descanso para alcançar seu objetivo. Pense nisso, mas lembre-se de
não deixar de lado todo o entretenimento.
3) Trace um plano para alcançar este objetivo Apenas estar disposto a trabalhar mais, mas sem
um plano bem definido pode ser
cansativo e frustrante. Planeje-se
primeiro!
4) Estipule um prazo
Este prazo precisa ser condizente com a meta que você estipulou.
Se você tem um rendimento se-

manal médio de $1.000, não adianta estabelecer que quer acumular
$10.000 em um mês. Seja positivo e realista!
5) Comece a agir
Depois de estabelecer sua meta e planejar como alcançá-la, você
está pronto para pôr em prática a
sua estratégia.
6) Dica bônus: Repita os passos de 1 a 5 quantas vezes desejar!
A boa notícia é que após realizar com êxito este passo a passo,
você pode repeti-lo sempre que
quiser e assim torná-lo um hábito.
Parece brincadeira, mas isso
funciona e muito. Quer saber o
quanto?
Faça um desafio e só mesmo e
veja o que pode acontecer se você
se dedicar aos 5 passos estabelecidos aqui. Depois me manda um
e-mail e me conta o que aconteceu.
O cérebro humano é maravilhoso e funciona demais através
de organização e planejamento...
Uma semana super produtiva
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

O QUE É A FELICIDADE?
s animais presos no zoológico não são felizes. Lentos nos movimentos, imóveis ou agitados, olhos
apagados, expressão passiva: são os
sinais de quem está deprimido. Um
leão numa jaula ou mesmo num espaço amplo, mas delimitado, não
pode ser feliz. Um leão que não caça, que é alimentado como o são
os filhotes por alguém que “toma
conta dele” não pode ser feliz. Uma
função essencial, a que o torna um
adulto, lhe foi tirada, uma função
que lhe dá autonomia e com a autonomia vem a dignidade, e com
a dignidade vem o “vale a pena viver”. Um urso entre paredes de cimento de um espaço artificial pintado de branco também não pode
ser feliz assim como não o é uma
abelha impedida de produzir mel,
uma águia tolhida de voar alto e
um golfinho obrigado a ficar numa banheira para o agrado de humanos.
Eles não podem ser felizes por-

O

que são impossibilitados de seguir
sua natureza. Toda criatura tem
uma natureza e esta natureza precisa se manifestar, se expressar. Tem
que desabrochar para que a criatura faça sentido, para que a criatura
seja feliz. Viver em condições que
violam o que está na essência, reprimindo necessidades fundamentais é receita certeira para a infelicidade. Receber comida e abrigo não
basta, a sobrevivência do corpo físi-

co não significa nada.
Uma criança trancada em casa vai entrar em depressão porque
crianças precisam se movimentar
e explorar o território a fim de conhecer e se conhecer. Lembro de
uma pessoa que me consultou a
respeito do seguinte caso: um bebê
de poucos meses “vivia chorando”.
A mãe era uma jovem simplória, com pouca educação (estudo)
e rodeada de por uma família como ela. Quem me contou o caso foi
a vizinha preocupada com o bebê
que evidentemente estava sofrendo, mas não parecia que ninguém
atentasse para o problema que ele
tinha, já que mamava, dormia, tinha abrigo, trocavam-lhe as fraldas, não passava frio ou calor excessivo. O que é que esse bebê tem??
Perguntei se havia algum momento em que o bebê parecia mais tranquilo. Resposta: ele parava de chorar durante o único passeio diário
que a mãe fazia com ele, no carrinho. O resto do tempo essa pobre

criatura o transcorria em seu berço,
num quarto pequeno e sozinho…
O que aprendemos com isso?
Que um ser humano de poucos meses, instintivamente, rejeita uma vida circunscrita, desinteressante e
isolada. Já tão pequeno ele é, entretanto, intolerante à imobilidade e à
ausência de estímulo/aprendizado
visual, auditivo, emocional, táctil e
cognitivo.
Na troca com o mundo que
permite que possamos desenvolver conhecimento, nos descobrirmos e expandir a nossa consciência
consiste a felicidade. Ter dinheiro, cultura e companhia são mero
instrumentos para promover o desenvolvimento humano (de cada
um e consequentemente de todos),
mas não fazem a felicidade.
O cerne da felicidade está nesse intercâmbio consciente entre
nós e o mundo. Um nós vivo, desperto, atento que pode se manifestar, vencendo medos e bloqueios,
um nós que expressa seus talentos

e que pode assim dar sua contribuição ao mundo. Não há nada melhor
do que saber, sentir, constatar que
estamos contribuindo positivamente para um mundo melhor.
O aprendizado que nasce da relação dialética entre experiência e
conhecimento, induzindo o brotar
de novas ideias, de novas possibilidades e visões possibilita aquela expansão da consciência que nos faz
o que somos. A essência humana
está em sua consciência. Em tudo
o resto os animais são superiores a
nós. Somente a faísca da consciência nos pertence e num grau que
não existe igual no planeta.
A alma de cada um sabe de
qual tipo de experiência e conhecimento precisa. Se você conseguir
sair dos caixotes e entrar em verdadeiro contato consigo, desenvolver autoconhecimento e consciência o descobrirá. Somos todos
aspectos da mesma humanidade,
flores do mesmo jardim: nosso destino é florescer. Florescendo vem
a felicidade. Florescer é felicidade.
No que cada um vai desabrochar é
alegre surpresa.
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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.

A primeira impressão é a que fica
a vida profissional, uma
boa imagem pessoal é capaz de abrir portas, de ajudar a estabelecer confiança e de transmitir credibilidade.
Contudo, construir uma imagem
positiva requer atenção e conhecimento, especialmente sobre estética, etiqueta, ética e relacionamento
interpessoal.
Observe, no dia-a-dia, o modo
como as pessoas que transmitem
uma boa imagem pessoal se vestem, se cumprimentam e conversam. Essas pessoas devem ser um
espelho para você.
Manter uma imagem pessoal
positiva faz bem para a sua vida
pessoal e profissional, mas essa
imagem tem de ser autêntica e coerente. Se a “embalagem” (aparência) não corresponder ao “conteúdo” (ser), todo o seu esforço cairá
por terra. A correspondência entre
“conteúdo” e “embalagem” é crucial quando se trata de credibilidade e credenciais.

N

Há pessoas que aparentam possuir um vasto conhecimento sobre
uma enorme gama de assuntos e,
quando precisam falar de algum deles, o fazem com a profundidade de
um pires.
Isso abala a credibilidade delas.
E credibilidade é assim: uma vez arranhada, leva tempo para ser restaurada.
As pessoas precisam ter uma
percepção equilibrada a seu respeito. É certo que nem todos o enxergarão da mesma forma, mas é
preciso evitar antipatias. Bom, mes-

mo, é que todos possam vê-lo como
uma pessoa confiável, competente,
ética e transparente. Assim, você
será sempre bem recebido!
Dicas para a construção de uma
boa imagem pessoal 1. Identifique
se a imagem que você transmite
é positiva ou negativa e avalie sua
participação em grupos e a facilidade com que se relaciona com desconhecidos para saber se a sua imagem está agradando ou não.
2. Seja cordial, educado e agradável; cumprimente a todos, independentemente de seu nível hie-

rárquico; tenha sempre um sorriso
no rosto e as palavras “obrigado” e
“por favor” na ponta-da-língua.
3. Fique atento à sua comunicação verbal e não-verbal, evitando que seu corpo diga uma coisa e
suas palavras, outra.
Vestuário é um dos principais
componentes da sua imagem pessoal. Mais importante que ter dinheiro para gastar em vestuário é
ter bom senso e aprender a se vestir corretamente, de um modo que
revele o seu estilo e a sua personalidade e de acordo com o contexto
para o qual você se veste. Portanto,
seguem-se algumas regras básicas
em relação a vestuário:
Formal: Terno e gravata para
homens e terninho ou tailleur para
mulheres.
Casual: Camisas com colarinho
e manga longa, com calças de lã
fria ou gabardine para homens, e
twin-sets, camisas ou blusas de seda, com calças ou saias de lã fria
ou microfibra para mulheres.

2 Esporte: O jeans é permitido,
mas só o tradicional.
Sempre: Fuja de modismos e opte por peças de qualidade e caimento impecáveis, que proporcionem
conforto e elegância na medida certa. Mantenha unhas, cabelos e barba
bem feitos, refletindo sua higiene e
preocupação com a aparência.
Evite: Roupas que não respeitem o nível de formalidade exigido,
peças muito velhas, desbotadas ou
malcuidadas. As mulheres devem
evitar saias e vestidos curtos, blusas
de alça ou muito decotadas, fendas
profundas, brilho e transparências.
Também devem evitar excessos
de maquiagem, de perfume ou de
acessórios.
Homens devem evitar bermudas, cabelos sem corte e barba por
fazer.
Seja autêntico! Vá além do primeiro encontro. Surpreenda as
pessoas e prove que você cumpre
o que promete. Aja sempre com
ética, respeito, confiança e credibilidade e muitas portas se abrirão a você.
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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.

Paul McCartney finaliza trilogia iniciada em 1970

P

aul McCartney lançou-se em carreira solo há exatos 50
anos, com um disco, “McCartney”, do qual
participou ativamente, da
concepção à gravação de instrumentos e, claro, a colocação de voz. O álbum, que
logo foi para o topo das paradas, significaria não apenas
um renascimento criativo
para Paul, mas também serviria como modelo para gerações de músicos independentes que buscam imitar
sua vibração caseira aconchegante e melodias atemporais,
incluindo “Maybe I’m Amazed”, “Every Night” e “The
Lovely Linda”.
Em 1980, dez anos após
o lançamento de “McCartney”, Paul lançou de sur-

presa seu segundo álbum
solo, “McCartney II”, com toque eletrônico. Mais uma vez
apresentando Paul sozinho,
“McCartney II” viria a ser
considerado como um clássico atípico, com sucessos
como “Coming Up”, “Temporary Secretary” e “Waterfalls”. As quatro décadas
seguintes veriam o status
icônico e lendário de Paul
crescer exponencialmente, com obras-primas gravadas com banda, incluindo “Tug of War”, “Flowers in
the Dirt”, “Pipes of Peace”,
“Flaming Pie”, “Memory Almost Full” e “New”, e gigantescos shows ao vivo em todo
o mundo.
O último lançamento
de Paul havia sido em 2018
(“Egypt Station”). Ele não ti-

nha planejado lançar um álbum em 2020, mas por conta do isolamento causado
pela Covid- 19, logo se viu
desenvolvendo alguns esboços musicais existentes
e criando outros novos. Em
pouco tempo, uma coleção
eclética de canções espontâneas se transformaria no
projeto “McCartney III”: um
trabalho despojado, autoproduzido e mais uma vez
literalmente solo. Gravado em Sussex, “McCartney
III” é construído principalmente a partir de tomadas
ao vivo de Paul nos vocais
e guitarra ou piano, e depois gravações de seu baixo, bateria etc. sobre essa
base. O processo começou
quando Paul voltou a uma
faixa inédita do início dos

anos 90, “When Winter
Comes” (coproduzida por
George Martin). Ele criou
uma nova passagem musical, dando origem à abertura do álbum “Long Tailed
Winter Bird” — enquanto “When Winter
Comes”, com a nova introdução 2020 “Winter Bird”,
se tornou o grande final do
novo álbum.

Lô Borges está “Muito Além do Fim”

N

este período de pandemia, o cantor e
compositor Lô Borges realizou algumas
lives mostrando os sucessos
de sua longa carreira no show
“Paisagem da Janela”. Membro do importante movimento artístico Clube da Esquina e
parceiro de grandes nomes da
música brasileira, como Milton Nascimento, Beto Guedes,
Nando Reis e Fernando Brandt,
Lô atravessou gerações como
uma grande referência do cancioneiro nacional.
Com seus característicos
voz e violão, ele relembra mú-

sicas como “Clube da Esquina nº 2”, “Paisagem da Janela”,
“O Trem Azul”, “Tudo Que Você Podia Ser” e “Para Lennon e
McCartney”, além de canções
mais recentes, como “Dois
Rios” e “Quem Sabe Isso Quer
Dizer Amor”.
Mas o principal parceiro de
Lô Borges ao longo da carreira tem sido seu irmão Márcio
Borges, com quem ele compôs
clássicos como “Um Girassol
da Cor de Seu Cabelo”, “Clube
da Esquina” e “Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor”, entre outros sucessos.
Agora o artista mineiro lan-

ça nova parceria com o irmão
Marcio, “Muito Além do Fim”,
a primeira em dez anos. “Para mim está sendo maravilhoso, foi com ele que aprendi a
compor quando tinha 14 anos,
é um cara fundamental na minha vida”, comenta Lô Borges.
Já disponível nas plataformas,
“Muito Além do Fim” é o primeiro single de um disco que
ainda está em produção e traz
a participação do cantor e compositor Paulinho Moska. “Sou
fã do Paulinho Moska e desde
que compus essa música, mesmo antes dela ter uma letra, já
pensava em chamá-lo para to-

car violão e cantar comigo.
Paulinho estava na gênese
da canção” – conta Lô. Além
deles, participaram da gravação do novo single Henrique
Matheus (guitarra), Thiago
Corrêa (contrabaixo, teclado e
percussão) e Robinson Matos
(bateria).
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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

O que curtir nos cinemas, no VOD e no ‘streaming’ esse final de semana
Focus Features

The Craft:
Legacy
Sony Pictures
O drama de
terror “The
Craft: Legacy”
está disponível
no premium
vido on
demand (PVOD) desde o dia 28
de outubro. Sequência do filme
“The Craft” (Jovens Bruxas, título
no Brasil) de 1996, o longa acompanha um quaterto eclético de
bruxas aprendizes e adolescentes
que acabam recebendo muito mais
do que conseguem lidar enquanto
tentavam entender sobre seus
novos poderes e seu vínculo. No
elenco estão Michelle Monaghan,

Amazon Prime

Sony Pictures

O suspense de
terror “Come
Play” estreia
nos cinemas na
sexta-feira, dia
30 de outubro. O longa
acompanha a história de Oliver, um
garoto solitário que se sente diferente de todos. Desesperado para
encontrar um amigo, ele procura
se contentar com seu celular e um
tablet que ganhou do pai. Quando
uma criatura misteriosa usa os
aparelhos de Oliver para entrar em
nosso mundo, os pais do menino
precisarão lutar para salvar seu
filho do monstro nas telas. No elenco estão Azhy Robertson, Gillian
Jacobs, John Gallagher Jr., Winslow
Fegley, entre outros. “Come Play”
foi baseado no curta-metragem
‘Larry’ criado e dirigido por Jacob

David Duchovny, Cailee Spaeny,
Zoey Luna, Lovie Simone, Gideon
Adlon, entre outros. A direção
ficou por conta de Zoe Lister-Jones
que também escreveu o roteiro.
“The Craft; Legacy” está disponível
On Demand na Apple TV, Google
Play, Prime Video, Xfinity, Fandango Now, PlayStation Store, AMC
Theaters On Demand e Vudu.

Borat
Subsequent
Moviefilm
Amazon Prime
A comédia “Borat Subsequent
Moviefilm” já
está disponível
desde o dia 23
de outubro no serviço de ‘streaming’ Prime Video. Sequência do
longa de sucesso “Borat” (Borat
- O Segundo Melhor Repórter do
Glorioso País Cazaquistão Viaja à

América, título em português) de
2006. O longa é um follow-up e
foi filmado na quarentena e conta
mais uma história do icônico jornalista do Cazaquistão. A direção
foi feita por Jason Woliner. No
elenco estão Sacha Baron Cohen,
Maria Bakalova, Dani Popescu,
Manuel Vieru, entre outros.
NatGeo

Chase, que também escreveu o
roteiro e dirigiu o longa. No site do
Gazeta News, você pode conferir a
entrevista exclusiva com o cineasta.

Come Play
Focus Features

City So Real
NatGeo

O documentário dividido em
5 partes, “City
So Real”, vai ao
ar no dia 29 de
outubro no canal da National
Geographic e fica disponível, a partir do dia 30 de outubro, no serviço
de ‘streaming’ Hulu. Uma visão
moderna e multifacetada da cidade
de Chicago. O documentarista
indicado ao Oscar® Steve James

oferece um retrato fascinante e
complexo da cidade de Chicago, a
terceira maior metrópole da América e sua cidade natal de longa
data. A série começa na névoa de
meados do verão de 2018, quando
o prefeito Rahm Emanuel, envolvido em acusações de um encobrimento relacionado ao tiroteio
policial contra um adolescente
afro-americano, Laquan McDonald,
choca a cidade ao anunciar que
não buscará a reeleição.
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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.

BASTIDORES ESPECIAL
DE FOCUS BRASIL
SOUTH FLORIDA

A

Fernanda Cirino-Diretora rádio Gazetanews

Eddy Silva - melhor Chef 2020

Connie rocha - Profissional de
mídia 2020

semana foi bem agitada nas plataformas
digitais do Focus Brasil com a realização do
FOCUS BRASIL SOUTH FLORIDA 2020. Todos os painéis e premiações foram realizadas online com a participação de muitos brasileiros em
diversos países. Veja alguns destaques do evento
que aconteceu no último sábado, 24 de outubro.
Focus Awards 2020 premia talentos e instituições brasileiras na FL. A apresentadora e jornalista Fernanda Pontes comandou o evento,
ao vivo, pelo Facebook e Youtube. Entre os premiados, a Rádio Gazeta News ( Mídia/Instituição
), o Deerfield Beach Sports Festival (Evento Comunitário), Johnny (Melhor Cantor), Lilian Viana (Melhor Cantora), Grupo Cravo e Canela (Melhor Grupo Musical),Vladimir Abdala (Melhor
Dj), Chef Eddy Silva (Melhor Chef ), Connie Rocha (Profissional de Mídia) e muitos outros talentos brasileiros e instituições que promovem
a imagem positiva do Brasil nos EUA. E para fechar com chave de ouro, um bate papo muito
especial com o cantor Lulu Santos, o CEO do Focus, Carlos Borges e o produtor e apresentador
Gene de Souza.Parabéns a todos os premiados e
a toda a equipe do Focus Brasil!

Jhonny melhor Cantor 2020

Lilian Vianna - melhor Cantora 2020

Apresentadora Fernanda Pontes

Cravo e Canela- Grupo musical destaque

Deerfield Beach Sports Festival - Evento
Comunitário

DJ Vladimir (Vlad)- Dj do Ano

Lulu Santos participou da “LiVE” de premiação com Gene de Souza (produtor musical) e Carlos Borges.

