
O maior jornal brasileiro na Flórida

O presidente Donald Trump derrotou Joe Biden no maior campo de 
batalha do país - a Flórida. De acordo com a Associated Press, os 

eleitores latinos, principalmente do condado de Miami-Dade, levaram 
Trump à vitória no estado. Apesar de ganhar nos números no condado, 
Biden teve um mau desempenho.

Eleição 2020 é marcada por 
disputa acirrada e votação recorde

Eleitores latinos de Miami-Dade 

deram vitória a Trump na Flórida  

C
om participação histórica, eleitorado polariza-
do e aumento na votação pelo correio, os Esta-
dos Unidos foram às urnas para definir entre 

Joe Biden e Donald Trump para ser o 46° presidente 

a partir de 2021. Diferente de 2016, a apuração total, 
que começou nesta quarta-feira, 4, não tem data defi-
nida para acabar, dada a quantidade recorde de votos 
pelo correio. EUA | Pág. 15

Flórida  |  Pág. 11

Disputa acirrada entre o republicano Donald Trump e o democrata Joe Biden surpreende e marca a eleição de 2020. 

Trump reduziu seu déficit no condado.

Mike BlakeReuters

Maria Alejandra Cardona - Reuters
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E
screvo este editorial pa-
ra o Grupo Gazeta, a 
convite da Editora-Che-

fe Fernanda Cirino, em meio 
a sentimentos confusos. Não 
sabemos, com precisão, qual 
o resultado e oficial das elei-
ções norte-americanas deste 
ano, até o fechamento desta 
edição. Não apenas as atuais 
margens de vitória previstas 
para Joe Biden são muito pe-
quenas, mas também o arras-
tão de processos, recontagens 

e outros recursos jurídicos que 
Donald Trump tem à mão, nos 
indicam que, com certeza mes-
mo, talvez só tenhamos um 
novo (ou velho) presidente lá 
para meados de dezembro.

Algumas lições, entretan-
to, já podem ser tiradas, in-
dependente de quem seja de-
clarado vencedor. Seja ele o 
presidente ou não, eu sem-
pre achei Joe Biden a escolha 
mais frágil no âmbito dos De-

mocratas para enfrentar um 
personagem galvanizador e 
incendiário como Trump. 
Não importa qual seja o per-
fil dos que adoram e seguem 
Trump, o fato é que o atual 
presidente tem essa capaci-
dade de apaixonar seus se-
guidores, mesmo que eles 
não parem um minuto para 
refletir sobre as reais moti-
vações por trás de tal paixão.

Isso me faz crer que Joe 
Biden, com certeza, não te-

rá capacidade de 
“unir” um país que 
sempre foi desunido 
e até teve uma san-
grenta Guerra Civil 
para que uma par-
te “progressista” im-
pusesse sua vonta-
de sobre outra parte 
“escravagista”. A 
América foi brutal-

mente dividida desde sem-
pre e o que acalma os ânimos 
de tempos em tempos, é a ri-
queza geral e a sensação de 
privilégio e bem estar que a 
grande maioria dos norte-a-
mericanos sempre sentiram.

O “mapa” dessas eleições 
revela uma acentuação ainda 
maior dessa bipolaridade. Se 
antes era uma divisão entre 
estados azuis e estados ver-
melhos, agora há a divisão 

entre porções azuis e verme-
lhas dentro da maioria dos 
estados.

Ainda que perca a elei-
ção, Trump sai, na minha 
opinião, fortalecido. Mais 
ainda a ideia do “Trumpis-
mo”, que é alçado à condi-
ção de “Partido” dentro do 
Partido Republicano. Que 
ninguém se surpreenda se 
Donald Trump “culpar” o 
Partido Republicano por sua 
eventual derrota e usar esse 
discurso de “traição” como 
trampolim para o seu mais 
sonhado projeto: seu próprio 
Partido o “MAG” (Make Ame-
rica Great), no qual ele seria 
senhor absoluto. Aliás, ser se-
nhor absoluto das situações 
é um desejo nunca disfarça-
do por ele.

A “outra” eleição, que te-
mos ainda não esteja com-
pletamente resolvida, apon-
ta para um quadro ainda 
mais complexo. Um “empa-
te” de cadeiras no Senado, 
que faria da Vice-Presiden-
te Kamala Harris ou do Vi-
de Presidente Mike Pence, 
o “Voto de Minerva”. Caso a 
vitória de Biden seja confir-
mada e o empate no Sena-
do sacramentado, teremos 
um governo democrata com 
maioria total, no Executivo, 

Senado e Câmara de Repre-
sentantes. Isso dá uma certa 
tranquilidade para Biden ten-
tar reconstruir parte do que 
Trump implodiu. Mas com 
uma Suprema Corte com 6 
conservadores x 3 progres-
sistas, o impasse segue vivo. 

Sacudida por racismo, 
violência, economia clau-
dicante e uma devastado-
ra pandemia, a nação Nor-
te-Americana teria razões 
de sobra para ter derrotado 
Trump de forma inequívoca. 
Por que não o fez? Por pura e 
simples competência dos ar-
ticuladores políticos “trom-
pistas”? Ou será que esta 
mesma sociedade há muito 
já não “cabe” no modelo po-
lítico que lhe é oferecido há 
quase 240 anos?

Há uma mescla de entu-
siasmo e cansaço, esperança 
e frustração para muitos que 
desejavam um país definiti-
vamente pendente para um 
lado ou para o outro. Mas o 
fato é que seguiremos tendo 
um país inflamado pela into-
lerância e consumido por ig-
norância e medo.

Nessa eleição que está 
longe de acabar, o mais sig-
nificativo é saber como Do-
nald Trump irá utilizar seu 
capital político.

CONSULADO-GERAL DO BRASIL EM MIAMI

Setor de assistências a brasileiros:  

(305) 285-6208 / (305) 285-6258 / (305) 285-6251
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Focus Brasil 
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“A América foi brutalmente 

dividida desde sempre e 

o que acalma os ânimos 

de tempos em tempos é a 

riqueza geral e a sensação 

de privilégio e bem estar.”
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O TEMPO NA FLÓRIDA

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

@vivaweatherPor EMERSON DURAN 
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OUTONO até 21 de dezembro

FLORIDA CENTRAL SUL DA FLORIDA

Amassa de ar polar que 

desceu até o sul do país, 

começa a retornar para o 

norte e as temperaturas 

voltam a esquentar gradati-

vamente. Céu com

poucas nuvens e poucas 

chuvas.

Amassa de ar polar que 

desceu até o sul do país, 

começa a retornar para o 

norte e as temperaturas 

voltam a esquentar gradati-

vamente. Céu nublado

com chuvas no inicio do 

período.



PUBLICIDADEGazeta Brazilian News · Semana de 5 a 11 de Novembro de 2020 3



Flórida Gazeta Brazilian News · Semana de 5 a 11 de Novembro de 20204

Residentes de Orange 

County receberão auxílio
Condado de Orange, na 

região central da Flórida, rea-
briu seu portal de inscrição 
para auxílio financeiro na 
quarta-feira, 4, dando aos re-
sidentes afetados pela pande-
mia da COVID-19 outra chance 
de se inscreverem para paga-
mentos únicos de US $ 1.000.

O condado já gastou US$ 
30 milhões ajudando mais de 
30.000 famílias por meio do 
programa.

Para receber o pagamento 
único, as pessoas devem:

-Residir em Orange Cou-
nty

-Comprovar ter tido im-
pacto financeiro devido à CO-

VID-19
-Apresentar uma identifi-

cação com foto e um cartão 
de segurança social.

-Enviar a documentação 
de perda de renda, que pode 
incluir recibos de pagamento 
ou um aviso do empregador 
sobre horas reduzidas, dispen-
sas ou licenças.

Não está qualificado para 
receber o dinheiro a pessoa ou 
outro adulto da residência que 
já tiver recebido um pagamen-
to do Programa de Assistência 
Individual e Familiar do Oran-
ge County CARES Act.

Leia a notícia completa no 
gazetanews.com. 

Moradores do condado afetados pela pandemia receberão a ajuda.

reuters/direitos reservados

A emenda dois - que aumenta gradualmente o salário-mínimo - teve 61,3% de 

apoio com 99% dos votos contados, de acordo com a Associated Press

Eleitores aprovam aumento 

gradual do salário mínimo até 2026

M
ilhões de trabalhado-
res de baixa renda em 
toda a Flórida rece-

berão aumentos salariais nos 
próximos seis anos, já que 
uma emenda para aumentar o 
salário mínimo do estado pa-
ra US$ 15 a hora foi aprovada 
nestas eleições.

A emenda dois - que au-
menta gradualmente o salá-
rio mínimo estadual de US $ 
8,56 para US $ 10 a partir do 
próximo ano e para US $ 15 a 
hora até 2026 - teve 61,3% de 
apoio com 99% dos votos con-
tados, de acordo com a Asso-
ciated Press. 

As emendas constitucio-
nais precisam de 60% de apoio 
para serem aprovadas.

Se o resultado for man-
tido, isso significa aumento 
para 2,5 milhões de trabalha-
dores em tempo integral e par-
cial em todo o estado, de acor-

do com um estudo recente do 
Florida Policy Institute, um 
centro de estudos de esquer-
da. O aumento do salário tira-
ria cerca de 1,3 milhão de fa-
mílias da pobreza.

O apoio da grande maioria 
à emenda se seguiu a uma du-
ra campanha que colocou os 
sindicatos contra algumas das 
maiores empresas do setor de 
serviços da Flórida.

Alexis Davis, analista de 
políticas do Florida Policy Ins-
titute, classificou a aprovação 
da emenda como “um grande 
negócio”.

Empresários que pagam 
salários fixos e também co-
missões aos funcionários, fica-
ram contra a emenda. A opo-
sição foi liderada pela Florida 
Restaurant & Lodging Associa-
tion, um grupo administrado 
em parte por lobistas e execu-
tivos de empresas de turismo 

O salário mínimo chegará a US$15hora até 2026. 

rEUTErS/Mohamed abd El Ghany

como Disney, Universal e Hil-
ton e empresas de restauran-
tes como Red Lobster, Wen-
dy’s e Outback Steakhouse, 
pai da Bloomin ‘Brands. Po-
líticos republicanos proemi-
nentes - incluindo o governa-
dor Ron DeSantis.

O salário mínimo vai para 
US$ 10,00h a partir de 30 de 
setembro de 2021. Posterior-

mente, a cada 30 de setembro, 
o salário mínimo aumentará 
em $ 1,00 por hora até que 
chegue a $ 15,00 por hora em 
30 de setembro de 2026.

A partir daí, os aumentos 
futuros do salário mínimo vol-
tarão a ser corrigidos anual-
mente pela inflação a partir 
de 30 de setembro de 2027.
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Mãe acusada 

de afogar 

filho autista 

enfrenta pena 

de morte

Um grande júri indiciou 
Patricia Ripley por homicídio 
em primeiro grau na morte 
por afogamento do filho autis-
ta de 9 anos em Kendall Lakes, 
Miami, e ela pode ser conde-
nada à pena de morte.

Ripley é acusada pela mor-
te de Alejandro Ripley em 21 

de maio. O menino sofria de 
autismo grave e não falava.

Segundo a polícia, primei-
ro, a mulher tentou forjar um 
sequestro e ligou para o 911 
dizendo que dois homens ne-
gros tinham levado seu filho. 
A chamada levou a um alerta 
Amber, quando crianças são 

colocadas no sistema de pes-
soas desaparecidas e a polícia 
inicia busca massiva.

Mas, durante a investiga-
ção, a polícia começou a des-
confiar porque Ripley caiu em 
contradição. O corpo do garo-
to foi encontrado no dia se-
guinte em um canal a alguns 

quilômetros de distância de 
onde ela tinha falado que o se-
questraram e ela acabou con-
fessando o crime. “Ele estará 
em um lugar melhor”, disse 
na época.

Imagens de um vídeo de 
vigilância mostram Ripley 
empurrando o menino para 

dentro de um canal. Essa foi 
a primeira tentativa, quando 
testemunhas viram e resgata-
ram o menino. Mãe e filho fo-
ram então embora.

Horas depois, ela o levou 
de carro até outro canal em 
um campo de golfe de Ken-
dall Lakes, onde ele se afogou.

Houve um ligeiro aumento de testes positivos e nenhum declínio nas novas internações 

hospitalares semana após semana, de acordo com o relatório da Casa Branca

Flórida volta para zona vermelha com alta 

taxa de casos de Covid-19 

soas testaram positivo para 
COVID-19, e outros 56 resi-
dentes morreram da doença. 
O total é agora de 816.700 ca-
sos confirmados desde o iní-
cio da pandemia em março e 
17.099 mortes.

A Flórida continuou apre-
sentando tendência de alta 
com infecções por vírus, com 
pelo menos 4.000 novos casos 
em seis dos últimos oito dias.

O estado atualmente ocu-
pa o 31º lugar no país em 
novos casos COVID-19 por O vírus já tirou 17.099 na Flórida até esta terça-feira, 3 de novembro.

CdC

A 
taxa de novos casos de 
COVID-19 na Flórida 
tem aumentado cons-

tantemente semana após se-
mana desde o início de ou-
tubro, empurrando o estado 
para a zona vermelha, de acor-
do com o relatório da Força-
-Tarefa Coronavírus da Casa 
Branca obtido pelo Orlando 
Sentinel.

Mais de 812.000 casos de 
coronavírus na Flórida ele-
varam o estado para a zona 
vermelha, de acordo com o 
relatório da Força-Tarefa do 
Coronavírus da Casa Branca 
para a quarta semana de ou-
tubro. O vírus já ceifou pelo 
menos 231.000 vidas nos Es-
tados Unidos; sendo 17.099 
na Flórida.

Autoridades de saúde da 
Flórida relataram nesta ter-
ça-feira que mais 4.637 pes-

100.000 pessoas. Antes, ele 
permaneceu por semanas na 
zona amarela para positivida-
de do teste, indicando índice 
entre 5% e 8%, ocupando a 33ª 
posição no país.

Houve um ligeiro aumen-
to na positividade do teste e 
nenhum declínio nas novas 
internações hospitalares se-
mana após semana, de acor-
do com o relatório.

Existem “primeiros sinais 
de piora da pandemia nos es-
tados do cinturão do sol, in-

cluindo a Flórida, conforme 
os esforços de mitigação dimi-
nuíram no último mês”, des-
creve o relatório.

“A Flórida deve expandir 
imediatamente a mitigação 
nos condados com casos cres-
centes e qualquer aumento 
nas hospitalizações diárias”, 
disse o relatório, que reco-
mendou o uso de máscara, 
distanciamento físico, higie-
ne das mãos, evitar multidões 
sociais e privadas e garantin-
do imunizações contra a gripe.
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Brightline anuncia construção da rota de Orlando a Tampa
O trabalho de construção da rota entre Orlando e Tampa 

da Brightline está planejado para começar em 2022, com uma 
meta de início de viagens em 2025. Antes disso, a companhia 
de transporte ferroviário de alta velocidade deve terminar a ro-
ta que liga o sul da Flórida à região central.

Michael Cegelis, vice-presidente executivo de infraestrutura 

ferroviária da Brightline, disse que estabeleceu esse cronogra-
ma durante uma reunião recente em que a Brightline estuda-
ria possíveis operações compartilhadas em algumas das rotas 
com a ferrovia metropolitana de Orlando SunRail, relatou o 
Tampa Bay Business Journal.

Leia a matéria completa no gazetanews.com. antes, a companhia vai finalizar a rota do sul à região central.

Brightline 

O proprietário do local em Broward, Michael Poggi, administra o centro, 

identificado como santuário de animais raros e ameaçados de extinção

Homem é atacado por leopardo em 

‘santuário’ de animais selvagens

U
m homem que pagou 
US$ 150 por uma “ex-
periência de contato 

total” com um leopardo negro 
teve que se submeter a várias 
cirurgias depois que foi ataca-
do por um animal adulto em 
um cercado atrás de uma casa 
de Davie, em Broward County.

Dwight Turner, de 50 
anos, teve a cabeça e a orelha 
fortemente arranhadas pelo 
animal. De acordo com os de-
tetives da Comissão de Con-
servação de Peixes e Vida Sel-

vagem da Flórida, o ataque 
aconteceu atrás de uma casa 

em Earnest Boulevard em 31 
de agosto.

O proprietário do local, 
identificado como Michael 

Poggi, tem uma página no 
Facebook dizendo que admi-
nistra um santuário de ani-
mais raros e ameaçados de 
extinção.

Segundo a investigação 
da polícia, Poggi teria cobra-
do 150 dólares de Turner por 
uma “experiência de contato 
total” com seu leopardo preto 
- para “brincar com ele, pas-
sar a mão em sua barriga e ti-
rar fotos”.

O relatório do FWC diz 
que assim que Turner entrou 

no recinto, o leopardo atacou.
Os ferimentos foram tão 

graves que o relatório diz que 
o couro cabeludo da vítima es-
tava “pendurado na cabeça e 
sua orelha direita foi rasgada 
ao meio”.

Segundo as autoridades, 
Poggi foi acusado de contra-
venção por permitir o contato 
total com um animal extrema-
mente perigoso e foi multado 
por manter animais selvagens 
em cativeiro em condições in-
seguras.

As autoridades dizem que 
ele tem licença para ter o leo-
pardo, mas que admitiu que o 
que fez foi ilegal.

O ataque chamou a aten-
ção da Fundação de Direitos 
Animais da Flórida, que dis-
se que o ambiente inseguro 
coloca em risco humanos e 
animais.

O homem teria pago 150 dólares por uma “experiência de contato total” com um leopardo preto. 

alert Conservation.org 

O proprietário foi 

acusado por permitir o 

contato total com um 

animal “extremamente 

perigoso”, disse a 

polícia.

Mostre o seu

 sorriso!

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.

Marque uma consulta e 
venha nos fazer uma visita!

2626 East Commercial Blvd.

Fort Lauderdale, FL 33308

(954) 990-6278 | BellaSmilefl.com
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No sul da Flórida, o empresário e investidor imobiliário construiu  condomínios de luxo, como o Palazzo Villas

Arnaldo Cunha Campos, empresário de sucesso, 

deixa legado como investidor na Flórida

H
omem de visão interna-
cional, o empresário e 
médico Arnaldo Cunha 

Campos, 84 anos, não resistiu 
à batalha contra o novo coro-
navírus e morreu no dia 24 de 
junho no hospital DF Star, em 
Brasília (DF). Seu legado, po-
rém, inclusive no sul da Flóri-
da, onde investia na constru-
ção de condomínios de luxo, 
permanece. 

Mineiro, nascido em Ube-
raba (MG), mas que se consi-
derava um “candango” por ter 
adotado a capital federal co-
mo sua terra de coração, era 
sócio e fundador do Comple-
xo Brasil 21 e uma das figuras 
mais admiradas no Brasil e no 
exterior.

Nascido em 27 de abril de 
1936, formou-se em medici-
na no Rio de Janeiro (RJ) e, em 
janeiro de 1960, foi para Bra-
sília. Foi aí que deu início ao 
Complexo Brasil 21 - com ho-
téis e edifícios corporativos, 

além de um centro de conven-
ções, trazendo modernidade 
ao horizonte de Brasília.

Império imobiliário 
Desbravando o mundo, 

teve um grande sucesso em 
Portugal, criando um império 

imobiliário. No sul da Flórida, 
sua audácia como empresário 
e investidor imobiliário lhe 
rendeu a construção de con-
domínios de luxo e aquisições 
de vários imóveis e empreen-
dimentos. 

O mais notável de seus in-
vestimentos é o Palazzo Villas, 
com 4 Townhomes de altíssi-
mo luxo, e que foi erguido em 
Palm Beach Island sendo ven-
didos na faixa de US$ 7 mi-
lhões cada unidade. Foi mais 

O casal Breno e Adriana Gomes, com o empresário Arnaldo Campos (em pé). 

Breno Gomes

um feito inclusive divulgado 
pelo Gazeta News em março. 
Também foi investidor em um 
Resort em Orlando, e em um 
Condomínio com mais de 200 
apartamentos na cidade de 
Deerfield Beach, além de vá-
rios outros empreendimentos 
imobiliários espalhados pelo 
sul da Flórida.  

Breno Gomes, contador da 
Tax House, companhia que 
deu suporte contábil à ARCA 
21 LLC (sociedade de respon-
sabilidade limitada que era 
controlada pelo empresário), 
faz questão de ressaltar a im-
portância de Arnaldo Campos, 
que se firmou com sucesso 

nos empreendimentos imobi-
liários no sul da Flórida. 

“O sucesso que ele teve co-
mo empresário aqui nos EUA 
tem a ver com sua coragem, 
dedicação e visão. O Dr. Ar-
naldo se tornou um grande 
amigo, conselheiro, e posso 
afirmar que acredito ter sido, 
entre nossos mais de 15.000 
clientes, o empresário de 
maior sucesso que conheço, 
pois não é fácil ganhar dinhei-
ro nos EUA e o Dr. Arnaldo 
fez isso muito bem, manten-
do um balanço com sua famí-
lia e amigos. Me faz muita fal-
ta”, destaca.

Campos ficou internado 
no hospital em Brasília por 
mais de 10 dias por causa da 
covid-19, mas não resistiu às 
complicações da doença. O 
empresário deixou a mulher, 
Maria Josina, e os filhos, Fa-
biano, Ana Maria, Ana Luisa e 
Liliana Cunha Campos, além 
de 11 netos. 

“O sucesso como 

empresário aqui nos EUA 

tem a ver com sua coragem, 

dedicação e visão. Ele se 

tornou um grande amigo”, 

ressalta Breno Gomes. 
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Apesar de ficar à frente nos números, Biden teve um mau desempenho em 

comparação com Hillary em 2016, e Trump aumentou votos no condado

Eleitores latinos de Miami-Dade 

deram vitória a Trump na Flórida 

O 
presidente Donald 
Trump derrotou Joe Bi-
den no maior campo 

de batalha do país - a Flóri-
da. De acordo com a Associa-
ted Press, os eleitores latinos, 
principalmente do condado de 
Miami-Dade, levaram Trump à 
vitória no estado.

A vitória de Trump na Fló-
rida, que tem 29 votos no co-
légio eleitoral, abriu um ca-
minho viável para os 270 que 
ele precisa para vencer a elei-
ção, embora o resultado na-
cional da disputa permaneça 
em dúvida na manhã desta 
quarta-feira, 4, como vários 
outros estados importantes, 
como Pensilvânia, Wisconsin 
e Arizona continuando a con-
tar as cédulas.

“A Flórida é muito im-
portante, obviamente”, disse 
Trump durante uma aparição 
na sede do Comitê Nacional 

Republicano em Arlington, 
Virgínia, na terça-feira. “Eles 
gastaram centenas de milhões 
de dólares na Flórida. Mas o 
povo da Flórida sabe que eu os 

amo e eles me amam”. 
E nenhum condado da Fló-

rida demonstrou mais amor a 
Trump do que Miami-Dade.

Biden teve um mau de-

Trump reduziu seu déficit no condado mais populoso do estado. 

Maria alejandra Cardona - reuters

sempenho e Trump teve um 
desempenho especialmente 
bom em Miami-Dade, o maior 
condado do estado. Biden lide-
rava Trump de 53,3% a 46%. 
Isso elevou Biden com ape-
nas 83.353 votos do condado 
de tendência democrata lo-
go após a 1h. Ele precisava de 
muito mais para uma vitória 
estadual.

Quatro anos depois de 
vencer a Flórida por 113.000 
votos, apesar do condado de 
Miami-Dade, onde perdeu pa-
ra a então indicada democrata 
Hillary Clinton por 30 pontos 
percentuais, Trump reduziu 
seu déficit no condado mais 
populoso do estado para um 
dígito. Essa reviravolta se tra-
duziu em uma provável oscila-
ção de mais de 200.000 votos, 
levando Trump a um ótimo 
desempenho. Leia mais sobre 
a eleição no gazetanews.com.  

Miami-Dade elege sua 

primeira prefeita mulher

Daniella Levine Cava foi 
eleita prefeita de Miami-Dade 
na terça-feira, 3 - é a primeira 
mulher a ganhar o cargo. 

Ela é a primeira candida-
ta sem raízes hispânicas a ga-
nhar uma corrida para prefei-
to de condado desde o início 
de 1990 e a primeira demo-
crata desde 2000. Em duas se-
manas, ela substitui o atual 
prefeito, Carlos Gimenez, que 
ocupou o cargo por nove anos.

A comissária do condado 

de South Miami-Dade se posi-
cionou como a escolha de seu 
partido na disputa oficialmen-
te apartidária contra o cole-
ga comissário Esteban “Steve” 
Bovo Jr., um cubano-america-
no republicano.

Ex-advogada e executiva 
sem fins lucrativos, Levine Ca-
va, 65, fez campanha com o 
apoio financeiro e logístico 
do Partido Democrata e con-
correu como uma campeã de 
causas progressistas.

daniella levine Cava é a primeira eleita sem raízes hispânicas desde 1990.

Facebook
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As pessoas que residem nos EUA ilegalmente podem optar por deixar o país voluntariamente sem serem penalizadas

ICE planeja localizar imigrantes indocumentados 

que não cumpriram a “saída voluntária”

A 
Immigration and Cus-
toms Enforcement 
(ICE) planeja lançar 

uma operação para localizar 
e deportar imigrantes indo-
cumentados que não deixa-
ram voluntariamente os Esta-
dos Unidos, apesar de já terem 
se comprometido a fazê-lo, 
de acordo com um projeto de 
memorando obtido pela CNN.

A operação, chamada de 
“Operação Promessa Quebra-
da”, é descrita como tendo 

como alvo “estrangeiros que 
estão ilegalmente e que que-
braram seu compromisso ou 
promessa aos Estados Unidos 
ao não deixar o país por or-
dem de saída voluntária”, diz 
o memorando.

Geralmente, as pessoas 
que residem nos EUA ilegal-
mente podem optar por dei-
xar os EUA sob o que é conhe-
cido como “saída voluntária” 
em uma data especificada e 
evitar as consequências que 

vêm com a deportação, co-
mo prisão e detenção, bem 
como algumas barreiras na 
reentrada.

“Infelizmente, ao longo 
dos anos, milhares de imigran-
tes aceitaram o benefício da 
saída voluntária sem cumprir 
sua promessa ao governo - dei-
xando de sair oportunamente 
dos Estados Unidos”, diz o me-
morando. O documento tam-
bém destaca que as pessoas 
com condenações criminais A operação foi nomeada de “Operação Promessa Quebrada”. 

ICE

serão priorizadas.
Leia a matéria completa 

no gazetanews.com. 

“Infelizmente, ao longo dos 

anos, milhares de imigrantes 

aceitaram o benefício 

da saída voluntária sem 

cumprir sua promessa ao 

governo”, disse o ICE.

Juiz bloqueia medida do governo Trump de “cobrança pública” para green cards 

Um juiz federal em Illinois 
bloqueou na segunda-feira, 2, 
uma medida imposta pelo go-
verno Donald Trump que res-
tringe a emissão de green card 
caso o imigrante tenha usado 
ou seja dependente de certos 
benefícios públicos.

A decisão do juiz Gary Fei-

nerman, do Tribunal Distrital 
dos EUA em Chicago, bloqueia 
a chamada regra de “cobran-
ça pública” emitida pelo De-
partamento de Segurança In-
terna em outubro de 2019 em 
nível nacional.

A regulamentação dá às 
autoridades de imigração dos 

EUA mais poder para rejeitar 
petições de residência perma-
nente legal de imigrantes que 
eles determinam que depen-
dem - ou podem vir a depen-
der- de benefícios públicos co-
mo vale-refeição, vale-moradia 
ou Medicaid.

A medida faz parte do es-

forço do governo para limitar 
a dependência dos imigran-
tes do sistema financeiro dos 
Estados Unidos. Após meses 
de litígios e uma intervenção 
da Suprema Corte dos EUA, a 
administração Trump imple-
mentou o regulamento pela 
primeira vez em fevereiro.A medida visa solicitantes de green card que receberam assistência pública.

Emaze.com
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Foram 142 apreensões de armas de fogo feitas pela Alfândega e Proteção de Fronteiras

Apreensão de armas e drogas aumenta 
quase 30% na fronteira entre EUA e Canadá 

E
m setembro, de acordo 
com autoridades, a cana-
dense Pascale Ferrier en-

viou cartas ao presidente Do-
nald Trump cheias de ricina 
e, alguns dias depois, ela foi 
presa na fronteira norte, en-
tre Estados Unidos e Canadá, 
com uma arma de fogo.

Essa arma foi uma das 142 
apreensões de armas de fogo 
oficiais feitas pela Alfândega 
e Proteção de Fronteiras (CPB) 
na fronteira norte este ano, 
representando um aumento 
de quase 30% em relação ao 
número de armas apreendi-

das em 2019, de acordo com 
a agência.

A movimentação de qual-
quer tipo de arma de fogo - qu 
entra nos Estados Unidos ou 
já existe no mercado ilegal - 
é obviamente para organiza-
ções criminosas, e isso é uma 
grande preocupação”, Aaron 
Bowker, oficial supervisor do 
CBP e relações públicas con-
tato para a divisão de campo 
de Buffalo da agência, disse à 
ABC News.

A Alfândega e Proteção de 
Fronteiras também registrou 
um aumento nas apreensões 

de dinheiro, drogas e muni-
ções ao longo da fronteira 
norte durante o ano fiscal de 
2020, de acordo com estatísti-
cas divulgadas pela agência na 
quinta-feira passada. 

No total, a CBP apreendeu 
42.000 libras de drogas vindas 
do norte para o país. A maio-
ria dessas drogas era maco-
nha, que teve um aumento 
de quase 1.000% em relação 
a 2019. As apreensões de co-
caína também aumentaram 
125% em relação ao ano passa-
do e as apreensões de heroína 
aumentaram 72%. Caminhões cruzam a Ponte da Paz, entre o Canadá e os Estados Unidos.

Brendan mcdermid -reuters

Estados processam governo por suspender inscrições para o DACA 

Os estados da Califórnia, 
Maine, Maryland e Minneso-
ta entraram com um proces-
so contra o  governo Trump 
na segunda-feira, 2, por sus-
pender as inscrições para o 
programa Deferred Action 
for Childhood Arrivals (DA-

CA), que protege menores in-
documentados da deportação. 

O tribunal decidiu em ju-
nho que o presidente Trump 
agiu ilegalmente em 2017, re-
vogando o programa sem de-
clarar uma base racional pa-
ra sua ação ou considerando 

seu impacto sobre mais de 
700.000 imigrantes que de-
pendiam do programa ou seus 
200.000 filhos cidadãos dos 
EUA. Em julho, um juiz fede-
ral em Maryland ordenou que 
o governo restaurasse o DACA 
ao status anterior e aceitasse 

novos pedidos.
Mas duas semanas depois, 

Chad Wolf, secretário interi-
no de Segurança Interna de 
Trump, disse que nenhuma 
nova inscrição seria aceita. 
Com informações do News-
Break. o programa protege 700 mil menores.

associated Press

A U.S. Citizenship and 
Immigration Services (USCIS) 
está focando na detecção de 
fraudes, fiscalização e verifi-
cação daqueles que procuram 
trabalhar, viver ou se tornar 
cidadãos dos EUA. Candidatos, 
advogados e funcionários con-
sideram isso um exagero, en-
quanto os críticos da imigra-
ção afirmam que a verificação 
mais rigorosa está atrasada. As 
novas regras de administração 
de Trump vão desde tornar as 
proteções de asilo mais difí-
ceis de obter até a desqualifi-
cação de mais candidatos de 
baixa renda dos green cards.

Os tempos de processa-
mento são mais longos e o 
acúmulo de casos da agência 
é de 5 milhões. Tornar mais 
difícil obter permissão para 
viver e trabalhar nos Estados 
Unidos teve consequências pa-
ra o próprio USCIS: seu orça-
mento anual de cerca de US$ 5 
bilhões é financiado quase in-
teiramente por taxas de inscri-
ção, que diminuíram com as 
regras mais rígidas. Com in-
formações da FoxNews. 

USCIS concentra 
em fraudes em 
entrevistas para 
green card
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O professor Marcos Jacober deu o curso sobre como gerar lucro no setor imobiliário para corretores de imóveis

Brasileiros participam do Deed Hunters Live - 

treinamento em Tax Deed em Orlando 

D
eed é o certificado de 
posse de um imóvel, 
na prática, o nome im-

presso nesse documento é o 
do proprietário. O Deed Hun-
ters Live é um evento de dois 
dias, em português, com o ob-
jetivo de ensinar como achar 
boas propriedades em leilão 
para revender. Em 2020 o 
evento aconteceu em Orlan-
do. E, como todo evento que 
interessa aos brasileiros, o jor-
nal Gazeta News acompanhou 
tudo de perto. 

O principal professor foi 
Marcos Jacober, que começou 
trabalhando com flipping, no-
me dado ao ciclo de compra – 
reforma – revenda de imóveis. 
Hoje Jacober é um dos sócios 
da American Tax Lien Asso-
ciation e trabalha com várias 
formas diferentes de gerar lu-
cro no setor imobiliário. Im-
portante esclarecer que, para 
gerar lucros maiores, a reco-

mendação ensinada no curso é 
comprar em leilão, como essa 
é uma prática que exige cuida-
dos, o evento tem atraído mui-
tos interessados em aprender 
as nuances desse setor que 
movimenta milhões de dóla-
res ao ano. Nas palavras de Ja-
cober, ele trabalhou com flip 
muito tempo. “Proporciona 
bons ganhos, mas descobri 
que o Tax Deed gera um lu-
cro igual e não precisa lidar 
com os problemas inerentes 
a uma reforma, então decidi 
redirecionar meus esforços e 
tem dado certo”, explica.

De acordo com o dicioná-
rio, Mindset é uma predispo-
sição psicológica para exercer 
certos padrões de comporta-
mento. Para Jacober, existe 
uma predisposição psicológi-
ca, quase que natural, nas pes-
soas em ter a mentalidade de 
escassez, adicione a insegu-
rança de dar errado e o co-
modismo para não começar 

algo novo. Todos esses ele-
mentos geram a combinação 
para maus resultados ou uma 
performance muito aquém da 
capacidade de cada um. Justa-
mente por isso, os dois pilares 
do Deed Hunters Live são for-
talecer o mindset e ensinar co-
nhecimento técnico para um 
Hunter [nome dado aos seus 
alunos] gerar lucro através de 
um Tax Deed.

Para ensinar sobre mind-
set, o evento contou com a 
presença de Ruben Mata, que 
é programador em neurolin-
guística. Mata, o único a pa-
lestrar em inglês no evento, 
explica que dois aspectos são 
muito importantes e comple-
mentares. O primeiro: não im-
porta o que você vai fazer, dê 
o seu melhor para fazer extre-
mamente bem feito. Segun-
do: gere expectativas para ser 
bem sucedido. “Todos nós so-
mos capazes de fazer coisas 
incríveis, mas poucos efetiva-

Um dos objetivos do curso Deed Hunters Live é ensinar como achar boas propriedades em leilão para revender. 

 Ian Oliveira

mente fazem. Medo, insegu-
rança, comodismo, vergonha, 
entre outros fatores impedem 
as pessoas de agir”, explica o 
coach. O palestrante acredita 
que o motivação para gerar 
riquezas faz a diferença. “Ter 

dinheiro é fantástico, te pro-
porciona conforto e a possibi-
lidade de ajudar muita gente. 
Mas o amor ao dinheiro é um 
problema sério, é a raiz de to-
do mal, gera ganância”, ex-
plica o neurolinguista. Mata 

esclareceu que parte do seu 
objetivo era fazer uma espécie 
de desbloqueio mental com a 
finalidade de tirar conceitos 
errados que as pessoas podem 
ter em relação ao dinheiro e 
riquezas.

João Freitas
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Oregon é o 1º estado a descriminalizar todas as drogas

NOS ESTADOS 

Eleitores do Oregon votaram por descriminalizar o porte de 
pequenas quantidades de drogas pesadas, como cocaína, heroí-
na, LSD e metanfetamina, e o estado se tornou o primeiro dos 
Estados Unidos a adotar tal medida. Os eleitores do estado tam-
bém aprovaram a legalização do uso terapêutico de cogumelos 
psicodélicos. A iniciativa antidrogas da população permitirá que 
as pessoas presas com pequenas quantidades de drogas pesa-
das evitem ser condenadas ao pagar uma multa de US$ 100 e 
participar de um programa de recuperação para dependentes.

Mais estados aprovam a legalização da maconha

Novos estados legalizaram a maconha: Nova Jersey, Arizo-
na, Dakota do Sul e Montana. Os eleitores aprovaram medidas 
para criar maconha medicinal no Mississippi e Dakota do Sul. 
Há particularidades nos estados: em Nova Jersey, a assembleia 
legislativa local ainda precisa passar uma lei para tornar a ma-
conha legal. Na Dakota do Sul, aprovou-se a droga para fins mé-
dicos e recreativos ao mesmo tempo.Na Dakota do Sul, aprovou-
-se a droga para fins médicos e recreativos ao mesmo tempo. A 
legalização venceu em todos os estados onde houve consulta.

Eleitores do Mississippi aprovam nova bandeira

Os eleitores do Mississippi aprovaram uma nova bandei-
ra, com uma magnólia e a inscrição “In God We Trust”. Criada 
após o estado sulista retirar sua antiga bandeira, que tinha o 
símbolo confederado, ela agora foi ratificada pela população. 
Com um longo passado segregacionista, o Mississippi foi o úl-
timo estado americano a abolir o símbolo em sua bandeira. A 
Geórgia o eliminou da sua em 2003.

A corrida entre Donald Trump e Joe Biden para ser o 46º presidente dos 

Estados Unidos é a mais polarizada da história recente

Eleições 2020: disputa acirrada, 
recorde de votação e recontagem

C
om participação histó-
rica, eleitorado polari-
zado e aumento na vo-

tação pelo correio, os Estados 
Unidos foram às urnas para 
definir o 46° presidente.  

A eleição presidencial de 
2020 bateu recorde históri-
co de participação, com mais 
de 150 milhões de votos,  se-
gundo dados do U.S. Elections 
Project, da Universidade da 
Flórida. 

Em 2016, cerca de 60% dos 
240 milhões dos cidadãos ap-
tos votaram, mas este ano a 
porcentagem deve ficar acima 
dos 65%, segundo projeções.

Diferente da eleição de 
2016, quando Trump foi con-
firmado vitorioso já na madru-
gada seguinte ao dia da vota-
ção, este ano a apuração dos 
votos está demorando mais. 
Por causa da pandemia, pe-
lo menos 64 milhões de elei-

tores votaram pelos correios 
- um número recorde - e co-
mo é preciso validar a auten-
ticidade da cédula, a demora 
é prevista pela maioria dos 
analistas eleitorais america-

nos. 63,9 milhões de eleitores 
usaram o correio para votar e 
35,7 milhões votaram presen-
cialmente.

Para se ter uma ideia, os 
quase 100 milhões de votos 

antecipados corresponde-
ram a 72,7% de todos os vo-
tos (136,7 milhões) da última 
eleição presidencial entre Hil-
lary Clinton e Donald Trump 
em 2016.

Disputa acirrada entre o republicano Donald Trump e o democrata Joe Biden marca a eleição de 2020. 

Mike BlakeReuters

Colorado e da Louisiana votam sobre aborto

Eleitores do Colorado e da Louisiana votaram em propostas 
para alterar legislações estaduais sobre aborto. No Colorado, 
que fica na região montanhosa dos Estados Unidos, os mora-
dores decidiram, com uma maioria de 59%, não limitar o pro-
cedimento até a 22ª semana de gestação. O estado é um dos 
que não estabelecem uma semana máxima na gravidez para 
que o aborto possa ser feito. Na Louisiana, no sul do país, os 
eleitores votaram, com uma maioria de 62%, para acrescentar 
à Constituição estadual a afirmação de que o estado não pro-
tege o aborto como um direito e que não é obrigado a finan-
ciar o procedimento.

Motoristas da Uber e da Lyft da CA são independentes

Os eleitores da Califórnia decidiram que motoristas da Uber, 
da Lyft e entregadores da empresa de delivery DoorDash não se-
rão considerados funcionários das empresas. Cerca de 58% dos 
moradores do estado votaram “sim” em resposta à chamada 
“Proposta 22”. A vitória significa que as empresas podem conti-
nuar contratando motoristas como trabalhadores independen-
tes, sem oferecer a eles garantias trabalhistas. De acordo com 
o texto da Proposta 22, os motoristas podem decidir “quando, 
onde e o quanto trabalhar, mas não obteriam os benefícios e 
as proteções que empresas devem oferecer a funcionários”.

Dakota do Norte elege candidato que morreu de Covid-19

Os eleitores do estado de Dakota do Norte elegeram um par-
lamentar republicano que morreu recentemente de Covid-19. 
David Andahl era um criador de gado de 55 anos e faleceu em 
6 de outubro, perto da capital estadual, Bismarck. Como a vo-
tação por correspondência começou no estado em 18 de setem-
bro, o nome de Andahl não pôde ser retirado da cédula após 
sua morte, disse o secretário de Estado de Dakota do Norte, Al-
vin Jaeger. Andahl, que obteve 36% dos votos , e Dave Nehring, 
que obteve 41% dos votos, foram eleitos.

A apuração total, que começou na quarta-feira, 4, não tem data definida para 

acabar, dada a quantidade recorde de votos pelo correio

Biden bate recorde de votos 
populares e Trump pede recontagem 

As vitórias de Trump na 
Flórida e no Texas elimina-
ram as chances de uma vitória 
direta para Joe Biden. Até às 
6pm de quarta-feira, ele lide-
rava a disputa com 248 votos 
no Colégio Eleitoral, enquanto 
o republicano Donald Trump 
tinha 214, segundo projeções 
da agência de notícias Associa-
ted Press (AP).

Pensilvânia, Michigan e 
Geórgia são estados decisi-
vos. Trump venceu nos três 
em 2016, está à frente em dois 
no momento (Pensilvânia e 
Geórgia) e lidera também na 
Carolina do Norte e no Alas-
ca.  Mas Biden está à frente 
no Michigan e em Nevada. 
Se confirmar liderança nes-
ses dois estados, conquistará 
os 22 votos que precisa e será 
eleito o 46º presidente dos Es-
tados Unidos.

No entanto, a previsão de 
contagem final nos estados 
de cédulas enviadas pelos cor-
reios é maior em alguns esta-

dos, como na Pensilvânia (20 
votos): o estado aceitará votos 
que chegarem pelo correio até 
sexta-feira (6), e o prazo final 
para a contagem é 23 de no-
vembro. A Carolina do Norte 
(15 delegados): o estado acei-
tará votos que chegarem pelo 

correio até o dia 12. Nevada (6 
votos): o estado aceitará votos 
que chegarem pelo correio até 
o dia 10.

A campanha de Donald 
Trump disse na quarta-feira, 
4, que irá à Justiça para sus-
pender a contagem de votos 

na Pensilvânia. A campanha 
acusou as autoridades eleito-
rais de proibirem os fiscais do 
partido – que acompanham a 
contagem – de se aproxima-
rem a menos de 7,6 metros. 
Leia a cobertura completa das 
eleições no gazetanews.com. 

Americanos vivem a expectativa pelo resultado da apuração diante da Casa Branca em Washington. 

Erin ScottReuters

Arlaine Castro 
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Fauci vê risco de aumento de 

mortes por covid-19
O maior especialista em 

doenças infecciosas dos Esta-
dos Unidos, o infectologista 
Anthony S. Fauci fez um aler-
ta para o crescimento de ca-
sos e mortes por covid-19 no 
inverno. 

“Vamos sofrer muito. Não 
é uma boa situação”, disse o 
médico em entrevista ao The 
Washington Post. “Todas as 
estrelas estão alinhadas no lu-
gar errado quando você entra 
no outono e no inverno, com 
as pessoas se reunindo den-
tro de casa. Você não poderia 
estar mais mal posicionado”, 
completou.

A preocupação relaciona o 

período em que as pessoas cos-
tumam se reunir em ambien-
tes fechados com a atitude do 
governo Trump em relação à 
pandemia. O presidente diz a 
estar contornando, o que não 
reflete nos números de casos 
do país, que já está sendo afe-
tado por uma segunda onda de 
contaminações. Na sexta-feira, 
30, houve um recorde diário 
com mais de 98 mil novos ca-
sos da doença e o número de 
mortes chegou a mil na quar-
ta e quinta-feira.

Segundo Fauci, os EUA po-
dem ultrapassar 100.000 no-
vos casos de coronavírus por 
dia em breve. Fonte: AFP. 

A aproximação do inverno pode aumentar as chances de infecção e mortes. 

CDC

Os viajantes terão permissão para deixar a quarentena se o teste for negativo 

antes de chegar ao estado e novamente quatro dias depois

Nova York retira quarentena, mas pede 

teste negativo de covid-19 a viajantes

A 
partir desta quarta-fei-
ra, 4 de novembro, os 
viajantes que vão pa-

ra Nova York terão que tes-
tar negativo para COVID-19 se 
quiserem evitar a quarentena 
de 14 dias após desembarcar 
no estado.

O governador Andrew 
Cuomo anunciou no fim de 
semana que os viajantes terão 
permissão para deixar a qua-
rentena se o teste for negativo 
antes de chegar ao estado, e o 
teste for negativo novamente 
quatro dias depois. Caso con-
trário, a pessoa deve permane-
cer os outros dias que comple-
tam a quarentena de 14 dias.

Cuomo fez a mudança de-
pois que o estado determinou 
uma quarentena de 14 dias pa-
ra qualquer um que chegas-
se dos estados considerados 
“pontos quentes” para o coro-
navírus, que inclui a Flórida.

“Para qualquer viajante 
que tenha viajado para fora 
de Nova York por mais de 24 
horas, deve fazer o teste den-
tro de 72 horas antes da parti-
da, antes da chegada em Nova 
York, e fazer outro depois que 
chegar”, diz o comunicado.

De acordo com a diretriz, 
o viajante deve, ao chegar em 
Nova York, se colocar em qua-
rentena de acordo com as di-
retrizes do Departamento de 
Saúde por um período míni-
mo de três dias, medidos a 
partir da hora de chegada e 
no dia 4 pode buscar um tes-
te diagnóstico para sair da 
quarentena. O viajante pode 
sair da quarentena ao receber 
o segundo resultado negativo 
do teste.

A Flórida também impôs 
restrições para viajantes de 
Nova York primeiro no início 
deste ano, mas a medida já foi 

Viajantes no John F. Kennedy International Airport.

AP Photo-John Minchillo

suspensa.
“Qualquer violação de 

uma quarentena ou ordem 
de isolamento emitida a um 
indivíduo de acordo com a 
assessoria de viagens do Co-
missário do Departamento de 
Saúde por um departamento 
local de saúde ou departamen-
to estadual de saúde pode ser 
aplicada de acordo com o arti-

go 21 da lei de saúde pública, 
e a não conformidade pode, 
adicionalmente, ser conside-
rada uma violação de acordo 
com a seção 12 da lei de saú-
de pública sujeito a uma pena 
civil de até $ 10.000”,alerta o 
comunicado. 

Para ler o comunicado na 
íntegra, acesse o gazetanews.
com. 
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A lei é inspirada no “Patriot Act” norte-americano, após os atentados na Áustria

Itália propõe lei de combate ao terrorismo

O chefe da diplomacia 
italiana, Luigi Di Maio, 
propôs na terça-feira, 3, 

uma lei antiterrorista para a 
Europa, inspirada no “Patriot 
Act” norte-americano, após os 
atentados na Áustria.

Em mensagem postada no 
Facebook, Di Maio afirma que 
“se trata de tomar medidas 
que possam prevenir tragé-
dias como as que ocorreram 
na cidade francesa de Nice”, 
onde três pessoas morreram 
há cinco dias, e em Viena, on-

de quatro pessoas morreram 
na segunda-feira.

“Temos de começar a pen-
sar em algo mais forte e que 
diga respeito a toda a União 
Europeia: um regulamento co-
mo o Patriot Act, porque hoje 
somos todos filhos do mesmo 
povo europeu”, continuou.

A normativa americana re-
gula um mecanismo comple-
xo de ações desde os ataques 
de 11 de setembro de 2001 nos 
Estados Unidos. Fonte: AFP. 

Ataques simultâneos na segunda-feira, 2, em Viena, na Áustria, colocaram a região em alerta. 

REuTERS-Lisi niesner

Mercado Livre terá frota própria de aviões para agilizar entregas
O Mercado Livre, consi-

derado o maior grupo de co-
mércio eletrônico da Améri-
ca Latina, anunciou hoje o 
lançamento de uma compa-
nhia com frota própria, for-
mada por quatro aviões. A 
MELI Air será operada por di-
ferentes companhias aéreas 
e o objetivo, segundo a em-
presa, é aumentar a capaci-
dade de entregas para o dia 
seguinte no Brasil.

“Queremos ter a melhor 

logística do Brasil e aumen-
tar o número de entregas no 
dia seguinte. A ampliação 
consistente e robusta da nos-
sa malha logística é decisiva 
para a manutenção da exce-
lência do atendimento e sa-
tisfação do consumidor final 
- tanto vendedores quanto 
compradores da nossa plata-
forma”, afirmou Leandro Bas-
soi, vice-presidente de Merca-
do Envios, braço logístico da 
empresa. 

As quatro aeronaves fa-
rão transporte de produtos 
armazenados em dois Cen-
tros de Distribuição —São 
Paulo e Bahia— sete dias por 
semana. Entre investimentos 
na MELI Air, abertura de no-
vo Centro de Distribuição, e 
outras ações, a Mercado Livre 
promete investir cerca de R$ 
4 bilhões no Brasil somente 
em 2020. 

Leia a matéria completa 
no gazetanews.com. o Mercado Livre é o maior grupo de comércio eletrônico da América Latina. 

divulgação

Com o aumento de casos 
de Covid-19 na Europa o se-
gundo lockdown já é realida-
de em vários países do bloco. 
Os governos estão em alerta 
máximo, anunciando regras 
de lockdown para combater 
os tristes recordes da doença 
nas últimas semanas. Cerca 
de mil cidadãos europeus es-
tão morrendo por causa do ví-
rus a cada dia.

A presidente da Comissão 
Europeia, Ursula von der Le-
yen, anunciou um pacote de 
medidas para frear a pande-
mia no continente, destinan-
do 100 milhões de euros para 
testes rápidos de rastreamen-
to do vírus. Restaurantes e 
bares voltaram a fechar e to-
dos os grandes eventos foram 
cancelados.

Europa volta a 
usar o lockdown 
para frear nova 
onda de Covid-19

Países voltam ao confinamento. 

Reuters.
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P
alavra até um pouco na 
moda e, entretanto, tão es-
sencial para o desenvolvi-
mento da civilização. In-

tolerância parece “feio”. O bonito 
hoje é “tolerância”: “Atitude de 
respeito ou indulgência para com 
o comportamento, ideias ou cren-
ças dos outros, mesmo que em con-
traste com os seus próprios.” Ser 
tolerantes parece, assim, algo mo-
derno, politicamente correto, com-
portamento que cimenta a cordiali-
dade e união social.

De fato, foi assim que se estabe-
leceu a luta cívica pela tolerância, 
começada na França, terra que deu 
origem ao próprio conceito de li-
berdade de pensamento. Em 1763, 
o filosofo francês Voltaire publi-
cou o “Tratado sobre a tolerância”, 
obra escrita após a morte de Jean 
Calas, que havia sido injustamente 
acusado e executado a 10 de mar-
ço de 1762 pela morte do seu filho, 
que se havia convertido ao catoli-
cismo. Ou seja, o filho se conver-

teu ao catolicismo, o pai foi morto. 
Diante desse absurdo civilizacional 
fruto do fanatismo religioso, Voltai-
re convida à tolerância entre os re-
ligiosos.

No longo tempo histórico que 
se seguiu, vencemos muitas lutas 
em favor da tolerância: de costu-
mes, de credo, de escolha sexual, 
de ideias políticas... “Vencemos”? 
Não exatamente, mas certamen-
te conquistamos a possibilidade de 
falar disso tudo abertamente. Po-
demos criticar quem discrimina 

gênero, raça, religião e etc., e ma-
nifestações nas ruas são realizadas, 
mesmo sob repressão e manipula-
ção. Mas é que o processo civiliza-
cional é lento e doloroso.

Agora, enaltecer a ideia de tole-
rância somente não basta. Toda to-
lerância é acompanhada por uma 
intolerância. No próprio texto de 
Voltaire, a intolerância implícita 
é contra o fanatismo religioso que 
mata um homem porque o filho es-
colheu uma religião diferente da 
imposta pelo Estado.

Hoje, vivemos num tempo em 
que a tolerância, clamada a tor-
to e a direito, e associada ao politi-
camente correto, nos leva basica-
mente a aceitar o que deveria ser 
rejeitado. A ideia de tolerância se 
tornou uma bandeira convenien-
te para esconder a conivência, a co-
vardia e a passividade intelectual. É 
interessante observar como a tole-
rância traz um sentimento de acei-
tação que parece amortecer a capa-
cidade crítica por temer usá-la ou 

não sabe como usá-la.
Ser tolerantes ao outro não sig-

nifica aceitar qualquer coisa. Pois 
devemos nos perguntar: até que 
ponto aceitar? Onde está o limite 
entre tolerar e ser conivente com o 
abuso, o atraso, o crime? Como dis-
cernir o que é tolerável em nome 
do “bem comum” e o que é intole-
rável em nome do “justo e saudá-
vel” que é também “bem comum”?

Tolerância parece dizer “paz”, 
intolerância parece trazer conflito. 
Mas o conflito é parte essencial do 
processo de desenvolvimento cog-
nitivo e social. Conflito quer dizer 
contradição, oposição que não en-
contra imediata resolução e que, 
portanto, demanda atenção, dedica-
ção, trabalho.

Trabalho civilizacional.
Evoluir requer constante apri-

moramento do pensar, discrimi-
nação intelectual que separa com 
sempre mais nitidez o que signifi-
ca cada coisa, tanto no pensamento 
universal como naquele diário. Va-

mos dar um exemplo.
Na vida prática o que signifi-

ca ser tolerantes com o vizinho que 
deixa o som ligado até depois das 
dez da noite? Significa sono mal dor-
mido, significa frustração e tensão 
(que, inevitavelmente, cresce com 
o tempo). Significa sensação de não 
ter “um lar meu” pois sou invadido 
e abusado. Significa sentir-se à mer-
cê dos outros, sentir-se estrangeiro 
no próprio país, cidade, bairro, sig-
nifica sentir-se “chato” e “errado” 
se reclamar, o que reforça a ideia de 
que as próprias necessidades não va-
lem nada, portanto “eu não valho 
nada” uma vez que aquilo do qual 
preciso é desconsiderado. Significa a 
ausência de um senso de civilidade 
e de pertencimento a um país que 
cuida de seus cidadãos. Logo, sentir-
-se sozinho numa selva onde é cada 
um por si, sem nem mesmo as leis 
naturais que sabiamente governam 
os animais. Leva consequentemente 
a não se importar com a “coisa pú-
blica”, que é o Estado, a cidade, as 
ruas, as calçadas, os vizinhos... Essa 
é a consequência da “pequena tole-
rância” em nome da “paz”.

VIVER BEM

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

A SAUDÁVEL INTOLERÂNCIA DO DIA-A-DIA 

adriana@gazetanews.comPor ADRIANA TANESE NOGUEIRA
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A 
vida é um todo formado pe-
los seguintes elementos: eu 
interior (pensamentos e sen-
timentos), eu exterior (cor-

po), sociedade (relações interpes-
soais) e cultura (valores e crenças). As 
relações entre os elementos são in-
terdependentes. Se um se desequi-
librar, o sistema inteiro se desequi-
libra.

O corpo é, talvez, o elemento 
mais susceptível, pois é o único em 
que passa pelo processo de deteriora-
ção e morte, seja por envelhecimen-
to ou por negligência de cuidados.

Não se pode dizer que um dos 
elementos seja mais importante que 
o outro, mas não há como negar a 
necessidade do corpo para a existên-
cia de uma vida interior, com pensa-
mentos e sentimentos, bem como de 
uma sociedade, na qual se desenvol-
vam relacionamentos interpessoais, 
e de uma cultura, que nos transmita 
valores e crenças. Sem corpo físico, 
não existimos.

Hoje, quando se fala em cuidar 

do corpo físico, logo se pensa em die-
tas de emagrecimento e exaustivas 
sessões de exercícios para modelar o 
corpo, mas não é disso que estamos 
falando. Nosso foco é a saúde.

O corpo costuma dar sinais quan-
do algo não vai bem, mas, ante um 
mal-estar, a maioria das pessoas prefe-
re dizer: “É bobagem, logo passa!”. O 
pior é que essa “bobagem” vai se repe-
tindo e as pessoas continuam achan-

do que não é nada. E isso continua até 
o dia em que elas se dão conta que se 
tornaram obesas, hipertensas, com o 
colesterol alto e diabéticas.

A maioria das pessoas nasce sau-
dável, mas, na infância, adquire hábi-
tos alimentares prejudiciais à saúde. 
Hoje, muitos pais não têm tempo pa-
ra seus fi lhos e compensam isso com 
guloseimas de alto valor calórico e 
baixo valor nutricional. Além disso, a 

televisão e o computador ajudam as 
crianças a se tornarem cada vez mais 
sedentárias e, assim, elas vão acumu-
lando quilos, angústias e tristezas.

A criança cresce, torna-se obesa 
e, na adolescência, começa a acumu-
lar frustrações, abrindo uma porta 
para a proliferação de doenças físicas 
e psíquicas, como depressão, angús-
tia e ansiedade. Aí, ou o adolescente 
faz uma reeducação alimentar e co-
meça a praticar alguma atividade fí-
sica regular ou as coisas tendem a se 
tornar cada vez mais complicadas, 
pois a partir dos 30 anos o corpo co-
meça a envelhecer e a quantidade de 
problemas de saúde tende a ser pro-
porcional à qualidade de vida, princi-
palmente da alimentação.

Para a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), os alimentos podem 
ser considerados a mais nova arma 
na prevenção de doenças. Nos ali-
mentos, existem compostos quími-
cos “causadores” e “protetores” de 
doenças. Gorduras saturadas, por 
exemplo, são alimentos causadores 

de doenças, uma vez que podem pro-
vocar o desenvolvimento de alguns 
tipos de câncer e o surgimento de hi-
pertensão arterial, entre outros pro-
blemas. Já os peixes de água fria são 
alimentos protetores ou funcionais, 
pois sua carne é rica em ômega-3, 
uma substância bioativa, que ajuda 
a diminuir a pressão sanguínea e a 
controlar os níveis de colesterol e de 
triglicérides no sangue.

Outros alimentos funcionais são: 
linhaça (melhora o sistema imunoló-
gico e é precursor do ômega-3), alca-
chofra, chicória, alho e cebola (aju-
dam a reduzir o risco de 2 diabetes, 
obesidade, osteoporose e câncer), ce-
noura, abóbora e mamão (têm ação 
estimulante sobre o sistema imuno-
lógico, combatem os radicais-livres e 
previnem o envelhecimento preco-
ce), melancia e tomate (combatem 
os radicais-livres e protegem contra 
doenças cardiovasculares).

As informações deste artigo fo-
ram apenas um aperitivo. Agora, pes-
quise, informe- se e comece a modi-
fi car positivamente seu estilo de vida 
a partir da alimentação, sem dietas 
radicais.

LAIR RIBEIRO

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.

Cuide da saúde e fique em forma!

lair.ribeiro@gazetanews.com
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P
rincipal nome da mú-
sica tradicional por-
tuguesa, a cantora 
Mariza anuncia o no-

vo projeto de sua carreira, o 
álbum “Mariza Canta Amá-
lia”. Previsto para o próximo 
dia 20 de novembro, o álbum 
traz Mariza fazendo uma 
grande e merecida homena-
gem a cantora Amália Rodri-
gues (conhecida como Rainha 
do Fado). A Warner Music dis-
ponibilizou nas plataformas 
digitais “Lágrima”, primeiro 
single do projeto.

“Não existem duas vozes 
como essas. A falecida Amália 
Rodrigues, Rainha do Fado, 
cantora única entre as maio-
res vozes da música popular 
do século 20 como Piaf, Sina-
tra, e Ella. Mariza, a jovem 
cantora que ajudou a trazer 
o fado ao século 21. Duas das 

maiores e mais influentes es-
tilistas do fado, ex-libris da 
Música Popular Portuguesa, 
patrimônio cultural mundial. 
Duas artistas que têm muito 
em comum, além das origens. 
Mariza fez audiências globais 
se apaixonarem por ela como 
apenas Amália tinha feito nos 
anos 50 e 60, com residências 
em locais lendários como o 
Olympia (Paris) ou o Carnegie 
Hall (Nova York). Por meio de 
aclamadas gravações e cola-
borações inesperadas, Mariza 
expandiu o que o Fado pode-
ria ser — assim como Amá-
lia fez nos anos 60 e 70. Mari-
za se tornou embaixadora da 
música portuguesa no sécu-
lo 21 como apenas Amália foi 
capaz no século 20�, informa 
o comunicado da gravadora 
sobre o lançamento.

Desde cedo, Mariza sem-

E
nquanto comemora 
a indicação do álbum 
“Eu Feat Você” ao La-
tin GRAMMY (a ceri-

mônia que anunciará os ven-
cedores ocorre no dia 19 de 
novembro), o trio Melim apre-
senta sua nova música de tra-
balho, “Amores e Flores”, dis-
ponibilizada pela Universal 
Music, inclusive em forma de 
clipe, postado no canal oficial 
do trio no YouTube. Composta 
pelos irmãos, a letra tem pas-
sagens otimistas que fazem 
jus ao estilo positivo da ban-

da. “Eu particularmente ado-
ro. A levada tem nosso jeiti-
nho pop, é romântica e alegre. 
Além disso, acreditamos que 
as pessoas possam se identifi-
car, principalmente nesse mo-
mento delicado que estamos 
vivendo. Às vezes uma men-
sagem positiva faz toda a di-
ferença”, afirma Rodrigo Me-
lim. Para Gabi Melim, a faixa 
fala do amor como algo livre. 
“É uma composição que trans-
mite paz, nos deixa seguros e 
lida com o fim e o começo dos 
ciclos de um relacionamento 

de uma forma leve e natural. 
A música apresenta o senti-
mento de uma forma madura 
e mostra que ele começa pri-
meiro por nós mesmos, por 
aquilo que somos”, conta a ar-
tista.

“Amores e Flores” é uma 
das canções que dão start na 
segunda parte do álbum “Eu 
Feat. Você”, gravado em Los 
Angeles, nos Estados Unidos. 
Lançado em maio, o proje-
to rendeu uma indicação ao 
Latin GRAMMY na categoria 
“Melhor Álbum de Pop Con-

temporâneo em Língua Por-
tuguesa”. Em menos de três 
meses de lançamento, Gabi, 
Diogo e Rodrigo comemora-
ram a chegada da faixa-títu-
lo, “Eu Feat. Você” ao 1º lugar 
das rádios do Rio de Janeiro e 
de São Paulo, sendo a música 
mais tocada do segmento pop.

PLANETA MÚSICA

Carioca, produtor musical e radialista. Radicado nos EUA desde 1992. Comanda o premiado 
programa Café Brasil na 88.9FM WDNA, e produz shows e turnês pela empresa Brazilian Nites.

Mariza em tributo a Amália Rodrigues

Melim apresenta “Amores e Flores”

planetamusica@gazetanews.comPor GENE DE SOUZA

pre cantou peças do reper-
tório de Amália, no palco ou 
em estúdio. Mas nunca an-
tes deu o passo de gravar 
um álbum inteiro de clássi-
cos da Amália. Agora é a ho-
ra: em 2020, quando comple-
ta 20 anos de carreira, Mariza 
faz um tributo ao centená-
rio do nascimento de Amá-
lia. “O melhor jeito que achei 
para prestar minha homena-
gem a Amália e agradecê-la 
pelo legado e inspiração que 
ela nos deu”, diz Mariza, so-
bre o álbum que reúne dez 
clássicos da Rainha do Fado 
— entre eles, “Gaivota”, “Es-
tranha Forma de Vida”, “Com 
que Voz”, “Fado Português”, 
“Povo que Lavas no Rio”, “Foi 
Deus”.

Para esse novo álbum, Ma-
riza convidou um velho ami-
go – o músico e produtor bra-

sileiro Jaques Morelenbaum, 
que com frequência traba-
lha com nomes como Ryui-
chi Sakamoto e Caetano Ve-
loso. Morelenbaum produziu, 
em 2005, o álbum triplo-pla-
tina “Transparente”, da estre-
la portuguesa. Desta vez, ele 
cria uma sedutora e inspirada 
série de arranjos orquestrais, 
simultaneamente clássicos 
e inovadores, que permitem 
a Mariza mergulhar em can-
ções que todos pensamos co-
nhecer e torná-las novas, fres-
cas, arrebatadoras.



ENTRETENIMENTO Gazeta Brazilian News · Semana de 5 a 11 de Novembro de 202022

BASTIDORES
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O treinador já treinou diversos jovens 

goleiros na FL

A assessora de marketing Karlla Daniella ganhou 

música preferida na Radio Gazeta

O paulista Jose Rogerio está de malas 

prontas para a Arabia Saudita

Karlla Daniella ganha “canção 

presente” da Radio Gazeta News

Brasileiro, residente em 

Deerfield, é convidado 

para treinar goleiros na 

Arábia Saudita

U
m Happy Birthday especial para Karlla Daniella, na-
tural de Goiânia e assessora de Marketing, da Saltro 
Marketing, com sedes na Flórida e Brasil.

Karlla completou mais um aniversario no dia 4 de no-
vembro, em Miami, mas foram várias comemorações duran-
te a semana. E para homenageá-la, a rádio Gazeta ofereceu a 
música preferida dela, “Propaganda”, da dupla Jorge &amp; 
Mateus, como mais uma forma de comemorar a data. Fique 
ligada na programação da Rádio Gazeta News, através do 
aplicativo ou no Facebook. Quem sabe você não será o próxi-
mo aniversariante a receber uma “canção presente”?

D
estaque do Bastidores desta semana 
para o Jose Rogerio Moreira, natural 
de Assis, interior de São Paulo, e há 6 

anos vivendo na FL, em Deerfield Beach. Há 26 
anos, Jose Rogério é treinador de jovens golei-
ros e já atuou em diversos clubes no Brasil e 
na Flórida, como o Boca Raton FC, Hurricane 
FC e o Parkland Soccer. O trabalho árduo ge-
rou frutos, e o brasileiro acaba de ser contrata-
do para treinar goleiros na seleção da Arábia 
Saudita. “Meu objetivo sempre foi fazer gran-
des goleiros, como fiz no Brasil. Só tenho que 
agradecer a esses clubes, mas hoje começo ou-
tro ciclo, em outro país, mas com o mesmo ob-
jetivo:

por onde eu passar, quero fazer grande go-
leiros”, afirmou Jose Rogerio. Ele deixa a Fló-
rida para realizar mais um grande desafio na 
sua carreira. “Vou trabalhar fora, mas a Flórida 
é minha casa”. Parabéns e muito sucesso!!!

Turne da banda de metal 

Claustrofobia na FL

Banda Claustrofobia faz turnê pela 

Flórida em fevereiro

A 
banda brasileira de metal “Claustrofobia” vai se apresentar em 
algumas cidades da Flórida, pela primeira vez, em fevereiro. Os 
shows serão promovidos pelo programa “Fúria Gazeta” da Rá-

dio Gazeta NEWS, e patrocinados pela marca de pratos de bateria Orion 
Cymbals, que está oficialmente sendo distribuída nos Estados Unidos pe-
la Swamp Loco LLC. As datas e os locais serão divulgados nas próximas 
semanas. Fique ligado no programa “Fúria Gazeta” nas quartas e sextas a 
partir das 7 da noite, pelo Aplicativo, Redes Sociais ou GazetaNews.com!
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Halloween do 

TREEHOUSE46

F
oi realizado no sábado 31, o primeiro 
Halloween do Treehouse46, em Boca 
Raton, com uma linda festa e um pú-

blico seleto, que caprichou na fantasia.

A casa preparou os 2 ambientes 
com uma decoração divertida e as-
sustadora, além de oferecer diferen-
tes atrações durante a programação 
com Djs e Jack Sparrow & Black 
Pearl Band.
Fotos: JowB Photograph por Visual 
Shumacher para GAZETANEWS




