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COVID-19: a Flórida está testando 

a “imunidade de rebanho”?

C
om mais casos e hospitalizações pela doença 
nas últimas semanas, medidas restritivas sen-
do retiradas e o “novo normal” acontecendo, as 

dúvidas sobre o futuro da pandemia na Flórida preo-
cupam. Mas afinal, a Flórida é o caso-teste da nação 

para a chamada imunidade coletiva da COVID-19? A 
Flórida pode voltar à vida normal sem conter a disse-
minação do novo coronavírus? Saiba como especia-
listas analisam essa estratégia para tentar conter a 
pandemia. Flórida | Pág. 10

As hospitalizações pela COVID-19 aumentaram 25% nas últimas duas semanas e mais de 35% nos últimos 30 dias, segundo agência.
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Desde março de 2020, 
o UNICEF vem traba-
lhando intensamente 

para mitigar os impactos da 
pandemia de Covid-19 na vi-
da de crianças e adolescentes 
no Brasil. Eles são as vítimas 
ocultas da pandemia, sofren-
do gravemente as consequên-
cias dela.

O Ministério da Saúde do 
Brasil registrou o primeiro 
caso de coronavírus no País 
em 26 de fevereiro de 2020. 

Em setembro de 2020, o Bra-
sil se vê diante de um cenário 
preocupante: ainda há uma 
média de quase 800 mortes 
pela Covid-19 por dia, com a 
interiorização da pandemia 
no País, junto com o agrava-
mento da crise econômica, 
das desigualdades sociais e 
da pobreza.

Neste momento, todos 
sofrem as consequências da 
pandemia. Mas elas são ainda 

mais graves quando se fala 
em crianças e adolescentes, 
em especial os mais vulnerá-
veis. São eles que sofrem, de 
forma mais profunda, os im-
pactos da crise provocada pe-
lo coronavírus.

A pesquisa Impactos Pri-
mários e Secundários da Co-
vid-19 em Crianças e Adoles-
centes, realizada pelo Ibope 
para o UNICEF em julho 2020 
em todo o País, mostra que 
os brasileiros que vivem com 

pessoas menores de 
18 anos em casa fo-
ram a maioria entre 
aqueles que tiveram 
redução de rendi-
mentos, ficaram su-
jeitos à insegurança 
alimentar e, inclusi-
ve, à fome, entre ou-
tros desafios.

De acordo com 
a pesquisa do Ibope, 63% das 
famílias com crianças expe-
rimentaram uma redução 
dos seus rendimentos, e 52% 
pediram o auxílio emergen-
cial oferecido pelo Governo. 
Uma em cada três famílias 
com crianças e adolescen-
tes (31%) passou a consumir 
mais alimentos industriali-
zados comparado com 18% 
das famílias que não residem 
com crianças e adolescentes. 

E mais de um em cada quatro 
brasileiros que reside com 
crianças e adolescentes (27%) 
passou por algum momento 
em que os alimentos acaba-
ram e não havia dinheiro pa-
ra comprar mais.

O fechamento das escolas 
e o baixo acesso de muitos à 
internet impactam a educa-
ção e agravam as desigualda-
des de aprendizagem no País. 
Segundo a pesquisa, 9% das 
crianças e dos adolescentes 
que estavam na escola antes 
da pandemia não consegui-
ram continuar as atividades 
em casa – ficando excluídos 
da escola.

O acesso a serviços bási-
cos de saúde durante a pan-
demia se torna mais difícil, 
trazendo riscos à saúde de 
gestantes, crianças e adoles-
centes vulneráveis.

O longo tempo de isola-
mento social impacta a saúde 
mental de meninas e meni-
nos e traz consequências. Du-
rante a pandemia, maus-tra-
tos, violência doméstica ou 
sexual, abuso, exploração e 
trabalho infantil se agravam.

Junto com tudo isso, a 
pobreza se agravou no País, 
afetando crianças e adoles-
centes, que são maioria nas 
camadas mais pobres da po-

pulação. Todos esses fatores 
fazem com que crianças e 
adolescentes sejam as víti-
mas ocultas dessa pandemia. 
É fundamental priorizar a in-
fância e a adolescência nas 
respostas à pandemia e agir 
agora para salvar vidas e ga-
rantir os direitos de cada me-
nina e menino, sem exceção.

Logo no início da pan-
demia, foi mobilizada uma 
grande rede, unindo parcei-
ros do setor privado, organi-
zações locais da sociedade 
civil e do governo para fazer 
chegar doações às famílias 
que mais precisam. Itens es-
senciais de higiene e limpe-
za, além de máscaras, cestas 
básicas e outros produtos, 
começaram a ser distribuí-
dos imediatamente nas peri-
ferias de 11 capitais: Belém, 
Boa Vista, Fortaleza, Maceió, 
Manaus, Recife, Rio de Janei-
ro, Salvador, São Luís, São 
Paulo e Vitória. Até o final de 
agosto, 1.883.409 pessoas já 
haviam recebido doações de 
produtos de higiene, limpeza 
e cestas básicas.

Em paralelo, o UNICEF 
passou a utilizar a força de 
suas redes sociais, a mobili-
zação de imprensa e a comu-
nicação comunitária. Texto: 
UNICEF Brasil.

CONSULADO-GERAL DO BRASIL EM MIAMI

Setor de assistências a brasileiros:  

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

AEROPORTO INTERNACIONAL

Miami: (305) 876 7000

Fort Lauderdale: (954) 359 1200

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

Palm Beach: (561) 471 7400

Orlando: (407) 825 2001

AMERICAN RED CROSS

Miami Dade: (305) 644 1200

Broward : (954 797 3800

Palm Beach: (561) 833 7711 (South) 

Palm Beach: (561) 746 1532 (North) 

Orlando e Região: (407) 644 9300

ANIMAL CARE AND REGULATION DIVISION

Miami Dade: (305) 6441200

Broward: (954) 359 1313

Palm Beach: (561) 233-1200 | Orlando: (407) 836 6311
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OUTONO até 21 de dezembro

FLORIDA CENTRAL SUL DA FLORIDA

De quinta a sábado chuvas 

e ventos fortes, temperatu-

ras em declínio a partir de 

segunda feira. A tempes-

tade tropical ETA sobe pe-

lo Golfo do México, para-

lelamente à costa oeste da 

Florida, com alertas de ala-

gamentos, chuvas e ven-

tos fortes, principalmente 

na área costeira das regiões 

central e norte do estado. 

Mesmo após tocar o con-

tinente e enfraquecer, no 

domingo dia 15, ETA con-

tinuará provocando muita 

chuva no LESTE do país.

Temperaturas em declínio 

a partir de segunda feira. 

A tempestade tropical ETA 

sobe pelo Golfo do México, 

paralelamente à costa oes-

te da Florida, com alertas de 

alagamentos, chuvas e ven-

tos fortes, principalmente 

na área costeira das regiões 

central e norte do estado. 

Mesmo após tocar o conti-

nente e enfraquecer no do-

mingo dia 15, ETA conti-

nuará provocando muita 

chuva no LESTE do país.
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Erick Bretz, 27 anos, foi condenado por estrangulamento e dano corporal 

grave à ex-namorada Melissa Gentz, em 2018, em Tampa (FL) 

Brasileiro que agrediu namorada na 

FL é condenado a 30 dias de prisão 

O 
estudante mineiro 
Erick Bretz, 27, foi no-
vamente detido pela 

polícia do condado de Hills-
borough, na região de Tampa 
(FL), por causa da acusação de 
agressão à também mineira 
Melissa Gentz em 2018, namo-
rada do jovem na época.

Desta vez, Bretz, estudan-
te da Universidade de Miami, 
foi preso no dia 22 de outubro 
e vai ficar por 30 dias detido 

como condenação por estran-
gulamento e dano corporal 
grave à ex-namorada, de acor-
do com sentença após audiên-
cia em que o acusado não con-
fessou o crime.

Em 2018, após a denúncia 
de Melissa, o acusado chegou 
a ser preso, mas foi solto após 
pagar fiança de $7,5 mil.

Em seu perfil no Insta-
gram, Melissa Gentz falou so-
bre a condenação e o caso. 

“Posso dizer que isso foi uma 
grande vitória pra mim. Ape-
sar dele não ter confessado o 
crime, ele fez uma declaração 
de não contestação.

Com isso, o juiz decidiu 
que ele é sim responsável por 
ter cometido um crime, que 
no caso foi de estrangulamen-
to. Novamente agradeço a to-
das as pessoas que sempre me 
apoiaram. Os que não apoia-
ram minha história infeliz-

mente colocam o dinheiro da 
família Bretz em primeiro lu-
gar”, escreveu. 

De acordo com o relató-
rio de prisão do Hillsborough 
County Sheriff’s Office, o ca-
so do jovem será verificado 
também pelo U.S. Immigra-
tion and Customs Enforce-
ment (ICE).

Leia os detalhes sobre a 
agressão e a acusação no ga-
zetanews.com. Erick Bretz, 27, cumpre pena por agressão à mineira Melissa Gentz em 2018.

Hillsborough Police

Vírus do Nilo Ocidental é confirmado em mais condados 
Autoridades de saúde dos 

condados de Hillsborough, 
Duval, Manatee e St. Lucie re-
lataram casos de infecção do 
vírus do Nilo Ocidental em 
humanos e aves nas últimas 
semanas.

“Há uma grande preocu-
pação de que mais residentes 

possam ficar doentes”, escre-
veu o Departamento de Saúde 
do Condado de Hillsborough 
em um comunicado à impren-
sa na terça-feira, 10, de acordo 
com o canal Fox 13.

No condado de Hillsbo-
rough, as autoridades de saú-
de confirmaram que uma 

pessoa foi infectada, mas não 
especificaram identidade e on-
de o vírus foi contraído.

Já o Departamento de Saú-
de da Flórida no condado de 
Duval disse que várias gali-
nhas e grupos de mosquitos 
testaram positivo para o vírus 
do Nilo Ocidental. Como resul-

tado, o risco de transmissão 
para humanos aumentou, em-
bora nenhum caso humano te-
nha sido confirmado.

Durante o verão deste ano, 
mais de uma dúzia de casos de 
vírus do Nilo Ocidental foram 
confirmados no condado de 
Miami-Dade.O vírus é transmitido por picadas de mosquito e pode ser fatal.

arquivo GN
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As fortes chuvas danificaram um dos maiores locais de teste de COVID-19 do estado em Miami-Dade

Cidades da Flórida se recuperam após 

inundações pela tempestade tropical Eta

A 
tempestade tropical Eta 
causou alagamentos e 
enchentes em diversas 

cidades do sul da Flórida no 
início desta semana.

Bairros inteiros ficaram 
alagados e sem energia elétri-
ca. As fortes chuvas danifica-
ram um dos maiores locais de 
teste de COVID-19 do estado, 
no Hard Rock Stadium do con-
dado de Miami-Dade.

Em vários pontos, como 
no bairro de Melrose Park, 

em Fort Lauderdale, avenidas 
e ruas ficaram intransitáveis 
devido ao volume de água que 
acumulou.

Pelo menos 23 escolas pú-
blicas em Broward County não 
abriram as portas até a terça-
-feira, 10.

Eta foi a 28ª tempestade 
nomeada de uma temporada 
recorde de furacões e a pri-
meira a atingir a costa da Fló-
rida em 202 depois de passar 
pela Nicarágua como um fu-

racão de categoria 4 e matar 
mais de 100 pessoas do Méxi-
co ao Panamá.

Logo depois de Eta deixar 
a região e seguir para o Golfo 
do México, o National Hurrica-
ne Center informou a forma-
ção da 29ª tempestade, Theta, 
que tomou forma na segunda 
à noite, batendo o recorde es-
tabelecido em 2005, quando 
os furacões Katrina, Rita e Wil-
ma atingiram a costa do Golfo.

Em Fort Lauderdale e Miami, ruas e avenidas ficaram intransitáveis. 

TwitterFort Lauderdale

Fort Lauderdale pretende proibir copos de isopor nas praias e outros locais 

A proibição de copos e ou-
tros objetos de isopor pode es-
tar chegando à praia e outros 
locais públicos de Fort Lau-
derdale - uma tentativa das 
autoridades locais de prote-
ger o meio ambiente e a vida 
marinha.

Com a medida, cafés, refri-

gerantes e outras bebidas em 
copos de isopor serão proibi-
dos na praia. Não será permi-
tido levar as bebidas em qual-
quer recipiente de isopor.

A proibição não se apli-
caria apenas à praia, mas aos 
parques, edifícios e campos de 
golfe e marinas de proprieda-

de da cidade.
Se a proibição for apro-

vada, as pessoas que trans-
portam alimentos ou bebidas 
em objeto de isopor podem 
ser multadas entre US$ 100 
e US$ 500.

Saiba mais sobre a propos-
ta no gazetanews.com. A proibição não se aplicaria apenas à praia, mas a outros locais públicos. 

Pinterest 

Quando a Pfizer anunciou 
na segunda-feira, 9, que sua 
vacina provou ser 90% eficaz 
nos primeiros testes contra a 
Covid-19, as ações dispararam, 
incluindo as de turismo na 
Flórida. Os líderes agora têm 
esperança de que isso signifi-
que uma melhora na econo-
mia de turismo bem próxima.

Bastante impactado pela 
pandemia, o maior aumento 
de ações veio da indústria de 
cruzeiros, mas parques temá-
ticos, como Disney e Universal 
Orlando, também viram suas 
ações subirem. Canal Fox13. 

Covid-19: setor 

de turismo vê 

melhora com 

anúncio de vacina

Cruzeiros foram proibidos em março.

Grand Celebration 
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Orange County vai reabrir inscrições para ajuda de US$ 1.000 
Auxílio pela Covid-19

O condado de Orange vai reabrir no dia 16 as inscrições para 
a ajuda de US$ 1.000 pela Lei CARES na próxima semana. Resi-
dentes que estão enfrentando dificuldades econômicas devido 
à pandemia de COVID-19 podem se inscrever. 

Para se qualificar, os candidatos devem ser residentes do 
Condado de Orange e devem fornecer prova de que foram fi-

nanceiramente impactados pela COVID-19, além de apresentar 
documento de identidade com foto e cartão do Social Security.

O programa vai permitir que vários candidatos por família 
se inscrevam para financiamento. No entanto, os candidatos 
não receberão o cheque se já o tiverem recebido. 

Leia a matéria completa no gazetanews.com. Famílias poderão receber ajuda se comprovarem perda de renda.

O Snowcat Ridge - primeiro e único parque de neve do estado - irá abrir no 

dia 20 de novembro, em Dade City, no condado de Pasco, na costa oeste

Primeiro parque de neve da 

Flórida será inaugurado no dia 20

P
olo do turismo diversifi-
cado, a Flórida terá a par-
tir deste mês o primeiro 

e único parque de neve do es-
tado, que está programado pa-
ra abrir na sexta-feira, dia 20 
de novembro, em Dade City, 
no condado de Pasco, localiza-
do na área de Tampa Bay, cos-
ta oeste do estado.

O Snowcat Ridge - único 
parque de neve - contará com 
uma enorme colina de tubos, 
Alpine Village e um iglu gi-
gante.

A colina de tubos de ne-
ve terá 60 pés de altura e 120 

metros de comprimento, com 
um elevador que levará os visi-

tantes e seus tubos de neve ao 
topo. Os visitantes poderão se 

divertir em um tubo familiar 
individual, duplo ou para 6 
pessoas para deslizar pela en-
costa coberta de neve.

Na cúpula de neve, os vi-
sitantes poderão construir bo-
necos ou castelos de neve com 
neve real. A cúpula de neve 
também incluirá uma colina 
de neve menor para os hóspe-
des mais jovens.

“Algumas pessoas pensam 
que é impossível experimen-
tar tubos de neve e a alegria 
da neve na Flórida, mas nos-

sa equipe se preocupa em tor-
nar o impossível, possível”, 
disse Mark Bremer, Diretor 
de Criação da Snowcat Ridge. 
“O novo parque de neve alpi-
na será único em todos os as-
pectos e nossa equipe está en-
tusiasmada com o lançamento 
em novembro”.

O Snowcat Ridge também 
apresentará um show mágico 
de música e luzes em Snowy 
Slopes todas as noites, visível 
da Alpine Village, que pos-
sui seu próprio mercado com 
deliciosas guloseimas típicas 
do inverno, como chocolate 
quente e cappuccino.

Os ingressos já estão dis-
poníveis para compra a partir 
de $ 24,95. Todos os ingressos 
custam US $ 5 a mais na bilhe-
teria e a venda pela internet já 
está aberta. Veja no gazetane-
ws.com mais detalhes.

O Snowcat Ridge terá colina de tubos para descida na neve, a Alpine Village e um iglu gigante. 

Divulgação

“Algumas pessoas 

pensam que é impossível 

experimentar a alegria 

da neve na Flórida, mas 

tornamos o impossível, 

possível”, diz Mark Bremer.

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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As taxas de positividade em vários condados voltaram a ficar acima de 8%, após uma média próxima a 5% em outubro

Com novo aumento de casos, a Flórida está testando 

a “imunidade de rebanho” contra a COVID-19?

Os especialistas se per-
guntam e alertam: a 
Flórida é o caso-teste 

da nação para a chamada imu-
nidade coletiva da COVID-19? 
A Flórida pode voltar à vida 
normal sem conter a dissemi-
nação do novo coronavírus? 
Com mais casos e hospitaliza-
ções pela doença nas últimas 
semanas e medidas restritivas 
sendo retiradas, as dúvidas so-
bre o futuro da pandemia na 
Flórida preocupam. Sem con-
tar a aproximação do inver-
no que pode contribuir para 
maior circulação do vírus. 

As taxas de positividade 
na Flórida e em vários conda-
dos voltaram a ficar acima de 
8%, após uma média próxima 
a 5% em outubro. As hospitali-
zações por causa da COVID-19 
aumentaram 25% nas últimas 
duas semanas e mais de 35% 
nos últimos 30 dias, de acor-
do com o secretário interino 
da Agency for Health Care Ad-
ministration Shevaun L. Har-
ris ao jornal News4Jax.

O aumento nas hospitali-
zações ocorre à medida que o 
número de casos de COVID-19 
no estado continua a subir. 
Na quarta-feira, 10, o Depar-
tamento de Saúde da Flórida 
relatou um total de 852.174 
casos de COVID-19 na Flóri-
da, um aumento de 4.316 ca-
sos em relação à contagem de 
terça-feira. Mortes pela doen-
ça somam 17.248 (residentes) 
e 212 (não-residentes). Os con-
dados de Miami-Dade, Palm 
Beach e Broward encabeçam 
a lista, seguidos por Hillsbo-
rough e Pinellas.

O enfermeiro Leonard M. 
Vuicsin, 53 anos, trabalha no 
Jackson Memorial Hospital e 
disse ao Gazeta News que as 
internações recentes estão 
refletindo a média de posi-
tividade dos casos que está 
aumentando no estado. “Es-
tamos preparados para a pos-
sibilidade de uma nova onda 
de Covid para fim de Novem-
bro ou Dezembro”, afirmou. 

Aos poucos, o funciona-
mento dos locais vai se norma-
lizando. As aulas presenciais 
foram retomadas na maior 
parte das escolas, quase to-
das as partes do comércio - in-
cluindo restaurantes e clubes 
-já voltaram a funcionar - com 
algumas restrições como uso 
de máscaras e distanciamento 

social. Praias e parques tam-
bém estão liberados es gover-
nos locais já não podem impor 
multas pela falta de máscara. 

Imunidade de reba-

nho

O governador Ron DeSan-
tis segue uma política propos-
ta pela Casa Branca da chama-
da “imunidade de rebanho” 
ou imunidade coletiva - que 
é permitir que o vírus se es-
palhe livremente até que a 
maioria da população seja in-
fectada e, no caso, adquira an-
ticorpos suficientes para ficar 
imune e conter a propagação 
do vírus. 

Imunidade de rebanho é 
o termo científico para o que 
ocorre quando uma proporção 
grande o suficiente de uma 
população tem imunidade su-
ficiente para retardar a pro-
pagação de um vírus porque 
menos pessoas podem ser in-
fectadas. A forma mais segura 
de obter imunidade coletiva é 
vacinar cerca de 70% da popu-
lação. Também pode ocorrer 
“naturalmente”, se um núme-
ro suficiente de pessoas sobre-
viver à infecção para desenvol-
ver imunidade duradoura. Ou, 
como sugerem Scott Atlas, o 
polêmico consultor atual do 
coronavírus da Casa Branca, 
e DeSantis, a imunidade de 
rebanho pode ser alcançada 
por meio de uma combinação 
de ambos.

No entanto, não se tem re-
sultados concretos de que essa 
técnica funcione e seja a mais 
segura para a população nessa 
pandemia. E como ainda não 
há vacina pronta, o número 
de mortes pode aumentar até 
que se alcance o patamar al-
mejado da imunização cole-
tiva, apontam especialistas. 

Essa abordagem do gover-
nador em adotar a imunidade 
de rebanho tem sido bastante 
criticada. “Espero sinceramen-
te que a Flórida não siga esse 
caminho. É bastante claro que 
uma pequena minoria de pes-
soas já foi infectada neste mo-
mento. Se os líderes políticos 

decidirem seguir esse cami-
nho e encorajar as pessoas a se 
infectarem ... um número ex-
traordinário de pessoas mor-
rerá desta doença antes que a 
imunidade seja alcançada na 
população”, disse Tom Ingles-
by, diretor do Centro Johns 
Hopkins para Segurança de 
Saúde ao Miami Herald. 

De acordo com cálculo de 
infectologistas, o limite míni-
mo para obter imunidade de 
rebanho em uma população 
é de cerca de 60%. Não se sa-
be exatamente quantos flori-
dianos foram infectados até o 
momento. Dos 852.174 casos 
de COVID-19 relatados na Fló-
rida, especialistas em saúde 
pública dizem que certamen-
te é uma contagem subesti-
mada - a questão é quanto. A 
Flórida tem 22 milhões de ha-
bitantes e as infecções relata-
das representam cerca de 3,8% 
da população. Modelos mate-
máticos avançados colocam o 
número estimado de infecções 
totais perto de 4,2 milhões, o 
que seria 19%.

Enquanto isso, o uso de 
máscara e o distanciamento 
social seguem mais eficazes. 

as hospitalizações pela COVid-19 aumentaram 25% nas últimas duas semanas e mais de 35% nos últimos 30 dias, segundo a agency for Health Care administration. 

associated Press. 

“Estamos preparados 

para a possibilidade de 

uma nova onda de Covid 

para fim de Novembro 

ou Dezembro”, afirmou 

Leonard Vuicsin.

O enfermeiro leonard M. Vuicsin, 53 anos, trabalha no Jackson Memorial Hospital em Miami. 

arquivo Pessoal. 

Arlaine Castro
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Quase 50 escolas em todo o sul da Flórida tiveram que cancelar aulas 

presenciais devido a enchentes e falta de energia nesta semana

Residentes cobram das autoridades 

meios para evitar inundações

A tempestade tropical Eta 
deixou o sul da Flóri-
da embaixo d´água, li-

teralmente. Os danos com as 
enchentes são um pesadelo 
para os residentes do conda-
do de Broward e Miami-Dade 
que cobram das autoridades 
mais atitudes para evitar as 
inundações causadas por tem-
pestades. 

De acordo com a South 
Florida Water Management, 
uma precaução durante a ma-
ré alta estava ligada nas áreas 
centrais do condado de Bro-
ward em Lauderhill, Davie e 
Plantation. Mas o dreno de 
tempestade padrão foi projeta-
do para lidar com 4 polegadas 
de chuva e não com os 18 po-
legadas que a tempestade cau-
sou em algumas áreas.

As equipes do SFWM fe-
charam as eclusas e desliga-
ram as bombas durante a ma-

ré alta para que a água da 
maré não volte e cause mais 
inundações. Mas isso inter-
rompe a drenagem por horas. 
Os residente cobram que isso 

não é suficiente e que mais 
precisa ser feito. 

A tempestade deixou mais 
de 30 centímetros de chuva 
em Lauderhill e alguns mora-

alagamentos são um problema sério para o trânsito do sul da Flórida.

Yahoo News

dores estão preocupados com 
os perigos que as enchentes 
trazem para motoristas e pe-
destres na região. 

O prefeito de Fort Lauder-
dale, Dean Trantalis, disse que 
o bairro de Melrose Park está 
em uma lista onde serão re-
projetados o sistema de miti-
gação de tempestades. É um 
problema específico que ele 
disse que será tratado com 
os comissários esta semana, 
além de encontrar maneiras 
de acelerar o andamento do 
projeto. 

Quase 50 escolas em todo 
o sul da Flórida tiveram que 
cancelar aulas presenciais na 
terça-feira, 10, devido a en-
chentes, falta de energia e 
outros problemas causados 
pelo excesso de água nos úl-
timos dias. 

Leia a matéria completa 
no gazetanews.com. 

Governo confirma casos de 

Covid-19 em mais de 800 escolas

Outras 152 escolas primá-
rias e secundárias no sul da 
Flórida confirmaram casos de 
infecção por COVID-19 na se-
mana passada, aumentando o 
número para 827 escolas nos 
condados de Miami-Dade, Bro-
ward, Palm Beach e Monroe. 

Os dados são do Departa-
mento de Saúde da Flórida, 
que divulga um relatório se-
manal sobre casos de corona-
vírus em escolas de todo o es-
tado desde 6 de setembro. O 

relatório divulgado na quar-
ta-feira, 11, inclui casos con-
firmados até 7 de novembro.

O relatório não especifica 
se os alunos e professores in-
fectados têm participado das 
aulas  presenciais.

Miami-Dade tem 359 es-
colas listadas, contra 289 no 
relatório da semana passada.

Broward tem 257 escolas 
com casos, contra 200 há uma 
semana. Leia mais no gazeta-
news.com.

São 827 escolas em Miami-dade, Broward, Palm Beach e Monroe com casos. 

alberto CarvalhoTwitter. 
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Biden fala em remover cota 
dos países para green cards

O presidente eleito se-
gundo projeção da mídia, Joe 
Biden, disse que planeja au-
mentar o número de vistos 
de alta qualificação, incluin-
do o H-1B, e eliminar o limite 
de vistos baseados em empre-
gos por país, ambos os quais 
devem beneficiar dezenas de 
milhares de profissionais es-
trangeiros afetados por algu-
mas políticas de imigração 
da administração de Donald 
Trump. 

Com a senadora Kamala 

Harris como vice, Biden deve 
reverter a decisão do governo 
de Trump de revogar autori-
zações de trabalho para côn-
juges de vistos H-1B, o que afe-
tou negativamente um grande 
número de famílias imigran-
tes nos Estados Unidos.

Tudo isso faz parte de uma 
reforma abrangente da imi-
gração que o governo Biden 
planeja trabalhar, segundo 
seus assessores de campanha. 

Leia a matéria completa 
no gazetanews.com. 

Joe Biden aposta em mais imigrantes qualificados para os EUA.

Arquivo  GN

Ingrid Domingues está acompanhando a recontagem dos votos.

Ingrid Domingues McConville/Arquivo Pessoal

A advogada brasileira In-
grid Domingues Mc-
Conville, que mora na 

Flórida e atua na área imigra-
tória há quase 30 anos nos 
Estados Unidos está acompa-
nhando a contagem e recon-
tagem dos votos da eleição e 
fala sobre o sistema comple-
xo da eleição americana. “É 
um sistema mais complexo 
e não acabou ainda. Somente 
o governo tem a autonomia 
de dizer que um presidente 
foi eleito, não a mídia. Quan-
do não há nenhuma contro-
vérsia e fecham as contagens 
em todos os estados, até po-
de se dizer que há um vence-

Advogada brasileira 
acompanha a contagem de 
votos da eleição nos EUA
Ingrid 

Domingues 

mora na Flórida 

e atua na área 

imigratória 

dor no dia seguinte, como foi 
feito. Mas não é o caso desta 
eleição, onde votos ainda es-
tão sendo contados e reconta-
dos”, explicou ao Gazeta News 
a advogada.

Primeiro, Domingues par-
ticipou da contagem em cen-
tros eleitorais da Geórgia a 

convite do Partido Republi-
cano, do candidato Donald 
Trump. E agora, segundo ela, 
deve ir para outro lugar por-
que alguns estados estão cor-
rendo contra o tempo para fi-
nalizar as contagens até o dia 
8 e 14 de dezembro - prazo 
oficial para os estados encer-

rarem e informarem os núme-
ros às instituições eleitorais.  

Para Ingrid, o mais impor-
tante agora é manter a integri-
dade do sistema eleitoral dos 
EUA. “É um sistema eleitoral 
complexo e agora não é ques-
tão de contar ou recontar vo-
tos pra ver quem ganhou, mas 
se vai ser respeitado o sistema, 
os questionamentos quanto 
aos resultados dos estados on-
de houve dúvida ou fraude e 
se vamos ter um país para go-
vernar. É isso”, salienta Do-
mingues. 

Apesar de projeções da-
rem a vitória ao democrata Joe 
Biden, alguns Estados, como 
a Geórgia, Carolina do Norte, 
Arizona e Pensilvânia ainda 
estão em processo de conta-
gem e recontagem. Por isso, 
o resultado não foi certifica-
do. Donald Trump afirmou, 
sem apresentar evidências, 
que houve fraude eleitoral. O 
republicano contestou os re-
sultados de locais onde Biden 
venceu, como Geórgia, Wis-
consin, Nevada e Pensilvânia. 
Na terça-feira, 10, o procura-
dor-geral dos Estados Unidos, 
William Barr, autorizou inves-
tigações sobre supostas “irre-
gularidades na apuração de 
votos” na eleição. 
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As mudanças incluem um aumento nas questões do teste de civismo de 10 para 20

USCIS analisa alterações nas perguntas e 
pontuação do teste para a cidadania 

A 
US Citizenship and Im-
migration Services (US-
CIS) planeja mudanças 

no teste de naturalização, pelo 
qual os imigrantes passam pa-
ra se tornarem cidadãos nor-
te-americanos, de acordo com 
um projeto de memorando ob-
tido pela CNN.

No ano passado, a US-
CIS, que administra o exame, 
anunciou que estava fazendo 
alterações na parte cívica do 
teste. As últimas revisões do 
exame de naturalização foram 
feitas há 10 anos, em 2009, 
quando a agência “implemen-

tou formulários de teste pa-
dronizados para os requisitos 
de teste de inglês e civismo”.

De acordo com o memo-
rando, as revisões estão che-
gando ao fim e incluem a adi-
ção de mais questões e tópicos 
do teste de civismo, bem co-
mo a alteração da pontuação 
para aprovação. O exame ge-
ralmente consiste em um tes-
te de inglês e um teste de ci-
vismo.

Questões e pontuação 
Atualmente, o exame 

apresenta 100 questões cívi-
cas. Os candidatos são ques-

tionados sobre até 10 delas 
durante uma entrevista e têm 
que responder seis correta-
mente para passar. Mas as 
mudanças, de acordo com o 
memorando, incluem um au-
mento nas questões do teste 
de civismo de 10 para 20 e, co-
mo tal, a alteração da pontua-
ção de aprovação para 12/20 
em vez de 6/10. O memoran-
do também diz que os oficiais 
do USCIS farão todas as 20 per-
guntas, em vez de parar quan-
do o candidato atingir a pon-
tuação necessária. Leia mais 
no gazetanews.com.o teste de civismo deve aumentar de 10 para 20; pontuação 12-20.

US Citizenship and Immigration Services

CBP prende mais de 100 imigrantes indocumentados em 30 horas

A Patrulha de Fronteira 
em Laredo, na fronteira entre 
o México e o Texas, prendeu, 
num intervalo de 30 horas, 
mais de 100 indivíduos que 
atravessaram ilegalmente pa-
ra os Estados Unidos.

Eles estavam dentro de ca-

minhões e em esconderijos 
próximos à fronteira. Ao to-
do, 106 imigrantes foram de-
tidos, sendo 92 do México e os 
outros 14 de Honduras, Guate-
mala, Equador e El Salvador.

As prisões foram realiza-
das entre 21 e  22 de outu-

bro e resultaram de diferentes 
operações como rompimento 
de vários esconderijos, para-
das de veículos, operações de 
checkpoint, operações de ve-
rificação de trens, caixas, sal-
vamento de veículos e recupe-
ração de um veículo roubado.

Segundo a agência, o pe-
rigo que esses imigrantes cor-
rem nas mãos dos contraban-
distas é muito grande, ainda 
mais em época de uma pan-
demia como de agora. 

Leia a matéria completa 
no gazetanews.com. Imigrantes detidos em caminhões. 

US Border Patrol Laredo Sector

Advogados e defensores 
das mulheres imigrantes que 
denunciaram procedimen-
tos cirúrgicos ginecológicos 
agressivos, indesejados ou 
desnecessários em centros de 
detenção do ICE na Geórgia 
disseram que os investigado-
res federais estão excluindo 
testemunhas e preparando-as 
para serem deportadas.

O número de mulheres 
imigrantes que alegam te-
rem sido submetidas a proce-
dimentos ginecológicos não 
consensuais ou medicamen-
te desnecessários nas mãos 
de Mahendra Amin enquanto 
detidas no Centro de Deten-
ção do Condado de Irwin em 
Ocilla, Geórgia, cresceu pa-
ra pelo menos 43. Destas, 17 
permanecem detidas e apenas 
um recebeu um pedido de in-
vestigadores federais para ser 
entrevistada, de acordo com 
Caitlin Lowell, uma estudan-
te de direito da Clínica de Di-
reitos dos Imigrantes da Co-
lumbia Law School que está 
trabalhando com o grupo de 
detidas.

Internas do ICE 
que denunciaram 
cirurgias estão 
sendo deportadas
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Em Broward, a venda de apartamentos aumentou quase 86% em relação a 2019, segundo o Multi Listing Service

Coronavírus não intimida busca por imóveis, 

principalmente apartamentos, em Miami e Broward

O mercado imobiliário se-
gue firme e forte mesmo com 
todos os desafios econômi-
cos enfrentados no país. Tu-
do começou ainda em julho/
agosto com a venda de casas, 
agora chegou a vez dos apar-
tamentos. Quando o assun-
to são os novos residentes de 
dentro dos Estados Unidos, a 
sua maioria vem da Califór-
nia, Massachusetts e Nova Ior-
que, fugindo dos altos impos-
tos cobrados nesses estados e 
do pouco retorno que os De-
mocratas oferecem pela car-
ga tributária exigida. Quando 
o assunto são clientes estran-
geiros, canadenses e mexica-
nos são os mais presentes na 
Flórida.

Os novos residentes, em 
sua maioria, buscam por re-
sidências para própria mora-
dia. De acordo com os núme-
ros do Multi Listing Service 
(MLS), em Broward a venda 
de apartamentos aumentou 

quase 86% comparado com o 
mesmo período do ano pas-
sado. Em Miami-Dade o cres-
cimento foi de 12%. O corre-
tor imobiliário João Freitas 
se mostrou surpreso com es-
ses resultados. “Devo admi-
tir que me causa estranheza, 
esses números não refletem a 
minha realidade. Alguns cole-
gas chegaram a comentar que 
voltaram a ser procurados pa-
ra apartamentos e que senti-
ram essa diferença, mas isso 
realmente não aconteceu co-
migo”, comenta.

Outra realidade vive o cor-
retor Phillip Parker. “Quando 
o assunto são clientes de bai-
xa renda eu posso confirmar 
esses números com tranqui-
lidade. Eles inclusive seguem 
um padrão: pouco dinheiro 
de entrada e residências usa-
das para moradia. Em um mo-
mento posterior eles passam a 
ser investidores”, afirma Par-
ker. O corretor acredita que o 

mercado vai melhorar ainda 
mais. “A lógica é que, à medi-
da que as pessoas voltarem a 
viajar, esses números devem 
aumentar”, prevê Parker.

Nesse ponto, o corretor 
brasileiro concorda com Par-
ker. “Quando o assunto é imó-
vel o cliente normalmente 
gosta de ver o que esta com-
prando, para o brasileiro is-
so é muito mais importante. 
Com as fronteiras fechadas 
há meses, os clientes brasilei-
ros estão mais raros”, afirma 
Freitas. O brasileiro concorda 
que a demanda vinda de clien-
tes domésticos está mais alta. 
“Quem mora nos Estados Uni-
dos e tem mobilidade geográ-
fica está vindo para a Flórida 
por causa da carga tributária. 
Os brasileiros que estou aten-
dendo ultimamente moravam 
na Califórnia e Nova Iorque”. 

A média de preços tam-
bém aumentou. Os dados do 
MLS mostram que os aparta-

Em Miami-Dade o crescimento de vendas de apartamentos foi de 12% em comparação com 2019. 

Pixabay. 

mentos no estilo condo es-
tão sendo comercializados, 
em média, a $425 mil. Parker 
diz que os preços começaram 
a trajetória de alta em setem-
bro e ainda não parou. “Como 
os meses de setembro e outu-

bro são tradicionalmente me-
nos movimentados, é gosto-
so ver o que aconteceu nesses 
dois meses de 2020”, avalia 
Parker. O corretor disse que, 
especialmente em março, fi-
cou com bastante medo pelo 

‘lockdown’. “Graças a Deus a 
crise imobiliária que todos te-
miam não se confirmou, o ca-
minho foi o oposto e os preços 
subiram”, comemora. 

Leia a matéria completa 
no gazetanews.com. 
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A carioca Luciana Borio é pesquisadora sênior de saúde global do Conselho de 

Relações Exteriores dos EUA e ex-diretora do Conselho de Segurança Nacional 

Brasileira é nomeada para equipe 
de Biden de combate à Covid-19 

Uma médica brasileira 
fará parte do conselho con-
sultivo para o combate à Co-
vid, conforme anunciado pela 
equipe de transição do presi-
dente eleito Joe Biden na se-
gunda-feira, 9. Entre os mem-
bros anunciados está a carioca 
Luciana Borio,  pesquisadora 
sênior de saúde global do Con-
selho de Relações Exteriores 
dos EUA, ex-diretora de pre-
paração médica e de biodefe-
sa do Conselho de Segurança 
Nacional do país e ex-cientis-

ta-chefe interina da Food and 
Drug Administration (FDA).

A equipe de especialistas 
em saúde pública vai acon-
selhar Biden, a vice-presiden-
te, Kamala Harris, e a equipe 
de transição do governo para 
enfrentar a pandemia. O con-
selho consultivo será lidera-
do pelos co-presidentes David 
Kessler, Vivek Murthy e Mar-
cella Nunez-Smith.

“Lidar com a pandemia 
do coronavírus é uma das ba-
talhas mais importantes que 

nosso governo enfrentará e 
serei guiado pela ciência e por 
especialistas”, afirmou Biden 
no comunicado.

Segundo a BBC, Borio vi-
ve desde o fim da década de 
80 nos EUA e era assessora 
da Casa Branca em maio de 
2018 quando alertou, durante 
um simpósio, que uma pande-
mia de gripe seria a principal 
ameaça à segurança sanitária 
do país.

“Estamos preparados pa-
ra responder a uma pande-

mia? Receio que a resposta 
seja não”, afirmou Borio du-
rante uma palestra para mar-
car os 100 anos da pandemia 
de gripe espanhola.

Segundo Biden, o conselho 
consultivo “ajudará a moldar 
a abordagem para gerenciar 
o aumento nas infecções rela-
tadas; garantir que as vacinas 
sejam seguras, eficazes e dis-
tribuídas de forma eficiente, 
equitativa e gratuita; e prote-
ger as populações em risco”. 
Leia mais no gazetanews.com. Luciana Borio é pesquisadora sênior de saúde global dos EUA.

Fox News. 

Juízes da Suprema Corte analisam manter o Obamacare

Na terça-feira, 10, os juízes 
da Suprema Corte dos EUA si-
nalizaram que é improvável 
que de acabar com o progra-
ma de saúde Obamacare em 
um desafio legal apresentado 
pelo Texas e 17 outros estados 
governados por republicanos 

e ao lado do governo do presi-
dente Donald Trump.

O fim do programa signi-
ficaria cancelar o seguro mé-
dico de 20 milhões de pessoas 
em plena pandemia.  O tribu-
nal superior, formado por seis 
juízes conservadores e três 

progressistas, ouviu os argu-
mentos sobre a constituciona-
lidade da lei ACA (Affordable 
Care Act), aprovada em 2010.

Os juízes mais conservado-
res não parecem apoiar os ar-
gumentos de Trump. O presi-
dente afirma que toda a ACA 

é inconstitucional porque, de 
fato, uma de suas disposições, 
o mandato individual, que im-
põe sanções aos cidadãos que 
não têm seguro saúde, é. Essas 
sanções, porém, foram elimi-
nadas em uma reforma legis-
lativa aprovada há três anos.Suprema Corte analisa pedidos para o fim do programa Obamacare.  

Graeme Sloan Sipa USA-AP
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Geórgia fará recontagem 

manual de votos
A Geórgia vai realizar uma 

recontagem manual e esta-
dual de votos das eleições. A 
informação foi dada hoje pelo 
secretário Brad Raffensperger 
em entrevista coletiva. “Com a 
margem tão estreita, será ne-
cessária uma recontagem ma-
nual completa em cada conda-
do”, confirmou o republicano. 

Na Geórgia, o presidente 
eleito Joe Biden mantém uma 
pequena vantagem em rela-
ção à Trump. Segundo o secre-
tário, a diferença é de apenas 
14.111 votos. Ainda segundo 
ele, o estado trabalhará com 
autoridades do condado para 
concluir a recontagem dentro 

do prazo de 20 de novembro. 
O secretário também afir-

mou que irá supervisionar 
pessoalmente a recontagem 
de votos. A Geórgia tem 159 
condados e sua legislação pre-
vê que, caso a diferença entre 
os candidatos seja menor do 
que 0,5 ponto percentual, é 
possível pedir a recontagem. 

“Isso ajudará a aumentar 
a confiança. Será um trabalho 
pesado, mas trabalharemos 
com os condados para fazer 
isso a tempo de nossa certifi-
cação estadual”, declarou Ra-
ffensperger. Fonte: CBS.

Leia mais no gazetanews.
com.

Geórgia tem margem estreita entre Trump e Biden. 

Picture Alliance

William Barr indicou que o Departamento de Justiça não tem provas de 

casos genuínos de fraudes durante as eleições, mas autorizou investigação

Procurador-geral autoriza 

investigação sobre fraude na eleição

O 
chefe do Departamen-
to de Justiça america-
no, William Barr, au-

torizou na segunda-feira, 9, 
procuradores federais de to-
do o país a abrirem investiga-
ções sobre irregularidades nas 
eleições, enquanto o presiden-
te Donald Trump continuava 
afirmando que perdeu a vota-
ção devido a uma fraude.

Barr, muito próximo de 
Trump, indicou em carta aos 
procuradores do país que não 
se trata de uma indicação de 
que o Departamento de Justiça 
tenha provas de casos genuí-
nos durante as eleições venci-
das pelo democrata Joe Biden.

Mas o anúncio libera os 
funcionários de antigas res-
trições a esse tipo de investi-
gação, em meio a denúncias 
dos republicanos de que hou-
ve votos ilegais e irregularida-
des na apuração, sem apresen-

tar evidências.
“Uma vez que a votação 

nas atuais eleições foi concluí-
da, eu os autorizo a investigar 
denúncias substanciais de ir-
regularidades na votação e no 
processo de recontagem, antes 
da certificação das eleições em 
suas jurisdições em certos ca-
sos”, determinou Barr.

O funcionário, nomeado 
por Trump, disse aos procura-
dores que “essas investigações 
ou revisões devem ser condu-
zidas quando houver denún-
cias claras e aparentemente 
confiáveis de irregularidades 
que, caso comprovadas, po-
deriam ter impacto potencial 
no resultado da eleição federal 
em um determinado estado”.

Depois da notificação, o 
chefe do serviço responsável 
por crimes eleitorais, que su-
pervisiona as investigações de 
fraude, Richard Pilger, anun-

O chefe do Departamento de Justiça, William Barr, e Donald Trump. 

MANDEL NGAN / AFP. 

ciou sua renúncia, de acordo 
com vários meios de comu-
nicação.

Pilger explicou sua decisão 
em um e-mail enviado a sua 
equipe. “Depois de examinar 
as novas regras e suas rami-
ficações, infelizmente tenho 
que renunciar a meu cargo”, 
escreveu, de acordo com o jor-
nal New York Times.

Habitualmente, as investi-
gações de fraude são de com-
petência dos estados, que es-
tabelecem suas regras.

A política do Departamen-
to de Justiça tem sido evitar 
qualquer envolvimento fede-
ral até que as apurações sejam 
certificadas; as recontagens, 
concluídas; e as disputas, en-
cerradas.
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Anvisa autoriza retomada de estudos clínicos com a CoronaVac

A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) au-
torizou na quarta-feira, 11, 
a retomada do estudo clíni-
co da vacina CoronaVac, uma 
das que estão em fase de tes-
tes no país, conduzidos pelo 
Instituto Butantan. A agência 
disse ter recebido do Butan-
tan novas informações sobre o 
“evento adverso grave” (EAG) 
que levou a Anvisa a suspen-
der os estudos na última se-
gunda-feira (9).”Após avaliar 
os novos dados apresentados 
pelo patrocinador depois da 
suspensão do estudo, a An-
visa  entende que tem subsí-
dios suficientes para permitir 

Anvisa autoriza retomada 

de estudos clínicos com a 

CoronaVac
Os testes foram 

suspensos na 

segunda-feira, 9, 

após morte de um 

voluntário

a retomada da vacinação e se-
gue acompanhando a investi-
gação do desfecho do caso pa-
ra que seja definida a possível 
relação de causalidade entre 
o EAG inesperado e a vacina”, 
informou a Anvisa por meio 

de nota. 
No comunicado, a Anvisa 

voltou a defender a medida 
adotada na segunda-feira, que 
levou em consideração os da-
dos que eram de conhecimen-
to da agência até aquela data 

e que foram encaminhados ao 
órgão pelo Instituto Butantan. 
Segundo a agência, a decisão 
se baseou em procedimentos 
previstos previsto nos proto-
colos de Boas Práticas Clíni-
cas para este tipo de pesquisa 
e teve como premissa o “prin-
cípio da precaução” quando 
conhecimento científico não 
é capaz de afastar a possibili-
dade de dano. 

Ao justificar a suspensão 
dos testes, a Anvisa disse que 
faltavam informações detalha-
das sobre a gravidade e as cau-
sas do evento, assim como o 
parecer com o posicionamen-
to do Comitê Independente de 
Monitoramento de Segurança 
(Data and Safety Monitoring 
Board, na sigla em inglês) e o 
boletim de ocorrência relacio-
nado à provável motivação do 
EAG e que recebeu na terça-
-feira esses dados do Butantan. 

Em setembro, o governo 
de São Paulo acordou a com-
pra de 46 milhões de doses da 
CoronaVac, que já esteve no 
centro de uma disputa envol-
vendo Bolsonaro, o Ministé-
rio da Saúde e Doria. O acordo 
prevê que a Sinovac transfira 
tecnologia de produção para o 
Brasil por meio do Butantan. 

Itália é o 10º país a passar 1 
milhão de casos de Covid

A Itália se tornou na quar-
ta-feira, 11, o décimo país do 
mundo e o quinto da Europa 
a ultrapassar a marca de 1 mi-
lhão de casos de Covid, segun-
do balanço da Universidade 
Johns Hopkins.

O país é o sexto com mais 
mortes (42,9 mil) no mundo 
e o segundo no continente, 
atrás apenas do Reino Unido.

A Europa passa por uma 
segunda onda de contágio que 
causou uma série de novas 

medidas de restrição em diver-
sos países, inclusive na Itália.

A Lombardia e mais qua-
tro regiões do país estão sob 
lockdown desde o início do 
mês, e a restrição deve durar 
até 3 de dezembro.

Na época do anúncio, a Itá-
lia era a 12ª nação com mais 
casos do mundo. Desde então, 
ultrapassou México e Peru.

Leia a matéria completa 
no gazetanews.com. 

Rússia diz que vacina contra 
Covid Sputnik V é 92% eficaz

A Rússia anunciou na 
quarta-feira, 11, que a vacina 
Sputnik V, desenvolvida pelo 
Instituto Gamaleya contra a 
Covid-19, é 92% eficaz, segun-
do dados preliminares de es-
tudos de fase 3 conduzidos no 
país. Os resultados ainda não 
foram revisados por outros 
cientistas, etapa que é neces-
sária para que sejam publica-
dos em revista científica.

Enfermeira prepara dose da Sputnik V.

Tatyana Makeyeva-Reuters

A eficácia foi calculada 
com base em 20 casos confir-
mados de Covid. Os estudos 
têm 40 mil voluntários.
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Finalmente a eleição tem um 
presidente projetado. E ainda que 
a gente vá ver muitos capítulos 
desta verdadeira  “novela”, e mui-
ta coisa ainda vai acontecer até o 
dia 20 de Janeiro ( data marcada 
para o começo do novo governo), 
a verdade é que  Joe Biden derro-
tou Donald Trump na disputa pe-
la Casa Branca e será o novo pre-
sidente dos Estados Unidos. E isso 
com certeza carrega uma série de 
mudanças em várias áreas aqui 
nos EUA e mesmo todo o mundo.

Durante debates e discursos 
de campanha, Biden se posicionou 
sobre vários desses temas e, inclu-
sive, registrou algumas propostas 
de como pretende lidar com eles.

Mas eu queria focar em dois 
pontos importantes para nós Bra-
sileiros: imigração e economia.

Imigração:
Esse é um tópico em que os 

dois candidatos se aproximam bas-
tante. Durante o governo de Ba-
rack Obama, em que Biden era 
vice, havia uma política bem du-

ra com os imigrantes internacio-
nais, com número recorde de de-
portações.De acordo com alguns 
especialistas deste setor, não de-
ve acontecer uma grande flexibi-
lização dessas leis a partir de 2021.

O candidato democrata, no en-
tanto, fez duras críticas aos casos 
relatados na imprensa ao longo 
dos últimos anos, em que mães e 
filhos imigrantes foram separados 

e mantidos retidos em condições 
nada ideais na região da fronteira 
com o México.

Em seu programa de gover-
no, Biden também assegurou que 
irá oferecer cidadania para mui-
tos imigrantes e permanecerá 100 
dias sem fazer novas deportações 
para organizar a sua política em 
relação a essa temática.

Outro ponto importante é o 

Dacca, a construção do muro  que 
faz divisa com o México, que tam-
bém é outro tópico que cairia por 
terra. “Nós precisamos de seguran-
ça nas fronteiras, mas não é esse 
tipo de segurança que estamos fa-
lando”, afirmou Biden num dis-
curso em janeiro de 2019.

Economia:  Essa questão está 
intimamente ligada ao fim da pan-
demia; afinal, enquanto a covid-19 
estiver em alta, será difícil reto-
mar amplamente as atividades dos 
setores de comércio e indústria.

De maneira geral, Biden pro-
põe injetar dinheiro na econo-
mia, principalmente no desen-
volvimento de novas tecnologias 
sustentáveis. O democrata tam-
bém se comprometeu a preservar 
pequenos negócios e aumentar 
o salário mínimo e outros bene-
fícios aos quais os trabalhadores 
têm direito.

Uma ideia que aproxima Biden 
e Trump é a valorização da indús-
tria americana. O ex-vice-presiden-
te é adepto da ideia de investir e 

incentivar a compra de produtos, 
serviços e tecnologias feitas em so-
lo americano.

No setor de impostos, deve ha-
ver uma reforma que fará bastante 
sentido para famílias que ganhem 
menos de $100,000 por ano.

O dólar e a bolsa de valores 
também se manifestaram esta se-
mana, assim que Joe Biden foi “de-
clarado” Presidente Eleito.

De uma maneira geral o parti-
do democrata deve implementar 
algumas mudanças que farão bas-
tante sentido para a classe média 
que vive nos EUA. Vamos ficar de 
olho e observar o que acontecerá 
nos próximos meses. Se você traz 
dinheiro do Brasil, fica de olho, 
pois é possível que o dólar caia um 
pouco possibilitando uma melhor 
cotação para a sua transação.

No mais vamos esperar que 
as coisas se normalizem e o novo 
governo possa ter a chance de fa-
zer algo por este país maravilho-
so que vivemos.

Uma ótima semana para todos.

POR CLAUDIA FEHRIBACH
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Temos um presidente eleito: e agora?
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U
ma vez, eu adotei um Rott-
weiler. Queríamos muito 
um cachorro e não o en-
contrávamos, o animal es-

colhido sempre tinha algum pro-
blema. Minha filha já estava em 
prantos, até que um dia eu falei pa-
ra ela, “Filha vamos tentar só mais 
hoje.” E lá fomos nós para o canil.

Assim que chegamos no local, 
lá estava ele. Seis meses de Rott-
weiler, sentado contra as grades, 
numa postura de espera tipo James 
Dean encostado no seu carro olhan-
do seguro de si e descontraído pa-
ra as redondezas. Não perdemos a 
oportunidade e o belo animal en-
controu na hora uma casa em nos-
sos corações. Seu nome era Kíron.

Tendo eu bastante familiarida-
de com cachorros, o deixava solto 
e brincava com ele até descobrir na 
pele que ele devia ter crescido sem 
“educação” alguma. Eu era um par-
ceiro de brincadeira, sendo ele o 
chefe, porém...

Ele devia ter crescido num 

quintal, sem saber lidar com hu-
manos e achando que era “o do-
no do pedaço. Eu tive que mudar a 
minha postura. O nosso amigo era 
tão alpha que, não só queria me 
levar por onde ele quisesse, como 
pegava na boca a guia de outros ca-
chorros e os levava! Kíron era tão 
autoconfiante que era uma bele-
za vê-lo passeando na rua, queren-
do saber de todo mundo, humanos 

e animais, olhando de cima para 
baixo os pequenininhos, não se al-
terando de uma vírgula diante de 
latidos amedrontados dos outros 
cachorros, sendo amado por vizi-
nhos admirados.

Mas, quem tem que ser o líder 
alpha aqui era eu. Por quê? Não 
porque eu sou mais importante 
do que ele como porque vivemos 
num mundo humano e quem co-
nhece esse mundo melhor sou eu, 
não ele. Vivemos numa cidade, não 
no mato, eu sei melhor do que ele 
o que dá para fazer o que não dá. 
Eu conheço o perigo de um carro, 
ele não. Eu sei o que é um sinal de 
trânsito, ele não. Ele depende de 
mim para a sua sobrevivência. Es-
ta é a razão da minha liderança: eu 
sou mais inteligente do que ele. Por 
isso sou mais responsável do que 
ele. Eu posso protegê-lo mais do 
que ele proteger a mim porque os 
perigos que o mundo humano ofe-
rece são maiores. Aprendi que os 
cachorros que vivem em seus ban-

dos disputam constantemente a li-
derança não por uma questão de 
ego, como fazem os humanos, mas 
para a proteção do grupo. O líder 
é o mais forte e o mais inteligente 
porque ele cuida do todo. Ele está 
aserviço do todo e por isso tem que 
ser qualificado.

Eu tinha, portanto, que dispu-
tar a liderança com ele, e tinha que 
ganhar.

Aprendi que gritar é sinal de 
fraqueza, que o animal vê aquilo 
como insegurança histérica, que vo-
cê tem que merece o lugar de líder 
e não ter mi- mi-mi. Bicho não tem 
mi-mi-mi. É realidade pura.

Comprei uma focinheira e a co-
loquei no Kíron. Detesto focinhei-
ras, acho uma afronta à dignida-
de animal e por isso não “apertei” 
muito, quis ser “delicada”.

Erro número um. Andamos en-
tão, eu e ele de focinheira. Kíron 
não gostou nem um pouco da coi-
sa (quem iria?). Esperneou e se es-
fregou, mas andou ao meu lado até 

quando conseguiu arrancá-la do fo-
cinho e começou a dar pulos de um 
metro na minha frente, claramen-
te revoltado.

Era noite, estávamos num lugar 
bem escuro e o bicho, como sabem, 
é praticamente todo preto. Esta-
va comigo a poucas semanas, sabia 
que era bom, mas não deixa de ter 
a mordida mais maciça entre todas 
raças. Mas eu tinha que vencer. Co-
meçou a luta para colocar a foci-
nheira de volta. Tive que arrancar 
de mim toda a força, mais do que 
física, era a determinação, a firme-
za, o comando. Lutamos no escuro 
da noite e finalmente coloquei a fo-
cinheira de volta e apertei, sem o 
mi-mi-mi de antes.

E lado ao lado, caminhamos 
juntos, eu com lágrimas nos olhos, 
os duzentos metros que faltavam 
para chegar em casa. Nunca mais 
foi necessário usar uma focinheira 
ou disputar a liderança. Kíron con-
tinuou igual, com a diferença que 
agora ele me respeitava.

VIVER BEM
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J
á faz bastante tempo que, pa-
ra compensar o pouco tem-
po que têm para seus fi lhos, 
muitos pais passaram a trocar 

abraços e beijos por doces, refrige-
rantes, lanches... E o que era para 
ser um gesto de amor, acaba por ge-
rar um ciclo vicioso que se mantém 
durante a infância, a adolescência 
e a fase adulta da vida. A criança 
que cresce nesse ciclo, passa a re-
lacionar afeto a barras de chocola-
te, abraço apertado a copos de refri-
gerante, beijo carinhoso a sacos de 
salgadinhos... E sempre que se sen-
tir carente, irá atacar a geladeira, a 
despensa ou alguma loja de conve-
niências. 

Comida e afetividade andam 
juntas, mas a primeira não pode 
ser usada para substituir a segunda. 
A criança cuja afetividade é suprida 
com alimentos cresce carente e des-
conectada de seus sentimentos. Fi-
sicamente, ela começa a engordar, 
podendo desenvolver obesidade, 
com todos os graves problemas fí-

sicos associados a esse quadro, que, 
por sua vez, provoca reações so-
ciais, que passam a constituir outro 
grave problema na vida da criança, 
este, de natureza emocional.

Com o passar dos anos, a crian-
ça começa a fi car “gordinha”. Suas 
formas vão se avolumando, os ape-
lidos começam a fazer parte da sua 
vida e, sentindo-se excluída de seu 

meio social, ela se refugia em do-
ces e se afunda em calorias diante 
da TV que a hipnotiza e a faz viajar 
sem sair do lugar.

Ao primeiro sinal de que algo 
dessa natureza está ocorrendo, os 
pais devem mudar imediatamen-
te sua conduta e começar um pro-
grama para recuperar a auto-estima 
da criança e eliminar todos os ex-
cessos, principalmente o de peso. É 
crucial adotar um programa de ree-
ducação alimentar. 

Pesquisas recentes revelam que 
cerca de 15% das crianças brasilei-
ras são obesas e outras 40% estão 
acima do peso. Outros números 
mostram que aqueles que chegam 
obesos à adolescência têm 60% a 
80% de chances de se tornarem 
adultos obesos. Além disso, assim 
como os adultos, crianças obesas 
também estão sujeitas a desenvol-
ver diabetes, colesterol alto, hiper-
tensão e outras doenças associadas 
ao excesso de peso. 

A hora é essa! Aproveite para 

mudar os hábitos de toda a família. 
Adote uma alimentação saudável e 
equilibrada. Um cardápio variado e 
nutritivo irá contribuir para que os 
pequenos entrem em contato com 
diferentes sabores e enriqueçam 
seu apetite. Não podem faltar na 
mesa proteínas, carboidratos, fi bras 
e vitaminas. Informe-se a respeito 
do valor nutricional dos alimentos 
e, com a ajuda de um nutricionis-
ta, elabore um cardápio que aten-
da às necessidades dos adultos e 
das crianças da casa (as necessida-
des de adultos e de crianças são di-
ferentes). E estimule o hábito de to-
mar água. Muita água! Água é vital 
para o organismo e deve ser ingeri-
da com freqüência durante o dia. E 
aproveite o embalo para incluir al-
guma atividade física na rotina se-
manal da criança e da família. O ser 
humano foi programado para o mo-
vimento. Não se esqueça: pequenas 
mudanças, quando feitas repetidas 
vezes, tornam-se novos hábitos. Em 
pouco tempo, trocar as gordurosas 
batatas fritas por suculentas cenou-
ras deixará de ser um sacrifício. Po-
de apostar que sim!

LAIR RIBEIRO
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O
rapper Projota apre-
senta ao público as 
quatro faixas finais 
do álbum “Tem-

pestade Numa Gota D’Água” 
(Universal Music) – proje-
to que o artista liberou aos 
poucos a partir de abril deste 
ano, sempre com suas com-
posições acompanhadas de 
um clipe. Desta vez, o artis-
ta presenteia seus fãs com as 
quatro faixas finais da obra:

“Inabalável”, “Marieva”, 
“Dia da Caça” e “Vale das 
Sombras”, esta última com a 
participação especial da can-
tora Maria Rita.

As canções anteriormente 
lançadas – “Salmo 23”, “Om-
brim”, “Videogxame”, “Sai de 
Rolê” e “Nossa Lei” – somam 
até agora cerca de 10 milhões 
de streamings apenas no Spo-
tify. Tal qual as faixas apre-
sentadas previamente, a nova 

leva conta com direção mu-
sical do próprio artista e en-
cerra um ciclo que começou a 
ser idealizado em 2019 a par-
tir de seu entendimento de 
que “todo ser humano é ape-
nas uma gota num universo 
infinito e que, portanto, pre-
cisa de equilíbrio para conti-
nuar existindo”, registrando 
assim, com maestria e rima, 
uma de suas apostas mais 
densas e conceituais desde o 
início de sua ascendente tra-
jetória.

As quatro faixas chegam 
em todas as plataformas de 
streaming simultaneamente, 
mas “Inabalável” vem acom-
panhada de clipe, roteiriza-
do por Projota e dirigido por 
Gabi Brites e Giorgia Prates, 
para homenagear o pai do ar-
tista, Enésio, um operário ne-
gro que conheceu sua espo-
sa, casou, teve dois filhos e 

K
arol Conka soltou 
nas plataformas a 
versão em portu-
guês de “THE BA-

DDEST”, da banda virtual K/
DA, formada por campeãs do 
game “League of Legends” e 
que é sensação mundial. A 
faixa antecipa o lançamen-
to do EP “ALL/OUT”, da ban-
da virtual K/DA e chega para 
atender à enorme comuni-
dade brasileira de jogado-
res de “League of Legends”. 
A versão traz, além de Karol 

Conka, a dupla Carol &amp; 
Vitoria. Intitulada “As

Patroas – THE BADDEST”, 
a faixa foi adaptada para o 
português pela Riot Games 
no Brasil em parceria com o 
Estúdio Mdois e com as artis-
tas, e está disponível nos ca-
nais oficiais dos envolvidos, 
incluindo o YouTube da ra-
pper Karol Conka e da dupla 
pop Carol &amp; Vitoria .

“É sempre muito diver-
tido e especial a interação 
com o mundo dos games. In-

terpretar uma música que 
traz na sua estética a força 
e o poder feminino é mui-
to importante”, afirma Ka-
rol Conka. “Fiquei muito fe-
liz com o convite e estou 
adorando fazer parte desse 
universo que é o League of 
Legends”, completa a artis-
ta. “THE BADDEST“, a pri-
meira canção do EP “ALL/
OUT” (a ser lançado ama-
nhã, dia 6), alcançou o nú-
mero 1 no ranking de ven-
das da Billboard World 

Digital e já tem mais de 29 
milhões de visualizações no 
YouTube desde sua estreia, 
em 12 de setembro.

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.

Projota lança faixa com Maria Rita

Karol Conka brilha com banda virtual K/DA

planetamusica@gazetanews.comPor GENE DE SOUZA

estava construindo a vida fa-
miliar quando perdeu a espo-
sa. O clipe mostra como o pa-
triarca sobreviveu a perda e 
transpôs os obstáculos da vi-
da, a exemplo da história de 
tantos homens negros e po-
bres do país. Vale dizer que 
nesta representação audio-
visual seu pai é interpreta-
do na juventude pelo próprio 
Projota e, claro, na maturida-
de, pelo personagem real, seu 

pai, também conhecido como 
“Seu Nequinha”.

Nos próximos meses, tam-
bém serão liberados os cli-
pes da contundente “Dia da 
Caça”, de “Marieva” (sobre 
sua filha recém-nascida) e da 
aguardada “Vale das Som-
bras”, produzida por Marcio 
Arantes, em que divide o mi-
crofone com Maria Rita pa-
ra falar de seu triunfo sobre a 
depressão.



ENTRETENIMENTO Gazeta Brazilian News · Semana de 12 a 18 de Novembro de 202022

Freaky

Universal 
Pictures

Estreia nos 
cinemas na 
sexta-feira, dia 
13 de novem-
bro, o suspen-
se de terror 

com um toque de comédia “Frea-
ky”. Quando um punhal místico 
faz com que Millie e um serial 
killer troquem de corpo, a jovem 
descobre que possui apenas 
24 horas para ter seu corpo de 
volta antes que a troca se torne 
permanente e ela fique presa na 
forma de um maníaco de meia-i-
dade para sempre. O grande pro-
blema é que, agora, ela parece 
uma psicopata imponente que é 
alvo de uma caçada humana por 
toda a cidade, enquanto o psico-
pata se parece com ela e planeja 
libertar seu apetite por carnifi-
cina. No elenco estão Kathryn 

Newton, Vince Vaughn, Alan 
Ruck, Katie Finneran, Mitchell 
Hoog, Misha Osherovich, entre 
outros. O longa foi escrito por 
Michael Kennedy e Christopher 
Landon que também assinou a 

direção.

Ammonite

NEON

Também che-
gando nas te-
lonas grandes 
na sexta-feira, 
dia 13 de no-
vembro, o dra-

ma “Ammonite”. A trama se pas-
sa em 1840 e conta a história da 
caçadora de fósseis Mary Anning, 
que trabalha sozinha para uma 
companhia. Com seus dias de 
fama ficados para trás, ela agora 
procura por fósseis comuns para 
vender para turistas, com intuito 
de sustentar a si mesma e a sua 
mãe doente. Quando um homem 

rico lhe oferece um trabalho, 
Mary passa a criar laços com 
sua esposa, obrigando as duas 
mulheres a determinarem a ver-
dadeira natureza de seu relacio-
namento. No elenco estão Kate 
Winslet, Saoirse Ronan, Gemma 
Jones, Fiona Shaw, Alec Seca-
reanu, entre outros. O roteiro 
foi escrito por Francis Lee que 
também dirigiu o longa. “Ammo-
nite” estará disponível em 4 de 
dezembro no Premium vídeo on 
demand (PVOD).

The Climb

Sony Pictures 
Classics

A comédia 
dramática 
“The Climb” 
estreia nos 
cinemas na 
sexta-feira, dia 

13 de novembro. O longa acom-
panha Mike e Kyle que são 

melhores amigos que há anos 
têm suas vidas profundamente 
conectadas. Quando Mike dorme 
com a noiva de Kyle, eles são 
obrigados a olhar para os muitos 
anos de risadas, dor e aventura 
que dividiram e se questionar 
sobre os limites de amizades 
muito próximas. No elenco estão 
Michael Angelo Covino, Kyle 
Marvin, Gayle Rankin, Judith Go-
dreche, entre outros. A direção 
ficou a cargo de Michael Angelo 
Covino que também escreveu ao 
lado de Kyle Marvin.

Wolfwalkers

Apple TV+

A animação 
“Wolfwal-
kers” estreia 
também na 
plataforma 
digital Apple 
TV+ (Apple 

TV Plus) na sexta-feira, dia 13 

de novembro. Em uma época 
de superstição e magia, quando 
os lobos são vistos como demo-
níacos e a natureza um mal a 
ser domado, Robyn, uma jovem 
caçadora aprendiz, vai para a 
Irlanda com seu pai na tentativa 
de eliminar um último bando. 
Quando a jovem salva uma garo-
ta nativa selvagem, sua amizade 
a leva a descobrir o mundo dos 
Wolfwalkers, transformando-a 
na mesma coisa que seu pai tem 
a tarefa de destruir. A direção 
ficou a cargo de Tomm Moore e 
Ross Stewart. O roteiro foi escri-
to por Will Collins.

CINEMA

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

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

Lançamentos do final de semana

cinema@gazetanews.comPor JANA NASCIMENTO NAGASE

Universal Pictures
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Eduardo Bolsonaro participa de coquetel na Flórida 

O 
deputado federal Eduardo Bolsonaro, 
foi convidado de honra de um coque-
tel promovido na sexta-feira, 9. O even-

to foi realizado no Turnberry Ocean Club Re-
sidences, um dos condomínios mais luxuosos 
de Miami, a convite do brasileiro Cristiano Pi-
quet, dono da Piquet Realty. O seleto grupo de 
convidados foi recebido por Jim Cohen presi-
dente da Turnberry e pelo Bilionário Jeffrey 
Soffer CEO do Grupo Fontainebleau Develop-

ment. Além de empresários locais, comparece-
ram ao coquetel o embaixador João Mendes Pe-
reira (cônsul do Brasil em Miami), o presidente 
do Conselho de Cidadãos da Flórida, Cassio Se-
gura, o lutador José Mário Sperry, o pastor Jo-
sé Carlos Silva, o médico Dr. Richard Silva, o 
líder da SWAT na Flórida, Juan Carlos Barros, 
os irmãos Pedro e Joaquim Valente, da Valente 
Brothers JiuJitsu, dentre outros. Fotos: Bill Pa-
parazzi.
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