
O maior jornal brasileiro na Flórida

Mais titulares de green card estão 
se tornando cidadãos americanos

Comunidade brasileira da Flórida  
dá adeus à dentista Marah de Sá 

Dentista renomada com déca-
das de atuação no Sul da Fló-

rida, Dra. Marah de Sá era muito 

querida na comunidade e mor-
reu na tarde de terça-feira, 17, 
após 20 dias de internação pela 

COVID-19 no Holy Cross em Fort 
Lauderdale. Amigos lamentam 
sua partida. Flórida  |  Pág. 10 Dra. Marah de Sá.

Arquivo pessoal

O 
interesse pela 
n a t u r a l i z a -
ção america-

na entre as comuni-
dades de imigrantes 
é alto. Mas, nos úl-
timos anos, um nú-
mero cada vez maior 
de titulares de green 
card decidiu dar o 
próximo passo e se 
tornar cidadão natu-
ralizado. No ano pas-
sado, 843.593 imi-
grantes fizeram o 
juramento - o maior 
número em 11 anos 
- de acordo com o Es-
critório de Estatísti-
cas de Imigração do 
Departamento de 
Segurança Interna. 
Veja brasileiros que 
conquistaram recen-
temente a cidadania.

Imigração | Pág. 11

A mineira Raquel Terci, 42 anos, moradora de Coral Springs, conseguiu se naturalizar cidadã americana  

no dia 25 de setembro.

Arquivo Pessoal
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Emicida, Marcos 
Valle, Melim e 
Anitta na festa. 
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Uma das personalida-
des mais conheci-
das e queridas da co-

munidade brasileira, a Dra. 
MARAH DE SÁ - dentista re-
nomada com mais de três dé-
cadas de atuação no Sul da 
Flórida - morreu na tarde do 
dia 17 de novembro, vítima 
de uma fulminante ação da 
COVID-19. 

O falecimento de Marah 
- paulista de Birigui - é, por 
muitas razões, uma perda 

irreparável para familiares, 
amigos e tantos a quem ela 
ajudava com amor e despren-
dimento.

A carreira - sempre vito-
riosa - e a solidariedade atra-
vés de contínuas ações filan-
trópicas, compensavam os 
muitos desafios enfrentados 
pela Doutora Marah. Perde-
mos uma importante imi-
grante brasileira, desbrava-
dora e que muito fez por uma 

comunidade. 
A mídia, os promotores 

de eventos, os clientes, os 
membros de diversas igreja e 
a equipe da clínica, estão to-
dos abalados e sem acreditar 
que uma pessoa “saudável” 
não conseguiu se recuperar 
deste vírus que aos poucos 
foi lhe causando maiores pro-
blemas no decorrer da inter-
nação. 

Esta é a questão e o que 
mundo está discutindo. Co-

mo este vírus age, 
quem pode ser ví-
tima fatal ou não, 
como se proteger, 
porque algumas 
pessoas “saudáveis” 
não estão “imunes”. 
Respostas e reco-
mendações exis-
tem milhares, po-
rém, a proteção 

100% ainda não está defini-
da e o mundo espera ansio-
so uma resposta. Quando is-
so irá passar?

O mundo voltou a regis-
trar recorde no número de 
mortes diárias causadas pela 
covid, segundo número da 
Universidade Johns Hopkins: 
foram 11.115 óbitos registra-
dos na terça-feira, 17, em um 
momento em que a Europa 
vive uma nova alta no nú-

mero de casos confirmados 
e internações. O recorde an-
terior era de 4 de novembro, 
quando foram somados 11 
mil óbitos. Na semana pas-
sada, a universidade também 
registrou altas consecutivas 
no número de casos da doen-
ça, mostrando que ela voltou 
a avançar.

Em todo o mundo, as 
mortes já somam 1.340.645 
milhão, sendo os Estados 
Unidos o país com o maior 
número de óbitos, 248.707, 
até a manhã de hoje. O país 
é seguido pelo Brasil (166.699 
mortes) e pela Índia (130.993 
mortes). 

Com relação ao núme-
ro de casos confirmados, se-
gundo a universidade, já são 
55.714.647 milhões em to-
do o mundo. Os cinco paí-
ses com maior número de 
testes positivos são: Estados 
Unidos (11.360.128), Índia 
(8.912.907), Brasil (5.911.758), 
França (2.087.183) e Rússia 
(1.975.629). 

Pessoas discutem em gru-
pos de redes sociais o com-
portamento das comunida-
des, as ordens ou não das 
autoridades, opiniões divi-
didas e muita discussão em 
torno de algo que chegou e 
devastou uma população em 

sua maioria idosa e ameaça 
os mais “sensíveis”. 

Com a lamentável per-
da de mais uma brasileira 
na Flórida o medo aumenta 
na comunidade, pois quan-
do perdemos alguém pró-
ximo e verdadeiro, aquela 
pessoa que você realmente 
conhecia e não alguém que 
te contaram, o medo cres-
ce e a emoção fica abalada. 
Assim está a comunidade da 
Flórida, abalada com a mor-
te de uma mulher ativa, de 
69 anos e que estava toman-
do os cuidados necessários e 
possíveis para evitar a infec-
ção pelo vírus.

A equipe Gazeta lamenta 
e através deste editorial escri-
to pelo amigo da Dra Marah, 
Carlos Borges, e pela Editora 
do jornal Gazetanews, agra-
decemos o apoio e amizade 
desta mulher que fez história 
nos Estados Unidos e deixou 
sua marca de amor ao próxi-
mo em diversas comunida-
des carentes. Nosso muito 
obrigado a  uma mulher de 
caráter e digna, que honrou 
sua passagem pela Terra. Ma-
rah não será esquecida. Aqui 
estaremos sempre consola-
dos pela memória de seus 
pensamentos e seu inigualá-
vel sorriso. Descanse em paz!

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

POR  | Gazeta News 

“A carreira - sempre vitoriosa 

- e a solidariedade através de 

contínuas ações filantrópicas. 

Perdemos uma importante 

imigrante brasileira, 

desbravadora e que muito fez 

por uma comunidade”.

MARAH DE SÁ DEIXA AMOR E CARIDADE 

reporter@gazetanews.com

As opiniões expressas em artigos são de 

responsabilidade de seus autores e não 

refletem necessariamente a opinião do 

jornal. Os serviços de propaganda são de 

responsabilidade dos anunciantes.
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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

Sem previsão de chuvas pa-

ra o período, a região cen-

tral terá elevação gradati-

va das temperaturas após a 

passagem da frente fria, o 

clima fresco

de outono continua.

Período de poucas chuvas 

e ventos moderados, tra-

zendo o clima fresco de ou-

tono.
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Despejos 

serão 

retomados 

em Miami-

Dade

Os processos de despejos 
iniciados em março poderão 
recomeçar no condado de Mia-
mi-Dade, anunciou o prefei-
to Carlos Gimenez no dia 13.

Em casos limitados, o pre-
feito disse que, após análise 
cuidadosa, instruiu o Departa-
mento de Polícia de Miami-Da-

de a retomar alguns despejos 
iniciados em ou antes de 12 de 
março em todo o condado de 
Miami-Dade. 

“Eu queria ter certeza de 
que o processo é justo tanto 
para os inquilinos quanto para 
os proprietários’, disse.

Uma ordem de emergên-

cia foi emitida para a retoma-
da dos despejos, porém, a re-
gra deve observar a ordem 
federal ainda em vigor emi-
tida pelos Centros para Con-
trole e Prevenção de Doen-
ças (CDC).

“A retomada limitada dos 
despejos estará sujeita à or-

dem da agência dos Centros 
para Controle e Prevenção de 
Doenças, que fornece alívio 
federal para despejo até 31 de 
dezembro de 2020, para pes-
soas elegíveis”, acrescenta a 
ordem.

Com isso, salvo exceções, 
os proprietários ainda não po-

dem despejar inquilinos por 
falta de pagamento se estes 
demonstrarem que foram pre-
judicados financeiramente pe-
la COVID-19. No entanto, eles 
devem ser capazes de demons-
trar que as qualificações no 
pedido se aplicam. 

A oferta estará aberta até o dia 3 de janeiro, somente pela internet, e os ingressos podem ser 

usados em dias não consecutivos até 26 de março de 2021

Universal Orlando abre promoção de fim de 

ano aos residentes da Flórida  

ingressos não está disponível 
no portão de entrada do par-
que, somente pela internet.

Além dessa promoção, o 
Universal Orlando Resort está 
oferecendo descontos em seus 
passes anuais em até US $ 100 
até 17 de dezembro. Os pas-
ses começam em US $ 11 por 
mês para um passe sazonal 
de dois parques com entrada. 
Aplicam-se datas de bloqueio 
e restrições.

Especial de fim de ano 
O Universal Orlando Re- a promoção vale para visitas aos parques por apenas US$ 55 por dia.

TOM BUrTONFacebook

A
tenção, residentes da 
Flórida! O Universal Or-
lando abriu uma pro-

moção de fim de ano para vi-
sitas aos parques por apenas 
US$ 55 por dia nesta tempo-
rada de férias.

A oferta está descrita no si-
te do Universal Orlando Resort 
e estará aberta até o dia 3 de 
janeiro, somente online. Os in-
gressos podem ser usados em 
dias não consecutivos até 26 
de março de 2021.

De acordo com a empresa, 
nesta promoção, os residentes 
da Flórida podem comprar um 
bilhete para dois, três dias, um 
parque por dia por apenas US 
$ 164,99 mais impostos. Isso 
dá $ 55 por dia sem o imposto.

Datas de bloqueio e restri-
ções se aplicam e podem ser 
consultadas no site do Univer-
sal Orlando Resort. A oferta de 

sort começou suas celebrações 
de fim de ano nos parques em 
14 de novembro. Por exem-
plo, as ruas de Hogsmeade e 
Beco Diagonal foram decora-
das e apresentarão performan-
ces especiais de fim de ano; o 
Grinch aparecerá no Islands of 
Adventure em Seuss Landing; 
os visitantes do parque Uni-
versal Studios podem ver os 
balões da Macy’s de perto, e o 
parque também terá um cele-
bração com desfile de carros 
alegóricos e personagens favo-

ritos dos fãs, como ‘Meu Mal-
vado Favorito’, ‘Shrek’, ‘Mada-
gascar’ e muito mais.

O Universal Studios Flo-
rida, o Universal’s Islands of 
Adventure e o Universal City-
Walk estão abertos diariamen-
te. Já o Volcano Bay está fe-
chado durante a temporada e 
reabrirá em ou antes de 1º de 
março de 2021.

Veja o link para compra 
dos ingressos e outros deta-
lhes na matéria completa no  
gazetanews.com. 
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Chick-fil-A abre novos 
pontos no sul da Flórida

A rede de restaurantes 
Chick-fil-A vai abrir sete novos 
pontos de West Boca a Miami-
-Dade, empregando mais de 
700 pessoas e oferecendo aos 
sul da Flórida mais locais pa-
ra quem gosta de sanduíches 
de frango e outras variedades 
dos lanches oferecidos.

“No total, esses restauran-
tes criarão mais de 700 oportu-
nidades de trabalho em perío-
do integral e parcial no sul da 
Flórida”, disse a empresa em 
um comunicado. “A Chick-fil-
-A espera continuar este for-
te crescimento no mercado 
do sul da Flórida nos próxi-
mos anos, com foco na área 

da grande Miami.”
Nos condados de Broward 

e Palm Beach, a empresa diz 
que vai abrir lojas em Davie, 
West Boca e Boynton Beach. 
Em Miami-Dade, as lojas se-
rão abertas em Hialeah, Ken-
dall, North Miami Beach e Ri-
ver Landing.

Os restaurantes West Boca 
e Hialeah estão programados 
para abrir no próximo mês. 
As demais lojas entrarão em 
operação no primeiro semes-
tre do próximo ano, informou 
a empresa.

Mais informações sobre as 
vagas serão disponibilizadas 
nas próximas semanas. 

Restaurante da rede Chick-fil-A em Davenport (FL). 

Facebook

É o primeiro projeto de rede de mobilidade aérea urbana e  
regional do país e atenderá região central da Flórida

Orlando terá o primeiro hub para 

táxis aéreos dos EUA até 2025

Os céus de Orlando pode-
rão muito bem se pare-
cer com o desenho “Jet-

sons” daqui a alguns anos. Isso 
porque a cidade terá o primei-
ro hub para táxis voadores dos 
Estados Unidos até 2025 e um 
modelo de aeronave especial 
já está sendo desenvolvida.

O anúncio do empreendi-
mento foi realizado no dia 11, 
e espera-se que o Vertiport, 
como foi chamado, ajude os 
residentes a fugirem dos con-
gestionamentos das rodovias, 
com o a I-4.

É o primeiro projeto do ti-
po no país, voltado a desenvol-
ver a primeira rede de mobili-
dade aérea urbana e regional 
da América até 2025, e aten-
derá Orlando, Tampa e áreas 
próximas.

O local será uma espécie 
de aeroporto. Nele, os carros 
voadores - a aeronave terá de-

colagem vertical, com cinco 
lugares e vai funcionar total-
mente elétrica, com energia 
suficiente para voar até 186 
milhas em uma hora de car-
regamento, segundo os res-
ponsáveis - poderão decolar 
verticalmente a partir do hub 
baseado no solo.

O Vertiport será instala-
do na comunidade planejada 
Lake Nona, que fica próxima 
ao Aeroporto Internacional de 
Orlando.

O empreendimento é re-
sultado de uma parceria en-
tre a Tavistock Development 
Company, a cidade de Orlando 
e a Lillium Aviation - empre-
sa alemã de veículos voadores- 
que estão avançando com um 
plano para levar uma “rede de 
mobilidade aérea elétrica de 
alta velocidade” para Orlan-
do daqui a cinco anos.

Para a construção do cen-

O Vertiport ficará próximo ao Aeroporto Internacional de Orlando.

Liliumdivulgação

tro de transporte, a Lilium re-
cebeu um grande sinal verde 
no dia 9, quando o Conselho 
Municipal aprovou mais de $ 
800.000 em incentivos fiscais 
para a empresa, conforme re-
latado pelo Orlando Business 
Journal.

Estima-se que deverão ser 
investidos pelo menos US$ 25 
milhões ao todo, com subsí-

dios da principal incorporado-
ra imobiliária da área, a Tavis-
tock Development Company, 
sediada nas Bahamas. 

E a Lilium não para por aí. 
A empresa de aviação planeja 
fazer deste vertiport um hub 
para uma rede de transporte 
futurística em todo o país nos 
próximos anos. Leia mais no 
gazetanews.com. 
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O motorista é de Lauderdale Lakes e enfrenta diversas acusações, incluindo 

homicídio por DUI, homicídio veicular e direção imprudente

Motorista que matou brasileira em 

Pompano estava bêbado e a 96mph

A 
brasileira Aline Palla 
Acosta, de 27 anos, es-
tava andando de patins 

quando foi atropelada e morta 
por um SUV dirigido por En-
dail Thomas, 26, a uma velo-
cidade estimada de 155 km/h 
(96 mph), em fevereiro deste 
ano em Pompano Beach. 

Quase nove meses depois, 
o motorista de Lauderdale La-
kes foi preso e enfrenta uma 
dúzia de acusações, incluindo 
homicídio por DUI, homicídio 
veicular e direção impruden-
te. Thomas está preso na Ca-
deia do Condado de Broward. 
Em sua primeira aparição no 
tribunal na terça-feira, 17, o 
juiz estabeleceu fianças tota-
lizando US$ 221.000.

O acidente

O acidente aconteceu por 
volta das 5:11pm de 19 de fe-
vereiro, a sudoeste do Pom-
pano Beach Airpark. Thomas 

estava dirigindo um Nissan 
Murano 2007 na altura da Nor-
theast 10th Street e trafegava 
a 96 milhas por hora em um 
local onde o limite de veloci-

dade é de 35 mph. Ele perdeu 
o controle do veículo ao des-
viar de um carro que estava 
mais lento à sua frente e aca-
bou indo para fora da estrada, 

aline Palla acosta, de 27 anos, foi atropelada e morta em fevereiro. 

GofundMe

foi quando atingiu Aline que 
estava andando de patins na 
pista própria para tal, disse-
ram os investigadores de ho-
micídios de trânsito do Bro-
ward Sheriff’s Office.

Após atropelar a brasilei-
ra, o veículo bateu em uma 
árvore e se dividiu ao meio. 
Thomas e a passageira Melis-
sa Gregoire, de 37 anos, foram 
levados para o centro médico 
Broward Health North em es-
tado crítico, mas se recupera-
ram. Gregoire disse à polícia 
que eles estiveram juntos o 
dia todo e que ambos tinham 
ingerido bebida álcoólica.

“Aline era uma jovem ale-
gre. Qualquer pessoa próxima 
a ela a descreveria como bon-
dosa e linda por dentro e por 
fora. Uma jovem colorida, di-
vertida e apaixonada com um 
futuro ainda mais brilhante”, 
dizia seu obituário.

Disney aumenta capacidade 

de visitantes para 35%

O parque temático em Or-
lando aumentou a capacidade 
de visitantes para 35%, revelou 
o CEO da Disney Bob Chapek, 
citando a demanda do con-
sumidor e uma melhor com-
preensão das melhores prá-
ticas operacionais em meio à 
COVID-19. 

O CEO elogiou os operado-
res do parque por aplicar com 
eficiência as medidas aprimo-
radas de saúde e segurança da 
Disney, de acordo com a orien-

tação do governo, em meio à 
pandemia de coronavírus.

“Estamos muito satisfei-
tos com a forma como nos 
tornamos adeptos de operar 
sob essas restrições”, expli-
cou Chapek.

O executivo disse que tam-
bém encontrou confiança na 
forte presença em todo o par-
que temático de Orlando.

A receita do último ano fis-
cal da Disney foi relatada em 
US$ 65,3 bilhões. 

as medidas de saúde e segurança pela covid-19 estão reforçadas.

disney
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A comunidade brasilei-
ra se despede da que-
rida Marah de Sá - den-

tista renomada com décadas 
de atuação no Sul da Flórida - 
que morreu na tarde de terça-
-feira, 17, após 20 dias de in-
ternação pela COVID-19.

De acordo com pessoas 
que a acompanhavam, ela es-
tava internada no Holy Cross 
em Fort Lauderdale. Ela pre-
cisou ser internada por apre-
sentar dificuldades para res-
pirar após ser infectada pelo 
novo coronavírus. De acordo 
com a amiga Elisabete Araú-
jo, ela não tinha nenhuma 
condição física que pudesse 
prejudicá-la, mas contraiu 
pneumonia, acabou tendo 
infecção generalizada e não 
resistiu. 

Paulista de Birigui, Marah 
era muito querida na comuni-

dade brasileira do sul da Fló-
rida e manteve seu consultó-
rio por mais de vinte anos em 
Fort Lauderdale. Era divorcia-
da, sem filhos e se dedicava 
ao voluntariado para ajudar 
pessoas em situação de vul-
nerabilidade social, tanto nos 
EUA, como no Brasil e Haiti.  
Também era atuante em en-
contros, reuniões, ações vo-
luntárias e festas na comu-
nidade. 

Segundo sua equipe de 
funcionárias, ela se formou 
em odontologia na cidade 
de São Paulo e imigrou pa-
ra a Flórida nos anos 80, on-
de continuou os estudos na 
área e enfrentou desafios pa-
ra construir sua carreira. “Ela 
foi pioneira quando abriu seu 
próprio consultório em Fort 
Lauderdale em uma época em 
que haviam poucos brasileiros 
aqui residindo. Mesmo assim, 

Comunidade brasileira 

da Flórida dá adeus à 

dentista Marah de Sá

Paulista de Birigui, imigrou nos anos 80 para a Flórida, 
abrindo seu consultório em Fort Lauderdale 

dra Marah de Sá (ao centro) com sua equipe de funcionárias: Hermínia, Valéria, Cláudia, renata e Hanna (da esquerda para a direita). 

arquivo pessoal 

dra Marah com a amiga Elisabete araújo durante evento em 2018. 

arquivo pessoal

continuou determinada e per-
sistiu no seu próprio negócio 
superando diversas dificulda-
des, aprendendo uma nova 
língua, se adaptando à cultura 
americana, procurando e dan-
do suporte a outros empresá-
rios brasileiros”, relatam. 

E enfatizam como o jeito 
amável fez com que a “Dra. 
Marah”, como era conhecida, 
conquistasse prestígio e espa-
ço nas comunidades brasilei-
ra, hispana e americana, “por 
cuidar de seus pacientes com 
muita dedicação, amor e pro-
fissionalismo”. Era respeitada 
e admirada por seus colegas 
de trabalho e de acordo com 
as funcionárias, seus pacien-
tes eram muito importantes 

e especiais em sua vida, on-
de vários se tornaram amigos 
próximos. 

Amigos lamentam sua 
partida 

“Pedimos para que Deus 
ampare e conforte os corações 
de sua família, seus amigos, 
funcionários, parceiros, cole-
gas e pacientes, aliviando essa 
imensa dor que todos sentem 
nesse momento. Ela deixará 
muitas saudades e seu legado 
jamais será esquecido”, escre-
veram suas funcionárias. 

“O seu falecimento é, por 
muitas razões, uma perda ir-
reparável para familiares, 
amigos e tantos a quem ela 
ajudava com amor e despren-
dimento. A carreira - sempre 
vitoriosa - e a solidariedade 
através de contínuas ações 
filantrópicas, compensavam 
os muitos desafios enfrenta-

dos pela Doutora Marah, com 
quem, por 30 anos, tivemos 
uma relação muito próxima. 
Perdi uma grande amiga, es-
pecial em tantos momento 
importantes e difíceis. Escre-
vo esse post ainda muito aba-
lado por sua partida, embora 
já estivéssemos temendo por 
isso desde que ela foi interna-
da com sintomas da Covid-19 
que, no seu caso, teve um pro-
cesso acelerado entre diag-
nóstico e morte. Marah não 
será esquecida. Aqui estare-
mos sempre consolados pela 
memória de seus pensamen-
tos e seu inigualável sorriso. 
Descanse em paz”, escreveu o 
amigo Carlos Borges.

“A Dra. Marah de Sá foi 
membro da Pibflorida por 
muitos anos. Dra. Marah ama-
va missões e participou como 
voluntária de inúmeros proje-
tos sociais da Igreja. Que Deus 
console e conforte seus fami-
liares e amigos. Agradecemos 
a Deus por tudo que Dra. Ma-
rah fez enquanto membro da 
Pibflorida”, lamentou o pas-
tor Silair Almeida.

“Sempre me lembrarei da 
Dra. Marah com grande afe-
to; ela genuinamente se preo-
cupava com meu bem estar 
e construímos uma amizade 
especial. Sentirei sua falta e 
terá para sempre minha gra-
tidão e admiração. Estamos 
todos profundamente tristes, 
mas crentes que ela está em 
um lugar infinitamente me-
lhor. Descanse em Paz Dra. 
Vamos sempre lembrar do 
seu sorriso, coração genero-
so, e alegria de viver. Te amo 
Dra. Hoje perdi um pedaço 
de mim”, destacou a funcio-
nária Cláudia. 

“O seu falecimento é 

uma perda irreparável 

para familiares, amigos 

e tantos a quem ela 

ajudava com amor e 

desprendimento”.

“Ela foi pioneira quando 

abriu seu próprio 

consultório em Fort 

Lauderdale em uma 

época em que haviam 

poucos brasileiros”, 

destacam as funcionárias.

Missões humanitárias na África, Haiti e Brasil
Sempre preocupada em 

ajudar o próximo, Dra. Ma-
rah de Sá era uma voluntá-
ria atuante e participou ati-
vamente como dentista em 
várias missões humanitárias 
em comunidades carentes no 
Haiti, África, Cuba e no Bra-
sil, oferecendo tratamentos 
odontológicos e fazendo doa-

ções de medicamentos e equi-
pamentos. 

“Essas missões foram mui-
to significativas e marcantes 
em sua vida. Foi onde ela teve 
a oportunidade de melhorar a 
vida de algumas pessoas e pro-
pagar a palavra de Deus”, des-
tacam suas funcionárias. 

Conhecida na comunida-

de, Dra. Marah era membro 
antiga e ativa na igreja PIB Flo-
rida e atualmente frequentava 
a New Hope Church.

O grupo Gazeta News la-
menta a perda dessa grande 
pessoa e se solidariza com os 
amigos e familiares. O veló-
rio será realizado na igreja PI-
B-Flórida em Pompano Beach. a dentista durante missão humanitária na amazônia.

arquivo pessoal

Arlaine Castro
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após 15 anos lutando contra a deportação, Kelmer Neves se naturalizou cidadão americano em 2019. 

após 10 meses de processo, a mineira raquel Terci, 42 anos, moradora de Coral Springs, se tornou cidadã americana no dia 25 de setembro.
arquivo Pessoal.

arquivo Pessoal

843.593 
imigrantes 
fizeram o 

juramento no ano 
fiscal de 2019.

Mais titulares de 

green card estão se 

tornando cidadãos 

americanos
Flórida foi o terceiro estado em 

número de naturalizações em 2019

O interesse pela natura-
lização americana en-
tre as comunidades de 

imigrantes é alto. Mas, nos 
últimos anos, um número ca-
da vez maior de titulares de 
green card decidiu dar o pró-
ximo passo e se tornar cidadão 
naturalizado. No ano passa-
do, 843.593 imigrantes fize-
ram o juramento - o maior nú-
mero em 11 anos - de acordo 
com o Escritório de Estatísti-
cas de Imigração do Departa-
mento de Segurança Interna. 
Em 2018, foram 761.901 imi-
grantes naturalizados. 

Países de origem
Os principais países de 

nascimento de cidadãos re-
cém-naturalizados no ano 
fiscal de 2019 foram México 
(122.286), Índia (64.631), Fili-
pinas (43.668), (China) (39.490) 
e Cuba (36.246), segundo rela-
tório do DHS. 

Número por estado
A Califórnia continua sen-

do o estado com maior núme-
ro de naturalizados (148.765), 
seguido por Texas (97.675) e 
Flórida (96.149).  

Na contramão do aumen-
to geral, os brasileiros que se 
naturalizaram americanos di-
minuíram de 10,538 em 2018 
para 10,451 em 2019, segun-
do a tabela do DHS, represen-
tando 1,2% dos imigrantes que 
se tornaram cidadãos dos EUA 
no último ano fiscal. 

Vitória após 15 anos
Conquistar a cidadania 

americana foi para o cario-
ca Kelmer Neves, de 44 anos, 
muito mais do que um so-
nho, mas uma vitória depois 
de 15 anos de uma batalha le-

gal contra a deportação que 
foi parar na Suprema Corte, 
mudou a lei de imigração dos 
EUA e virou um documen-
tário. 

Hoje assessor jurídico e 
intérprete, Neves mora em 
Deerfield Beach e precisou de 
20 anos para tudo isso acon-
tecer. “Foram 15 anos na luta 
pelo green card e mais cinco 
até a cidadania, que obtive no 
ano passado. O prazo entre a 
aplicação e a cerimônia que 
foi rápido, seis meses”, con-
tou ao Gazeta News. 

O caso Neves vs Holder 
abriu precedente legal para 
imigrantes nos EUA que pos-
suem ordem de deportação. 
Por causa de um falso advo-
gado, Neves ficou na mira das 
autoridades de imigração pa-
ra ser deportado. Com muita 
dedicação, estudo e persistên-
cia, conseguiu mudar o rumo 
de sua história e hoje ajuda 
outros imigrantes. (Veja en-
trevista na página 13). 

“Está mais difícil”
Este ano, vários brasilei-

ros já estão passando pelo pro-
cesso. A mineira Raquel Terci, 
42 anos, moradora de Coral 
Springs se tornou cidadã no 
dia 25 de setembro. “Meu pro-
cesso durou 10 meses. E na 
entrevista, além das 10 per-

guntas do guia, eles também 
fazem todas as perguntas re-
lacionadas ao formulário (N-
400) e de palavras separadas 
como totalitarismo, por exem-
plo. Em comparação com al-
gumas amigas que fizeram a 
entrevista há alguns anos, mu-
dou e está mais difícil agora”, 
afirma. 

Neste ano fiscal 20202021, 
iniciado dia 1° de outubro, 
pode ser que mais brasileiros 
busquem a cidadania. Uma 
que já entrou na estatística 
é a esteticista Verônica Fur-
tado, 33 anos, que fez a en-
trevista em Fort Lauderdale 
na segunda-feira, 16. Segun-
do Furtado, o processo para a 
naturalização durou 7 meses 
e ao contrário de Raquel, dis-
se que foi tranquilo. “Eu apli-
quei em abril desse ano. Foi 
tranquilo, respondi somente 
seis perguntas do questioná-
rio porque eu acertei e eles pa-
raram. Seguiram o protocolo, 
revisaram todo o formulário e 
me deram ok”, conta. 

Conforme anunciado pela 
agência, algumas alterações 
estão previstas para a entre-
vista, com mais perguntas e 
maior pontuação começando 
em dezembro

Além disso, a taxa de de-
pósito para pedidos de natura-
lização aumentará dos atuais 
US$ 725 para $1.170, provavel-
mente em dezembro. 

Leia a matéria completa 
no gazetanews.com. 

O que faz aumentar os pedidos de processos de cidadania?
Aumentos periódicos nas 

naturalizações podem ter a 
ver com mudanças previstas 
nas taxas ou com a implemen-
tação de novas leis, de acordo 
com Irene Bloemraad, sociólo-
ga da Universidade da Califór-
nia, Berkeley, que contribuiu 
para um relatório da National 

Academies of Sciences de 2015 
sobre a integração de imigran-
tes, segundo o The Wall Street 
Journal. 

Também não é incomum 
que aumentos de naturaliza-
ção ocorram perto de uma 
eleição presidencial, disse a 
Dra. Bloemraad, apontando 

para “picos enormes” em tor-
no das eleições de 1996, 2000 
e 2008.

Não houve salto em 2016, 
disse ela, e este ano, em meio 
a uma pandemia que fez com 
que os escritórios de imi-
gração fechassem tempora-
riamente por vários meses, 

o número de naturalizações 
caiu. Mesmo assim, aproxi-
madamente 625.000 titulares 
de green card se tornaram ci-
dadãos este ano até 1º de no-
vembro, de acordo com Dan 
Hetlage, porta-voz dos Servi-
ços de Cidadania e Imigração.

“O que foi uma coisa im-

portante que Abraham Lin-
coln fez?”; “A Câmara dos 
Representantes tem quantos 
membros votantes?”; “Quais 
são os dois direitos na Decla-
ração de Independência?”: es-
sas são algumas das perguntas 
feitas para um candidato a ser 
cidadão dos EUA. 

Arlaine Castro
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Em julho, o então secretário interino do DHS, Chad Wolf, emitiu um memorando suspendendo o programa

Novas regras que suspendem inscrições 
para o DACA são inválidas, determina juiz 

Chad Wolf não estava le-
galmente como secretário in-
terino de Segurança Interna 
quando assinou regras que li-
mitam as inscrições e reno-
vações para o programa De-
ferred Action for Childhood 
Arrivals (DACA), portanto, es-
sas regras agora são inválidas, 
decidiu um juiz federal de No-
va York no dia 14.

“O DHS falhou em seguir a 
ordem de sucessão conforme 
foi legalmente designada”, es-
creveu o juiz distrital dos EUA, 
Nicholas Garaufis.”Portanto, 
as ações tomadas por supos-

tos secretários em exercício, 
que não estavam devidamen-
te em suas funções de acordo 
com a ordem de sucessão le-
gal, foram tomadas sem auto-
ridade legal.”

Em julho, Wolf emitiu um 
memorando dizendo que as 
novas inscrições para DACA, 
o programa da era Obama que 
protege da deportação cerca 
de 700 mil jovens imigrantes 
indocumentados que vieram 
para os EUA quando crianças, 
não seriam aceitas e as reno-
vações seriam limitadas a um 
ano em vez de dois.

Com a decisão, o governo 
Trump agora dificilmente se-
rá capaz de alterar o DACA e 
o destino dos “Dreamers”, co-
mo são conhecidos os jovens 
que fazem parte do programa. 

O governo tentou encer-
rar o programa em 2017, mas 
a Suprema Corte dos EUA blo-
queou a tentativa em junho. 
O memorando emitido no sá-
bado busca ganhar tempo en-
quanto o governo decide o fu-
turo do programa.

A decisão está sujeita a 
apelação pelo governo dos 
EUA. Fonte: AFP.Chad Wolf não estava legalmente no cargo quando assinou as regras. 

DHS

Braço do ICE no Brasil ajuda na prisão de pedófilos nos EUA e América do Sul

Investigações feitas pela 
Homeland Security Investi-
gations (HSI) no Brasil, bra-
ço da U.S. Immigration and 
Customs Enforcement (ICE), 
maior presença investigativa 
do Departamento de Seguran-
ça Interna no exterior, resul-

taram na prisão de 113 supos-
tos predadores infantis nos 
Estados Unidos e em países 
da América do Sul, de 2 a 6 de 
novembro, durante a fase sete 
da Operação Infância Protegi-
da (OPC VII).

A operação visava simul-

taneamente os distribuido-
res e produtores de material 
de abuso sexual infantil nas 
Américas e foi conduzida em 
vários escritórios de campo 
domésticos da ICE HSI, sen-
do executada em coordena-
ção com o Centro de Crimes 

Cibernéticos (C3) da agência 
e com as autoridades policiais 
no Brasil, Argentina, Paraguai 
e Panamá.

Nos EUA, foram executa-
dos mandados na Pensilvânia, 
Carolina do Norte, Tennessee, 
Califórnia, Colorado e Flórida. A Operação Infância Protegida.

ICE

Imigrantes que residem 
na região de Boston recebe-
ram cartas falsas com ordens 
de deportação em nome do 
Departamento de Segurança 
Interna dos EUA.

As cartas informam que 
eles estão ilegalmente no país, 
sob vigilância e serão depor-
tados à força se não partirem 
por conta própria.

O chefe de polícia de Chel-
sea, Brian Kyes, disse que con-
sultou o Departamento de 
Imigração e Alfândega dos 
EUA em Boston, que confir-
mou que a carta é falsa. Ele 
fez um alerta aos imigrantes.

Leia a matéria completa 
no gazetanews.com. 

Carta falsa sobre 
deportação é 
enviada para 
imigrantes

Carta falsa em nome do DHS.  

canal wcvb abc
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O caso de Kelmer Neves, 44 anos, foi parar na Suprema Corte, mudou a lei de imigração e virou documentário 

Da deportação à cidadania: conheça o brasileiro que 
lutou por 15 anos e mudou a lei de imigração dos EUA 

C
onquistar a cidadania 
americana foi para o 
carioca Kelmer Ne-

ves, de 44 anos, muito mais 
do que um sonho, mas uma 
vitória depois de 15 anos de 
uma batalha legal contra a 
deportação que foi parar 
na Suprema Corte, mudou 
a lei de imigração dos EUA 
e virou um documentário.

Quando chegou ao país, 
por causa de um falso advoga-
do, Neves recebeu uma ordem 
de deportação. Com muita de-
dicação, estudo e persistência, 
conseguiu mudar o rumo de 
sua história e hoje ajuda ou-
tros imigrantes como assessor 
jurídico e intérprete. Morando 
em Deerfield Beach, ele con-
tou detalhes de sua história.

Gazeta News -De quem 
foi a ideia de produzir o 
documentário com seu 
caso?

Kelmer Neves - Quando 

os advogados disseram que o 
meu caso não tinha solução 
e que eu deveria sair do país, 
eu comecei a estudar leis de 
imigração para lutar por jus-
tiça com o intuito de pegar o 
Green Card e fazer um docu-
mentário sobre a minha luta. 
Em 2018 eu conheci o produ-
tor Tiago Lopes e ao saber da 
minha história ele sugeriu fa-
zer o documentário. 

GN - O que você reco-
menda aos imigrantes pa-
ra que não sejam vítimas?

KN - Eu recomendo que 
procurem saber se o advoga-
do é membro da American 
Bar Association e da American 
Immigration Lawyers Associa-
tion para que não caiam em 
processos fraudulentos.

GN - Pode descrever a 
sensação de quando sou-
be do resultado depois de 
tantos anos de luta?

KN- Como foram muitos 
anos de luta e espera, foi algo 
que aconteceu gradualmente 

o carioca Kelmer Neves, de 44 anos, conseguiu transformar um 

processo de deportação em naturalização.  

arquivo pessoal

desde que o advogado do go-
verno concordou em reabrir o 
caso até o juiz de imigração re-
vogar a minha deportação e o 
oficial da imigração aprovar o 
meu Green Card. Foi uma sen-
sação de alívio e confiança na 
justiça dos EUA.

GN- Qual foi a maior 
dificuldade em todo esse 
período?

KN - Além das dificulda-
des financeiras por gastar ca-
da centavo que eu ganhava 
no meu processo, posso dizer 
também que ficar sem poder 
ir ao Brasil durante esse tem-
po todo foi muito difícil. Eu 
pensei várias vezes em desis-
tir, mas nunca tive coragem.

GN- Como descreve o 
sistema de imigração dos 
EUA?

KN - O sistema de imigra-
ção dos EUA é muito comple-
xo, e por muitas vezes bem rí-
gido. Porém, quando as cortes 
divergem em suas opiniões de 
como uma lei de imigração é 
interpretada, isso abre espaço 
para debates nas cortes supe-
riores e possíveis aberturas de 
um precedente para mudança 
na lei (que foi o que aconteceu 
no meu caso, que era visto co-
mo “impossível” de reverter, 
mas no final foi revertido).

GN - Como assessor ju-
rídico, já viu algum caso 
parecido com o seu?

KN - Já vi e trabalhei em 
muitos casos complicados, 
mas nunca vi um caso pare-
cido com o meu. Mas acredi-
to que existam casos como es-
se que possam ser resolvidos, 
basta ter persistência.

Leia a entrevista completa 
no gazetanews.com. 

“Quando as cortes 

divergem como uma lei de 

imigração é interpretada, 

isso abre espaço para 

debates nas cortes 

superiores”, explica Neves. 

Arlaine Castro
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Em setembro foram registradas 4.017 transações -  uma alta de 0.8% quando comparada às 3,986 do ano passado 

Venda de casas no sul da Flórida aumentou 6.1%, 

aponta relatório da RE/MAX

A 
venda de casas no sul 
da Flórida aumentou 
em 6.1% se compara-

do com o mesmo período de 
2019. Isso volta a reforçar que 
o setor imobiliário continua 
forte em plena crise econômi-
ca causada pela pandemia do 
novo coronavírus.

De acordo com o relatório 
da empresa RE/MAX, somente 
em setembro foram registra-
das 4.017 transações -  uma al-
ta de 0.8% quando comparada 
às 3,986 do ano passado. Outro 
dado positivo para o setor é 
que uma casa fica – em média 
– 89 dias no mercado, o menor 
período de tempo dos Estados 
Unidos. Em 2019 eram 92 dias. 
Importante mencionar que a 
quantidade de dias no merca-
do aumentou de forma consis-
tente 3.3% ao ano desde 1992.

Talvez isso aconteça por-
que o estoque de imóveis na 
região continue reduzindo. 
A quantidade de imóveis em 

estoque baixou em 5.5% em 
comparação com o ano pas-
sado. Para citar um exemplo, 
em setembro caiu de 30.111 
para 28.469 em outubro. A ci-
dade de Miami, como um to-
do, tinha 5.7 meses de esto-
que imobiliário em casas, isso 
quer dizer que em 5.7 meses 
venderiam todas as casas dis-
poníveis atualmente, caso não 
houvesse novas casas à ven-
da. O estoque caiu de 12.3% 
para 6.5%.

O corretor imobiliário 
João Freitas ressalta o volume 
da queda. “A quantidade de 
imóveis disponíveis caiu qua-
se pela metade. Em um setor 
inelástico como o imobiliário, 
esse número é preocupante”, 
avalia. Vale lembrar que um 
setor é considerado inelásti-
co quando tem pouca flexibi-
lidade de atender uma altera-
ção de demanda ou de oferta 
em curto prazo, como a cons-
trução de casas demanda me-

ses, o setor imobiliário é con-
siderado inelástico.

O corretor avalia que a 
consequência natural disso é 
o que ocorre no mercado ho-
je. “Os preços dos imóveis na 
Flórida aumentaram e o per-
fil do cliente mudou. O coro-
navírus reduziu bastante a de-
manda vinda de estrangeiros, 
hoje a demanda está bastante 
focada em quem mora nos es-
tados com carga tributária al-
ta”, ressalta.

Ao mesmo tempo, as 
transações imobiliárias fica-
ram mais focadas em imóveis 
com preço mais baixo. Em se-
tembro de 2019, o preço mé-
dio das casas vendidas era de 
$340 mil dólares, em 2020 o 
preço médio passou para $330 
mil. “Detalhe que em 2019 os 
preços estavam 10% mais al-
tos em relação a 2018, então 
o mercado está valorizando. 
Com os aprendizados em rela-
ção à crise de 2008, o mercado 

A quantidade de imóveis em estoque baixou em 5.5% em comparação com o ano passado.

weston.org

continua saudável, há poucos 
motivos para preocupação”, 
avalia o corretor.

Em nota para a imprensa, 
o CEO da RE/MAX, Adam Con-
tos, disse que o juro baixo é o 
principal motor desse aumen-

to. “Estamos falando em uma 
demanda alta com taxas de ju-
ros para empréstimo imobi-
liário baixa”, analisa. “Trump 
juntou a fome com a vontade 
de comer”, completou. O cor-
retor complementou que a 

pandemia incentivou as pes-
soas a morarem mais perto do 
trabalho ou até mesmo traba-
lhar em casa, isso ajudou a ter 
uma demanda mais orgânica. 
Ao menos para o setor imobi-
liário, esses são os frutos.
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Os resultados mostraram eficácia alcançada de 95% na prevenção à doença, disse a Pfizer

Vacina covid-19: Pfizer e BioNTech 

concluem fase 3 e vão pedir uso emergencial 

As farmacêuticas Pfizer e 
BioNTech anunciaram, nesta 
quarta-feira, 18, a conclusão dos 
testes da fase 3 da sua candidata 
a vacina contra Covid-19, a BN-
T162b2, que está sendo testada 
também no Brasil. É a primeira 
a anunciar a conclusão da últi-
ma etapa de desenvolvimento 
de uma vacina contra o novo 
coronavírus.

Os resultados mostraram 
que a eficácia alcançada foi de 
95% na prevenção à doença e 
não houve efeitos colaterais gra-
ves. Os dados ainda não foram 

publicados em revista científi-
ca, mas a farmacêutica desta-
cou que todos os dados de se-
gurança exigidos pela Food and 
Drug Administration (FDA), para 
a Autorização de Uso de Emer-
gencial foram alcançados. Com 
isso, a Pfizer informou que pre-
tende entrar com o pedido de 
uso emergencial da sua vacina 
“em poucos dias”, sem dar uma 
data específica.

De acordo com um comu-
nicado da Pfizer, os estudos da 
vacina analisaram 170 casos 
confirmados de coronavírus. 

Os testes também envolveram 
pessoas com mais de 65 anos e, a 
partir desta faixa etária, a vacina 
se mostrou mais de 94% eficaz. 
A taxa de eficácia representa a 
proporção de redução de casos 
entre o grupo vacinado compa-
rado com o grupo não vacinado.

Na prática, se uma vacina 
tem 95% de eficácia, isso sig-
nifica dizer que a pessoa tem 
95% menos chance de pegar a 
doença se for vacinada do que 
se não for. 

Leia a matéria completa 
no gazetanews.com.A candidata a vacina contra a Covid-19, a BNT162b2.

Pfizer e BioNTech picture alliance

Trump demite diretor que reiterou que eleições nos EUA foram seguras
O presidente Donald 

Trump demitiu na terça-fei-
ra, 17, o diretor da Agência 
de Segurança Cibernética e In-
fraestrutura, Chris Krebs, que 
liderava o comitê ligado ao go-
verno que atestou que as elei-
ções presidenciais ocorreram 

sem problemas.
“A eleição de 3 de no-

vembro foi a mais segura na 
história americana. Neste 
momento, por todo o país, 
autoridades eleitorais estão 
revisando e verificando todo 
o processo das eleições antes 

de finalizar o resultado”, diz o 
comunicado.

“A recente declaração de 
Chris Krebs sobre segurança 
nas eleições de 2020 foi al-
tamente imprecisa, porque 
houve irregularidades massi-
vas e fraude”, afirmou Trump, 

e continuou afirmando que 
houve uma série de irregula-
ridades como votos de pessoas 
mortas, restrições de entrada 
a fiscais em locais de votação. 
Nenhuma dessas denúncias, 
porém, foi provada, e a rede 
social marcou a postagem. Não houve fraude, avaliou comitê.

nbcmiami.com via belatina

A Amazon deu seu maior 
impulso no setor de saúde 
com o lançamento do Ama-
zon Pharmacy: um novo ser-
viço que oferece entrega em 
domicílio de medicamentos 
prescritos, inclusive para pes-
soas sem seguro-saúde.

Os clientes podem se ins-
crever, adicionar informações 
sobre seu seguro de saúde, 
quaisquer problemas médicos 
pendentes, como alergias, e 
quaisquer prescrições regula-
res. A loja então oferecerá uma 
variedade de “medicamentos 
genéricos e de marca”, incluin-
do “medicamentos comumen-
te prescritos como insulina, 
cremes de esteróides de trian-
cinolona, metformina para con-
trolar o açúcar no sangue e su-
matriptano para enxaquecas”.

O serviço não abrange me-
dicamentos da Tabela II, que 
inclui muitos opioides co-
muns como o Oxycontin.

Saiba mais no gazeta-
news.com.

Amazon lança 
serviço de 
entrega de 
medicamentos
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EUA vão retirar militares no 

Iraque e no Afeganistão
O Pentágono anunciou a 

redução do contingente mi-
litar dos Estados Unidos no 
Afeganistão e no Iraque até 
15 de janeiro — ou seja, cin-
co dias antes de o democrata 
Joe Biden tomar posse como 
presidente.

Segundo o anúncio da ter-
ça-feira, 17, no Afeganistão, o 
número de militares america-
nos cairá de 4,5 mil para 2,5 
mil. No Iraque, a redução será 
mais tímida: apenas 500 vol-
tarão para casa, restando ou-
tros 2,5 mil soldados em solo 
iraquiano.

O corte foi anunciado pe-
lo novo secretário de Defesa, 

Cristopher Miller, que ocupa 
interinamente o cargo desde a 
demissão de Mark Esper.

A decisão, criticada mes-
mo por aliados diretos do pre-
sidente no Congresso faz parte 
de uma das bandeiras de cam-
panha de Donald Trump. Ain-
da assim, a retirada será mais 
tímida: a ideia era um retorno 
total dos militares dos EUA em 
serviço nesses países.

O retorno de militares era 
uma das bandeiras de campa-
nha de Trump. Neste ano, ele 
retomou o tema em diversos 
comícios e discursos, como o 
tradicional Estado da União 
em fevereiro.

Foto de 2009 mostra soldados americanos no Afeganistão. 

Manpreet Romana/AFP

Alguns estados como Michigan, Geórgia e Pensilvânia ainda contam ou 

recontam votos ou o resultado permanece pendente por processos

Quais estados ainda estão com 

votos pendentes da eleição?

D
uas semanas desde a 
eleição, os votos ain-
da estão sendo compu-

tados e os aliados de Donald 
Trump continuam com suas 
contestações legais, à medi-
da que o prazo para a confir-
mação dos resultados se apro-
xima.

Caso se confirmem os nú-
meros dados pela projeção da 
mídia, Joe Biden será eleito 
com 290 votos no colégio elei-
toral, enquanto Trump deve 
ganhar 232.

Alguns estados que ainda 
contam ou recontam votos ou 
o resultado permanece pen-
dente são: 

Wisconsin - Biden derro-
tou Trump no estado por mais 
de 20.600 votos com base nos 
totais finais apurados subme-
tidos à comissão de eleições 
estaduais na terça-feira, 17. 

Pensilvânia - O resultado 

está sendo questionado no tri-
bunal. Nenhuma evidência de 
fraude surgiu nas duas sema-
nas desde a eleição.

Michigan - Biden ven-
ceu Trump por mais de 2 a 
1 de margem, ganhando por 
146.000 votos, segundo resul-
tados não oficiais. O Condado 
de Wayne certificou a vitória 
de Biden. 

Geórgia - Um segundo 
condado descobriu 2.755 vo-
tos de um cartão de memória 
que não tinham sido incluí-
dos anteriormente nos resul-
tados das eleições, mas os vo-
tos adicionais não mudarão 
o resultado geral da corrida 
presidencial, disse o gabinete 
do secretário de estado. Auto-
ridades da Geórgia dizem que 
a margem entre Trump e Bi-
den será de cerca de 13.000 
votos, quando os votos ante-
riormente não contados fo-

Os estados têm até 8 de dezembro para confirmar o resultado da eleição. 

AFP

rem incluídos.
Prazo final 

Os estados têm até 8 de de-
zembro para resolver quais-
quer disputas em andamento 
sobre o resultado da eleição. 
Passado esse prazo, os eleito-
res de cada estado têm mais 
seis dias para votar por cédula 
de papel antes que o Congres-
so se reúna para contar os vo-

tos eleitorais em 6 de janeiro.
Assim que um candidato 

receber 270 ou mais votos elei-
torais, o Presidente do Senado 
anunciará oficialmente os re-
sultados. O candidato vence-
dor será oficialmente empos-
sado como presidente no Dia 
da Posse - 20 de janeiro. 

Com informações do ca-
nal ABC. 
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Na última semana, cerca de 3% dos testes para Covid-19 na cidade deram positivo

Prefeito de NY decreta fechamento de escolas

O 
prefeito de Nova York, 
Bill de Blasio, decretou 
na quarta-feira, 18, o 

fechamento das escolas pú-
blicas para conter um novo 
avanço da epidemia de coro-
navírus na cidade. A medida 
já passa a valer a partir desta 
quinta-feira, 19.

“Na última semana, cer-
ca de 3% dos testes para Co-
vid-19 na cidade de Nova York 
deram positivo”, disse de Bla-
sio em uma rede social. “Infe-
lizmente isso significa que as 
escolas públicas estarão fe-

chadas a partir de amanhã, 
quinta-feira, 19 de novembro, 
como sinal de um excesso de 
precaução.”

As aulas do sistema públi-
co continuarão a ser ofereci-
das de maneira remota. Em 
entrevista coletiva, de Bla-
sio disse que as escolas per-
manecerão fechadas também 
durante o feriado de Ação 
de Graças – no final de no-
vembro.

Os alunos da rede pública 
receberão tablets para poder 
acompanhar as aulas. Taxas de infecção pelo coronavírus voltaram a aumentar na cidade.

Angela Weiss / AFP

A pedido do MPF, polícia alemã apreende 60 fósseis brasileiros

A polícia alemã apreendeu, 
na segunda-feira (16), dezenas 
de fósseis brasileiros que se-
riam vendidos online por mais 
de 100 mil euros. A apreensão 
foi realizada a pedido do Mi-
nistério Público Federal (MPF), 
que recebeu denúncia feita por 
dois biólogos brasileiros.Os 60 
itens incluem um pterossau-
ro, uma raia, insetos e arac-
nídeos. Um parecer da Uni-
versidade Regional do Cariri 

atestou que o material é pro-
veniente do Brasil, conforme 
afirmava o próprio anúncio na 
internet, mais especificamente 
da região entre os municípios 
cearenses de Santana do Cari-
ri e Nova Olinda.A estimativa 
é que os animais dos fósseis 
tenham vivido na região há 
mais de 120 milhões de anos.
Os itens foram anunciados pe-
la empresa alemã Fossil Wor-
dwide, em um site hospedado 

na Holanda. De acordo com 
MPF, a pessoa responsável pe-
la comercialização do mate-
rial foi identificada e deve ser 
processada pelas autoridades 
alemãs.Todo o material deve 
ser devolvido ao Brasil. O ca-
so foi conduzido pelo procura-
dor da República Rafael Rayol. 
De acordo com a Constituição, 
todos os recursos minerais, 
incluindo os fósseis, são bens 
da União.   Fósseis brasileiros seriam comercializados de forma ilegal na Alemanha.

Relatório da URCA

Enfrentando a segunda 
onda do novo coronavírus, a 
Europa registrou na quarta-
-feira (18) recorde de novos ca-
sos, internações e mortes por 
covid-19 em diversos países.

A Alemanha registrou 
mais 305 mortes por covid-19 
na quarta, o que significa o se-
gundo número mais alto des-
de o início da pandemia, em 
dia de queda na quantidade de 
casos de infecção, na compa-
ração com a última semana.

O recorde nas notificações 
de falecimentos ainda é do 
dia 16 de abril, quando fo-
ram contabilizadas 315 víti-
mas no país.

Leia a matéria completa 
no gazetanews.com.

Europa tem 
recorde de casos 
e mortes por 
covid-19

Internações aumentaram.

Max Cavallari - EFE - EPA
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Em uma ano completamen-
te ímpar, será que Black Friday 
2020 vai ser cancelada? Não, pe-
lo menos até agora, mas aqui es-
tá como o COVID alterou a pro-
gramação do dia considerado o 
mais “econômico” para fazer as 
compras de fim de ano!

Os descontos ainda são abun-
dantes, mas você realmente de-
ve apenas fazer compras online 
este ano.

Várias lojas resistiram à tradi-
ção habitual do feriado e estarão 
fechadas no Dia de Ação de Gra-
ças este ano. Claro, eles estarão 
“abertas “ online, e a maioria já 
começou a oferecer descontos . 
Este ano, os pedidos online serão 
sua melhor aposta para comprar 
presentes de Natal na Black Fri-
day - selecione a retirada “curbsi-
de” como plano de backup se seus 
itens não puderem ser entregues 
no prazo que você precisa.

Se você ainda insiste em ter 
uma experiência de Black Friday 
dentro de uma loja, pare e reava-

lie suas prioridades. Sério, não há 
motivo para entrar em uma loja 
lotada no meio de uma pande-
mia. Por que infelizmente muita 
gente não vai pensar e vai lotar os 
malls neste dia já tão tradicional 
de economia.

E qualquer pessoa que se 
aventurar em uma loja será obri-
gada a usar máscaras (indepen-
dentemente das leis locais), uma 
vez que quase todos os varejistas 
nacionais exigem esse cuidado 

para entrar.
Mas o perigo continua, então 

vários lojistas já se manifestaram 
afirmando que colocarão suas me-
lhores ofertas on-line. 

As lojas abaixo fecham no Dia 
de Ação de Graças, mas abrem na 
Black Friday. (Os horários nacio-
nais estão listados, mas os horá-
rios podem variar de acordo com 
os regulamentos de saúde locais 
da COVID ou outros fatores; por-
tanto check antes de fazer seus 

planos.)
Conforme nosso conselho aci-

ma, estamos fornecendo os horá-
rios para oportunidades de coleta 
na calçada; por favor, não compre 
nas próprias lojas.   

*Best Buy (a maioria das lojas 
abre às 5 da manhã em 27 de no-
vembro)

* GameStop (aberto às 7h em 
27 de novembro)

* Home Depot (aberto às 6h 
em 27 de novembro)

* Sam’s Club (aberto às 7h em 
27 de novembro)

* Target (aberto às 7h em 27 
de novembro)

* Walmart (aberto às 5h em 27 
de novembro)

Todas as lojas estão abertas 
online, sem necessidade de más-
cara facial

Sentindo um padrão aqui? 
Compre online e você terá aces-
so a quase todas as mesmas ofer-
tas. Fique de pijama, navegue no 
seu telefone, tablet ou laptop e 
mantenha uma caneca de sua be-

bida quente favorita por perto - 
sem máscara,e sem perigo.

Faça uma lista das melhores 
vendas e negócios da Black Fri-
day por varejista: essa é a parte 
boa. Você pode fazer uma pes-
quisa antes pra determinar qual 
loja estará te oferecendo a maior 
vantagem.

Como sempre digo; planeja-
mento é a chave de tudo; então 
se planeje: faça a lista das pes-
soas que você quer dar um pre-
sente; depois adicione o quanto 
você quer gastar por pessoa e por 
último, procure o presente ideal 
somente usando suas mãos e seu 
mouse! Muito importante ficar es-
perto e não acabar gastando mais 
do que você precisa... por isso fa-
ça a sua lista! Vamos lembrar que 
o Black Friday , é o maior dia de 
compra deste país, mas que o dia 
que vem antes é o maior dia de 
exercitar gratidão que existe.

Então aproveite a semana que 
vem com suas famílias! Feliz dia 
de Ação de Graças!

POR CLAUDIA FEHRIBACH
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A 
falsidade é o oposto da ver-
dade, ou melhor, a pessoa 
falsa não é verdadeira nem 
com os outros nem con-

sigo mesma. A mentira sustenta a 
falsidade. É uma mentira interna, 
profunda, muda. Uma mentira en-
terrada que oculta uma verdade re-
mota, a coisa quem a pessoa é. Lá 
no fundinho, quem ela é? Algo que 
ela não quer ser, que julga ruim e 
por isso encobre por uma fachada. 
Fachada tão bem preparada que vi-
ra uma segunda pele.

A diferença entre a pessoa fal-
sa e aquela com baixa autoestima é 
que esta última tem a coragem mo-
ral de sentir-se mal consigo mes-
ma, de viver o sentir-se pequena, 
insignificante, incapaz ou não-amá-
vel. Ela vive isso. Consciente ou in-
conscientemente, ela se permite 
porque, na verdade, tem autoesti-
ma o suficiente para poder se sentir 
pra baixo. (Faço questão de pontuar 
que em anos de experiência clínica, 
o quadro resulta ser mais positivo 

do que a pessoa imagina, mas isso 
fica para outro momento.) Por ou-
tro lado, a pessoa falsa esconde de 
si a própria razão que a leva a criar 
tão sofisticado fingimento.

Embuste significa duplicidade, 
portanto, ausência de transparên-
cia. A pessoa falsa não é honesta 

consigo – e obviamente o fingimen-
to incluiu os outros. Ela é dia e noi-
te uma atriz, interpretando diante 
dos próprios olhos e dos dos outros 
uma peça, a qual resulta tão per-
suasiva que ela até esquece de estar 
interpretando e o papel vira iden-
tidade. Finge tão bem fingido que 

acaba acreditando no próprio fingi-
mento. Mas algo lá no fundo a in-
comoda e incomodará sempre. O 
ser não se deixa enganar. A verda-
de lateja com um coração ofegante 
trancafiado em algum lugar oculto 
da pessoa e, entre sintomas físico 
e emocionais, e situações intrica-
das da vida, a verdade pede para ser 
confessada.

A pessoa fingida pode até ir 
atrás de cura para acabar com a tor-
tura interna que a enca lça...

mas se a disfarce não cair, não 
há terapia e autoconhecimento que 
possam ajudar, muito pelo contrá-
rio. Todo o conhecimento psicoló-
gico será usado para aperfeiçoar a 
máscara, para aprimorar a simula-
ção. Desta forma se condena a “não 
ter conserto”.

O dissimulado faz qualquer coi-
sa para não enfrentar a razão últi-
ma que sustenta sua falsidade, pois 
não há falsidade sem covardia. Co-
vardia como pequenez, pusilanimi-
dade. A ineptidão a encarar a ver-

dade encolhe o espírito, apequena 
a alma.

Da mesma forma como não sa-
be atentar para a verdade, a pessoa 
falsa não conhece ideais.

Não sabe o que é grande, maior 
do que o ganho imediato, maior 
do que o ego. O falso não enxerga 
a grandeza do céu, não conhece a 
ambição de alcançar as estrelas da 
honra e dignidade, não sabe o que 
são aqueles valores que transcen-
dem a constante urgência em res-
guardar a dissimulação. Dissimu-
lar a dissimulação: eis a prioridade. 
E assim, o falso não tem paz. Não 
pode se engajar na vida, fazer no-
vas descobertas, ampliar seus hori-
zontes. Está preso, agrilhoado à sua 
própria sovina falsidade. Uma pro-
funda inércia toma conta da pes-
soa,

emoções mudas permeadas 
por receios mergulhados numa 
eterna imaturidade que não tem 
chance de evoluir por falta da 
ação decidida e determinada de 
olhar para aquele lugar indigesto 
dentro de si onde habita a verda-
de latejante e penosa.

VIVER BEM
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E
stamos submetidos ao po-
der do tempo do momen-
to em que nascemos até 
aquele em que morremos. 

Calculamos a idade do nosso cor-
po pelo tempo biológico, e o tem-
po transcorrido desde o nosso nas-
cimento, pelo tempo cronológico. 
Mas, na maioria das vezes, temos 
resultados diferentes para uma 
mesma pessoa que, cronologica-
mente, pode ter 60 anos de idade, e 
seu corpo, apenas 40, ou vice-versa. 
Pelo tempo cronológico, também, 
organizamos nossas tarefas cotidia-
nas, mas nem sempre obtemos a 
mesma produtividade com a mes-
ma quantidade de tempo.

A cada dia que passa, com o 
avanço da tecnologia e as novas 
descobertas nos campos da Ciên-
cia e da Medicina, vamos alteran-
do nossa percepção sobre o tempo. 
Há 500 anos, a esquadra de Cristó-
vão Colombo demorou alguns me-
ses para cruzar o Oceano Atlântico. 
Hoje, o mesmo percurso é feito al-

gumas horas em um avião super-
sônico. Os avanços também agi-
lizam sistemas de produção. Em 
muitos setores da indústria, máqui-
nas substituíram a força de traba-
lho humana, imprimindo um ritmo 
muito mais intenso à produção. A 
relação hora/máquina é crucial no 
custo dos produtos. Nos setores ad-
ministrativos das corporações, co-
mo o trabalho está cada vez mais 
na cabeça das pessoas, pode-se di-
zer, paradoxalmente, que a jornada 
de trabalho aumentou e o tempo 

foi fi cando cada vez mais escasso.
Para muita gente, as 24 horas 

de um dia não são mais sufi cientes, 
mas há quem faça em doze horas o 
que a maioria não faz em 36! E nis-
so reside o perigo, pois, diante das

necessidades nem sempre reais 
da vida moderna, algumas pessoas 
acreditam que precisam fazer tu-
do ao mesmo tempo. Essas pessoas 
vivem correndo, mas difi cilmente 
atingem seus resultados, pois aca-
bam se perdendo no meio do cami-
nho e fi cam apenas dando voltas. 

Para lidar com o tempo, é preciso 
defi nir prioridades.

Se, para viajar, começarmos 
por acomodar frasqueiras e sacoli-
nhas no porta-malas do carro, a ma-
la grande, certamente, terá de ir no 
banco de trás!

Não adianta querer controlar o 
tempo. É preciso controlar as ativi-
dades. Elas é que consomem tempo 
e podem ser remanejadas para que 
atividades mais importantes sejam 
feitas primeiro. E para encaixar 
suas atividades no tempo disponí-
vel é preciso planejar. Isso é óbvio, 
mas não é fácil de cumprir. O im-
portante é aprender a usar correta-
mente as ferramentas de controle 
de tempo, como agendas e softwa-
res específi cos.

Ao organizar sua agenda, seja 
fl exível. Afi nal, compromissos po-
dem ser cancelados e outros podem 
surgir, havendo a necessidade de 
absorvê-los, conforme sua impor-
tância. Com fl exibilidade, você an-
tecipa a solução para o que poderia 

ser um problema e evita situações 
estressantes. Seja bem organizado. 
Programe sua agenda com uma se-
mana de antecedência. No domin-
go à noite, por exemplo, anote os 
compromissos que terá durante a 
semana, já prevendo eventuais alte-
rações e, depois, faça atualizações 
diárias, incluindo, alterando ou ex-
cluindo itens à medida que forem 
sendo cumpridos e/ou modifi cados.

Sua vida tem de caber no seu 
tempo. Mas a sua vida toda: traba-
lho, família, amigos e lazer. O sim-
ples fato de incluir família, amigos 
e lazer na sua agenda fará com que 
você se sinta comprometido a dar-
-lhes mais de atenção.

2 Aprenda a defi nir priorida-
des, aprenda a delegar e, para não 
fi car a mercê do tempo, faça pla-
nos! O ser humano foi criado para 
viver em movimento; mas, para is-
so, é preciso

saber os pontos de partida e de 
chegada para traçar o itinerário. 
Sem isso, restará sempre a

sensação de que o tempo pas-
sou e você não conseguiu acompa-
nhar.

LAIR RIBEIRO

Médico, com mestrado em cardiologia, e palestrante internacional, tendo se apresentado 
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Administre o seu tempo

lair.ribeiro@gazetanews.com
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C
omo vem fazendo nas 
últimas semanas, a 
Academia Latina da 
Gravação (LARAS), res-

ponsável pelo Latin GRAMMY, 
anunciou a lista de artistas e 
apresentadores que participa-
rão do evento, marcado para a 
próxima quinta-feira, 19. Des-
ta vez, foram revelados os no-
mes que estarão na “Premiere” 
do prêmio, realizada tradicio-
nalmente algumas horas an-
tes da cerimônia oficial — que 
inclui grandes números mu-
sicais, transmissão ao vivo e a 
entrega de troféus às princi-
pais categorias. Neste ano, o La-
tin GRAMMY, excepcionalmen-

te, não será realizado em Las 
Vegas, mas sim a partir de Mia-
mi, sem a presença de público, 
e com performances transmiti-
das de várias partes do mundo 
incluindo o Brasil, com Anitta.

Além disso, pela primeira 
vez haverá uma cerimônia es-
pecial para o público brasileiro 
dentro da “Premiere”, na qual 
serão anunciados os ganhado-
res nas oito categorias dedica-
das à música em português. A 
edição brasileira estará sob o 
comando da modelo Lais Ribei-
ro e contará com a apresenta-
ção de Emicida (indicado nas 
categorias de Melhor Álbum 
de Rock ou Música Alternativa 

em Português; Melhor Canção 
em Português), em dueto com 
o veterano cantor e composi-
tor Marcos Valle. Já o grupo 
Melim participa da premiação 
cantando “Eu Feat. Você”, do 
álbum de mesmo nome, que 
também está indicado (Melhor 
Álbum Pop Contemporâneo 
em Português). A Premiere do 
Latin GRAMMY será transmi-
tida ao vivo na quinta-feira 19 

de novembro a partir das 3pm 
(horário de Miami) exclusiva-
mente pelo Facebook, na pági-
na do Latin GRAMMY. A ceri-
mônia especial para o público 
brasileiro acontece a partir das 
7pm. Já a premiação principal 
começa às 8pm pelo canal de 
televisão Univision. Para mais 
informações, visite o site oficial 
da Academia Latina da Grava-
ção LatinGrammy.com.

A
fastados dos shows 
presenciais desde o úl-
timo mês de março, 
dois ícones da música 

brasileira estão prestes a vol-
tar aos palcos, reencontrando 
o público. Alceu Valença e Le-
nine serão as grandes estrelas 
do Viva Recife, evento ao vivo, 
que acontece no 4 de dezem-
bro na Jeunesse Arena no Rio 
de Janeiro. O evento acontece-
rá com capacidade reduzida e 
respeitando uma série de pro-
tocolos para evitar a propaga-
ção da Covid-19.

Depois de mergulhar no 
mundo das lives, Alceu Valen-
ça volta ao palco prometendo 
uma noite repleta de sucessos, 

como “Anunciação”, “Tropica-
na”, “Belle de Jour”, “Coração 
Bobo”, “Como Dois Animais”, 
“Táxi Lunar”, “Solidão”, “Giras-
sol” e “Pelas Ruas que Andei”, 
entre outras. A novidade fica 
por conta de “Eu Vou Fazer Vo-
cê Voar”, single lançado no iní-
cio deste ano.

Os fãs de Lenine também 
podem esperar um show de 
muitos hits. O cantor e compo-
sitor de 61 anos brindará o pú-
blico com clássicos como “Pa-
ciência”, “Hoje eu Quero Sair 
Só”, “Jack Soul Brasileiro”, “É o 
Que Me Interessa”, “Que Ba-
que é Essa?” e “Leve e Suave”, 
entre outros.

“A produção do Viva Recife 

adotará um rigoroso protocolo 
sanitário e de controle do pú-
blico, respeitando as orienta-
ções da OMS e autoridades do 
Rio de Janeiro. O público será 
inferior a um terço da capaci-
dade da casa (que é de 18.000 
pessoas), 100% dos assentos/es-
paços vendidos serão com lu-

gares marcados, com distan-
ciamento obrigatório entre 
cadeiras nas arquibancadas e 
camarotes. Cada área pode-
rá receber até quatro pessoas, 
enquanto os camarotes terão 
capacidade para oito”, expli-
ca o comunicado dos organi-
zadores.

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.

Emicida, Marcos Valle, Melim e Anitta na festa 
do Latin GRAMMY

Alceu Valença e Lenine dividem o palco no Rio
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Bastidores Bastidores

Gutto mazza - trEEHoUSE 46

Gutto mazza e banda

monica ribeiro

Monica Ribeiro recebe o prêmio 

“Hispanic Women of Distinction” 2020

Guto Mazza, DJ 
Arrow 7 e Raffa Loren 
agitam o TreeHouse 
46 em Boca

D
estaque para a executiva brasileira Monica Ribeiro (Bank 
United) que receberá o “ Hispanic Women of Distinction” 
premiação a mulheres latinas, profissionais nos condados 

de Dade, Broward e Palm Beach. O evento acontece no dia 20 de 
novembro, durante um almoço, em Davie. Mais uma grande con-
quista desta profissional competente e muito querida da comuni-
dade brasileira do sul da Flórida. Parabéns Monica Ribeiro!

O 
cantor Gutto Mazza agitou, 
mais uma vez, o TreeHouse 
46, no sábado, dia 14 de no-

vembro, em Boca. Guto e banda, 
animaram o público durante 4 ho-
ras de show, tocando e cantando su-
cessos sertanejos e do pop interna-
cional. O DJ Arrow 7 e Raffa Loren , 
também tocaram em dois ambien-
tes na nova e mais badalada casa de 
shows de Boca Raton. Sucesso!

Karina Cuentro Chernacov 

Parabéns para Dra. Karina 

Cuentro Chernacov!

H
appy Birthday do BASTIDORES para a psicó-
loga brasileira, Dra. Karina Cuentro Cher-
nacov, que faz aniversário no próximo dia 

21 de novembro. Karina vive na Flórida desde 1993 
e atua no South Florida Counseling Agency, como 
Mental Health Counselor e é Mediadora de Famí-
lia, na Florida Supreme Court. Uma profissional 
muito atuante na comunidade brasileira da Flóri-
da. Parabéns, Dra. Karina Chernacov!

monica ribeiro recebe premio na FL




