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ACABANDO O ANO DE 2020
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Com mais de 1 milhão de casos de
covid-19, Flórida mira na vacina
Q
uase nove meses depois de ter confirmado
seu primeiro caso de COVID-19, a Flórida registrou 1 milhão de infecções pela doença na
terça-feira, 1° de dezembro. Atrás apenas do Texas
e da Califórnia em números de casos, especialistas

em doenças infecciosas acreditam que já exista um
certo nível de imunidade parcial da população que
vai amenizar essa segunda onda. Com novo aumento
de hospitalizações, o estado deposita a esperança na
vacina e na retomada da economia.
Flórida | Pág. 10
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Brasileiro que descobriu
37 planetas se lança como
empreendedor digital
Arquivo pessoal.

Elliot Briant, 25 anos, atua na NASA.

orando em São Francisco, na Califórnia, em uma
M
entrevista exclusiva ao Gazeta
News, Briant contou sobre sua
carreira e os projetos em tecnologia digital.
EUA | Pág. 16

INVESTIGAÇÃO

SECRETÁRIO DE JUSTIÇA
DIZ QUE NÃO HOUVE
FRAUDE NAS ELEIÇÕES
O governador Ron DeSantis espera que a Flórida receba até 2 milhões das primeiras vacinas disponíveis tão logo sejam aprovadas pelo FDA.
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EUA consideram liberar entrada de estrangeiros que estiveram no Brasil
EUA | Pág. 15
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5 avanços da Medicina descobertos por acidente

S
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- Jornalismo
pelo Centro
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Minas Gerais
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comunicação,
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do livro Eta
Babilônia.
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é repórter e
editora do
Gazeta News.

Mas, no Reino Unido, os participantes do ensaio clínico
receberam, incorretamente,
meia dose na primeira rodada e uma dose completa
mais tarde.
Penicilina - Talvez a descoberta fortuita mais famosa
da Medicina seja a da penicilina, feita acidentalmente
por Alexander Fleming em
1928. Fleming estava cultivando a bactéria Staphylococcus e, ao voltar de férias, notou que uma
Talvez a descoberta fortuita das placas de cultivo não tinha cresmais famosa da Medicina
cimento bacteriano
seja a da penicilina, feita
ao redor de uma colônia de fungos criaacidentalmente por
da por ele. Fleming
Alexander Fleming em
fez com que o culti1928, cultivando a bactéria
vo desse fungo, peStaphylococcus.
nicilina, estivesse
disponível em todas
efetividade para deter a co- as partes. E foi um de seus exvid-19 teria sido ligeiramen- -alunos quem o usou para trate decepcionante: 62% (e digo tar uma infecção bacteriana
“ligeiramente decepcionan- pela primeira vez, em 1930.
te” com cautela, porque é um Foram necessários mais dez
bom resultado, mas não tão anos para a penicilina comebrilhante se comparado com çar a ser produzida em quanos 95% das vacinas de Pfizer tidades massivas para ter sua
e Moderna). No Brasil e na efetividade clínica avaliada
África do Sul, a vacina de Ox- em pacientes, depois de uma
ford foi administrada na do- investigação pioneira da Unise inicial correta e com a se- versidade de Oxford.
gunda dose um mês depois.
Cultivo de bactérias - O

oa estranho e um pouco
improcedente, mas muitas grandes descobertas
decorrem de acidentes, de erros e da sorte. Conheça cinco deles, a começar pelo mais
recente, em um artigo originalmente publicado no The
Conversation e traduzido pela BBC Brasil.
Dose da vacina de Oxford
- Se a vacina Oxford-AstraZeneca tivesse sido administrada na dose especificada, sua

TELEFONES DE EMERGÊNCIA
CONSULADO-GERAL DO BRASIL EM MIAMI
Setor de assistências a brasileiros:
(305) 285-6208 / (305) 285-6258 / (305) 285-6251
AEROPORTO INTERNACIONAL
Miami: (305) 876 7000
Fort Lauderdale: (954) 359 1200

descobrimento e o estudo
da bacteriologia por Robert
Koch foi um avanço científico significativo. Antes de seu
trabalho, as bactérias eram
notoriamente difíceis de serem isoladas umas das outras
e, com frequência, eram cultivadas dentro de um caldo
de nutrientes que sustenta
diversas espécies. Em 1872,
Koch notou o crescimento de
diferentes colônias em uma
rodela de batata, e isso teria
sido o catalisador para o uso
do ágar, hoje substância padrão usada para cultivar bactérias em uma placa de Petri.
O trabalho de Koch o levou a
descobrir a primeira bactéria
causadora de uma doença
com nome: Bacillus anthracis, que causa o antraz.
Radiografias - O uso de
raios-x revolucionou a Medicina ao fim do século 19 e
início do 20. Wilhelm Röntgen tomou conhecimento desses novos raios, que
chamou de “X” por sua origem desconhecida, enquanto estudava os raios catódicos (correntes de eletrodos
em tubos de vácuo). Notou
que os raios-X conseguiam
penetrar papelão e rapidamente os usou para mostrar
que também penetravam os

tecidos humanos — ele usou
a mão de sua mulher para
demonstrar o experimento.
A aplicação desses raios para observar dentro do corpo
humano rapidamente se popularizou. Mas, inicialmente,
havia pouca compreensão do
dano que eles causavam. Foram documentados muitos
casos de sintomas típicos de
doenças ligadas à exposição à
radiação, incluindo em cientistas famosos, como Thomas Edison.
Úlceras estomacais - Estima-se que mais de 4 bilhões
de pessoas estejam infectadas com a H. pylori, uma bactéria que vive no estômago
e pode causar úlceras. Em
1982, Barry Marshall e J. Robin Warren estavam estudando o revestimento e o conteúdo do estômago de vários
pacientes com diversos sintomas gástricos. Por acaso, era
o fim de semana de Páscoa —
motivo pelo qual os cultivos
feitos a partir de amostras
dos pacientes foram mantidos em laboratório por mais
tempo do que o habitual. Isso
resultou em uma nova bactéria de crescimento lento que
causava esses sintomas.
Texto publicado pela BBC
Brasil.

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

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

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

ANIMAL CARE AND REGULATION DIVISION
Miami Dade: (305) 6441200
Broward: (954) 359 1313
Palm Beach: (561) 233-1200 | Orlando: (407) 836 6311
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As opiniões expressas em artigos são de
responsabilidade de seus autores e não
refletem necessariamente a opinião do
jornal. Os serviços de propaganda são de
responsabilidade dos anunciantes.
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Por EMERSON DURAN

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

FLORIDA CENTRAL
As temperaturas sobem um
pouco no final de semana,
mas voltam a cair a partir
de segunda feira 7, chegando a 6°C (43°F).

SUL DA FLORIDA
No sábado 5 já começa esfriar novamente, com temperaturas chegando a 08°C
(46°F).

OUTONO até 21 de dezembro
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Covid-19: projeto de lei propõe
eliminar exigência de vacinação
O deputado estadual republicano Anthony Sabatini apresentou o projeto que
tira poder do estado sobre a vacinação para a sessão legislativa de 2021

P

elo menos um legislador da Flórida deseja eliminar o poder do estado
de exigir vacinas durante uma
emergência de saúde pública.
O deputado estadual republicano Anthony Sabatini
de Howey-in-the-Hills apresentou a legislação (HB 6003) na
segunda-feira, 30, o primeiro
dia de apresentação de projetos para a sessão legislativa de
2021. A sessão para discussão

está marcada para 2 de março.
Sabatini entrou com vários processos durante o verão
contra os condados da Flórida sobre mandados de máscara locais.
Seu projeto de lei recém-proposto removeria “a autoridade do Oficial de Saúde do
Estado de solicitar vacinas mediante declaração de emergência de saúde pública”, alterando o Estatuto da Flórida

381.00315.
Se o projeto for aprovado e transformado em lei pelo governador Ron DeSantis,
não entrará em vigor até 1º
de julho.
O governador anunciou
em uma coletiva de imprensa na segunda-feira que foi a
Washington D.C. uma semana
antes do Dia de Ação de Graças para se reunir com membros da Operação Warp Speed

e dos Centros de Controle de
Doenças para discutir a vacina
contra o coronavírus.
DeSantis disse que a primeira parcela da Flórida de
qualquer vacina aprovada seria de pelo menos um milhão,
talvez até dois milhões, mas
que não será obrigatória.
“Essa será a escolha de cada floridiano “, disse ele.
Leia mais sobre as vacinas
no gazetanews.com.

Voluntário recebe vacina contra a Covid-19 da empresa Moderna, em Seattle.

Pixabay

Miami vai dar US$ 250 em vale-compras para famílias

residentes de Miami receberão vales do supermercado Publix.

A cidade de Miami vai
distribuir esta semana vales
(gift-cards) de US$ 250 do supermercado Publix para residentes que estejam passando
por dificuldades e insegurança alimentar devido à pandemia do coronavírus.
“O Prefeito da Cidade de

Miami e os Comissários da Cidade, em colaboração com os
Supermercados Publix e através do financiamento do CARES ACT, estão distribuindo
$ 250 Cartões-presente Publix
Grocery para residentes da cidade de Miami que passam
por dificuldades e inseguran-

ça alimentar em 2020 devido
à COVID-19 (limitado a um por
família)”, diz o comunicado.
A distribuição começou na
terça-feira, 1º de dezembro.
Os requisitos são prova de residência na cidade de Miami
e uma declaração assinada de
que passa por dificuldades fi-

nanceiras durante a pandemia. É necessário também
fazer a inscrição online conforme o distrito onde mora.
Os cartões são limitados a
um por família. Veja mais detalhes e como se inscrever na
matéria completa no gazetanews.com.

Federal Dental Care continuará servindo a comunidade
A Federal Dental Care agradece as inúmeras mensagens de carinho enviadas após a partida da
Dra. Marah. Embora todos aqui no consultório estejamos sentindo muito a falta dela, continuaremos
oferecendo serviços odontológicos através dos proﬁssionais que integram a nossa equipe.
Esta mensagem é para tranquilizar todos os nossos clientes, que poderão continuar seus
tratamentos normalmente, com todo carinho e proﬁssionalismo que sempre tiveram.
Esperamos poder continuar apoiando todas as iniciativas culturais, comunitárias e ﬁlantrópicas que
a Dra. Marah sempre apoiou e para isto esperamos contar com o apoio e a chance de poder
continuar servindo, em nossa clinica, a comunidade do sul da Flórida, com serviços odontológicos
para toda a família com proﬁssionais experientes e habilitados, de acordo com todos os
procedimentos de segurança e cuidados contra o covid-19.

Para marcar uma visita na Federal Dental Care ligue para:
954-772-5559 ou acesse FederalDental.Net
4390 North Federal Hwy. Suite 100 - Fort Lauderdale, FL 33308
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Escolas da Flórida seguirão com
aulas presenciais e online em 2021

Exibição nacional de dinossauros
chega ao BB&T Center
Divulgação

As escolas serão obrigadas a notificar os pais se os filhos não estiverem indo
bem no aprendizado online e deverão retorná-los ao aprendizado presencial
Reprodução video WTXL

“

Fechar escolas devido ao
coronavírus é provavelmente o maior erro da
história dos EUA”, disse o governador Ron DeSantis na segunda-feira, 30, ao anunciar
que as escolas da Flórida permanecerão abertas ao aprendizado presencial durante a
primavera, ao mesmo tempo em que deverão manter as
opções de aprendizado online
disponíveis.
“Aprendizagem virtual
não é a mesma coisa que a presencial”, completou DeSantis.
Segundo o governador,
os pais continuarão tendo
a opção de escolher entre o
aprendizado presencial e virtual para os filhos. “Todos
os pais na Flórida podem levar isso em conta”, disse DeSantis em sua primeira coletiva de imprensa em quase
um mês falando sobre CO-

A ideia é que as crianças frequentem aulas presenciais, disse DeSantis.

VID-19 e a educação direto
da Boggy Creek Elementary
School em Kissimmee.
DeSantis disse que manterá proteções ao financiamen-

to dos distritos escolares, mas
com algumas mudanças. As
escolas serão obrigadas a notificar os pais se os filhos não
estiverem indo bem no apren-

dizado online e essas crianças
deverão retornar ao aprendizado presencial, a menos que
os pais não queiram.
Ele elogiou o sistema escolar presencial da Flórida desde o surto e disse que a maioria dos pais optou por mandar
seus filhos de volta ao ensino
presencial.
Também presente estava
o comissário de Educação estadual Richard Corcoran, que
defendeu a decisão da Flórida
de trazer de volta o aprendizado presencial há 100 dias.
“A educação é claramente aquilo que nos torna seres humanos”, disse Corcoran. “Se você vai tirar isso e
roubar de nossos alunos, esse limite tem que ser muito, muito alto e tem que ser
100% certo.”
Leia a matéria completa
no gazetanews.com.

O Jurassic Quest Drive-Thru é um passeio interativo no mundo dos dinossauros.

De 4 a 20 de dezembro, o
BB&T Center, em Sunrise, será
invadido por dinossauros com
o Jurassic Quest Drive-Thru um passeio interativo no mundo dos animais pré-históricos.
Mais de 70 dinossauros e
um espinossauro de 24 metros de comprimento ficarão
em exposição no enorme estacionamento.
Os ingressos são vendidos online e custam US$ 49

por veículo para oito passageiros e US$ 80 para veículos com capacidade de 9 a
15 pessoas.
O Jurassic Quest Drive-Thru acontecerá nos dias 4 a 6 de
dezembro, 9 a 13 de dezembro
e 16 a 20 de dezembro, das
9h às 20h, no BB&T Center, 1
Panther Parkway, em Sunrise.
Para mais informações, ligue
para 936-320-0030 ou acesse
JurassicQuest.com.
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Brasileira é assassinada por
conterrâneo em Pompano

N

adir Veríssimo, de 52
anos, já estava sem vida quando os policiais
do departamento de polícia
de Broward responderam a
um chamado em uma casa
em Pompano Beach na manhã de quinta-feira, 26, dia de
Thanksgiving. Ela foi declarada morta no local e a causa
declarada foi por estrangulamento, segundo a polícia.
O brasileiro e lutador de
jiu-jitsu Roberto Alves de Lira,
45, é o principal suspeito e foi
detido em sua casa em Deerfield Beach. Ele confessou o
crime e vai responder por assassinato em primeiro grau e

premeditado, tentativa de assassinato, invasão domiciliar
e cárcere privado.
Lira era ex-namorado da
colega de quarto de Nadir,
que ele também tentou matar.
Uma campanha foi criada
no GofundMe para ajudar nas
despesas do funeral.
“Nadir era uma pessoa alegre, doce e sempre sorridente!
Ela foi tirada de nós de uma
forma inimaginável e rápida
e nos fará muita falta”, escreveu Osdene Oliveira Costa ao
criar a campanha.
Leia mais detalhes na matéria completa no gazetanews.com.
GofundMe

Nadir Veríssimo tinha 52 anos e morava em Pompano Beach.

Governador defende fim da restrição
de viagem aplicada ao Brasil
“Ter esse tipo de restrição de viagem não está trazendo nenhum benefício e
acho que está causando muitos danos a muitas pessoas”, disse Ron DeSantis
WPTV

E

m sua fala sobre a situação da pandemia no estado e uma nova ordem
executiva durante entrevista
coletiva na Boggy Creek Elementary School, em Kissimmee, na última segunda-feira,
30, o governador Ron DeSantis defendeu também o fim da
restrição de viagens ao Brasil
e à Europa.
“Vamos voltar com as viagens do Brasil. Vamos voltar
as dos países europeus”, disse o governador. “Ter esse tipo de restrição de viagem não
está trazendo nenhum benefício e acho que está causando muitos danos a muitas
pessoas.”
Para DeSantis, as restrições às viagens foram benéficas no início da pandemia,
mas como o vírus agora é endêmico, tal medida não é útil
para a sociedade.

O governador defendeu
sua estratégia para manter o
estado aberto, dizendo que o
aumento nos casos de coronavírus na Flórida não chegou
nem perto do aumento em outros estados.
Os EUA analisam dar um
fim à restrição iniciada em
março, mas ainda não há nada oficial. Citando cinco funcionários das companhias aéreas dos EUA, a Reuters disse
que a Casa Branca está estudando o levantamento das
proibições de entrada para
a maioria dos cidadãos não
americanos que visitaram recentemente o Brasil, Grã-Bretanha, Irlanda e 26 outros países europeus em um esforço
para impulsionar as dificuldades das companhias aéreas
americanas.
No entanto, a decisão final de reabrir as viagens inter-

ron deSantis anunciou nova ordem executiva na segunda-feira, 30.

nacionais permanece incerta,
mas um porta-voz do Departamento de Transporte dos Estados Unidos disse à Reuters
na semana passada que “o departamento está pronto para
apoiar a retomada segura dos
voos internacionais de e para
os EUA”.
O CDC emitiu novas recomendações de viagem e testes

no fim de semana para viajantes internacionais, recomendando que eles “fizessem o
teste viral um a três dias antes
do voo para reduzir a propagação durante a viagem. Os viajantes devem fazer o teste de
3-5 dias após a viagem e ficar
em casa por sete dias”.
Com informações do Sun
Sentinel e WPTV.

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

Mostre o seu

Marque uma consulta e
venha nos fazer uma visita!

sorriso!

2626 East Commercial Blvd.
Fort Lauderdale, FL 33308
(954) 990-6278 | BellaSmilefl.com
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Com mais de 1 milhão de casos de covid-19, Flórida
mira na vacina e na retomada da economia
O estado alcançou 1 milhão de infecções pela doença na terça-feira, 1° de dezembro, atrás apenas do Texas e da Califórnia
OrangeCounty Twitter

Arlaine Castro

Q

uase nove meses depois de ter confirmado seu primeiro caso
de COVID-19, a Flórida registrou 1 milhão de infecções
pela doença na terça-feira, 1°
de dezembro, atrás apenas do
Texas e da Califórnia em números de casos e vê novo aumento de hospitalizações, enquanto deposita a esperança
na vacina e na retomada da
economia.
Nas duas últimas semanas, a porcentagem de resultados positivos variou de
5,12% a 8,49% e foi de 8,69%
para os testes relatados na
segunda-feira, 30 de novembro. Os infectologistas esperam mais testes positivos por
causa do feriado de Thanskgiving, quando houve aumento
na circulação e encontro de
pessoas. Na quarta-feira, 2, o
Departamento de Saúde informava o total de 1.008.166
de casos e 18,678 mortes pela doença.
2 milhões de vacinas
As promessas são de distribuição de vacinas ainda neste
mês. O governador Ron DeSantis espera que a Flórida
receba até 2 milhões das primeiras vacinas disponíveis
tão logo sejam aprovadas pelo FDA. As primeiras doses,
sejam de Moderna ou Pfizer,
provavelmente irão para lar
de idosos e instituições de longa permanência, disse DeSantis. Ambas as vacinas requerem duas injeções - uma dose
inicial e um reforço. As grandes redes de farmácias provavelmente farão parceria com
o governo para oferecer as vacinas. “Temos trabalhado com
CVS e Walgreens, que têm
contratos com o governo federal para que entrem e façam a
distribuição”, afirmou o governador. Hospitais se preparam
para armazená-las.
Segunda onda
Algumas das maiores redes de hospitais públicos do
estado estão gerenciando um
ressurgimento do vírus neste
final do outono com aumento
nas hospitalizações. Hospitais
de Miami-Dade estão tratando mais pessoas com a doença desde agosto. Peter Paige,
recém-nomeado diretor médico de Miami-Dade e diretor
clínico da rede de hospitais
públicos do condado, Jackson

“A Flórida deve receber
até 2 milhões de doses
das primeiras vacinas
disponíveis tão logo
sejam aprovadas pelo
FDA”, disse o governador.

Health System, disse ao jornal
Miami Herald que a equipe clínica está se preparando para
que o aumento atual dure várias semanas ou meses.
No total, 54.864 pessoas já
foram hospitalizadas na Flórida após complicações do coronavírus. Na noite de segunda-feira, 30, 4.160 pessoas com
o vírus estavam hospitalizadas na Flórida, de acordo com
a Agência estadual para a Administração de Saúde, com
26% dos leitos hospitalares do
estado disponíveis.
Apesar do aumento recente em infecções, o pensamento de alguns especialistas em
doenças infecciosas, incluindo o cirurgião-geral Scott Rivkees, levado aos líderes do
Jackson Health System, é que
um certo nível de imunidade parcial da população - ou
o grande número de pessoas
já infectadas e que não transmitem mais o vírus - de áreas
duramente atingidas como
Miami, irá amortecer os picos futuros.
A primeira onda atingiu
o pico no sul do estado final
de julho, quando o Jackson
Health System tratava até 485
pacientes com COVID diariamente. Atualmente, são 170
pacientes com a doença, diz a
rede de hospitais. Já o Memorial Healthcare System atingiu
a máxima de 680 pacientes internados com COVID-19 no final de julho, antes de cair para
cerca de 100 durante grande
parte do outono. Agora, a rede
de hospitais está tratando de
cerca de 200, de acordo com
Maggie Hansen, vice-presidente sênior e chefe de enfermagem executiva do sistema.
Enfermeiros contratados
somente pela pandemia estão
tendo seus contratos renovados. De 300, pelo menos 100
ficarão no Memorial Healthcare System, que já prevê aumento de hospitalizações com
a chegada do inverno.
Melhora da economia
Enquanto os primeiros

Especialistas em doenças infecciosas acreditam que já exista um certo nível de imunidade parcial da população que vai amenizar essa segunda onda.
U.S. Department of Labor

meses da pandemia foram caracterizados por desemprego
generalizado, turismo em queda e aumento da inadimplência nas contas de luz e hipotecas, o final do verão e o início
do outono assistiram a uma
redução desses números. O resultado é o que os economistas estão chamando de “recuperação parcial”. Nos últimos
meses, os gastos do varejo tiveram ganhos e, à medida que
a Flórida entra em outra fase
de reabertura, mais empresas
estão recebendo clientes e o
desemprego está diminuindo.
Mas, embora a gravidade
seja reduzida, os problemas
econômicos não diminuíram
totalmente. As solicitações de
desemprego aumentaram sete vezes em comparação com
os níveis pré-pandêmicos. A
taxa de inadimplência de hipotecas da Flórida está quase
cinco pontos percentuais acima do que era durante a mesma época em 2019.
A Flórida vai receber mais
US$ 28 milhões em financiamento federal por meio do
U.S. Department of Labor Disaster Recovery Dislocated
Worker Grant para empregos
de emergência, de acordo com

Uma coalizão destaca estratégias que líderes estaduais podem adotar para ajudar a recuperar a economia.

Coalização cria o Restore Economic
Strength through Employment and Tourism
Como a crise no setor de
turismo e serviços ainda é
grande, uma coalizão de grupos pró-negócios divulgou um
relatório na segunda-feira destacando estratégias que líderes estaduais podem adotar
para ajudar a recuperar a economia.
As recomendações de
políticas executivas e legislativas são um produto da

força-tarefa RESET (Restore
Economic Strength through
Employment and Tourism),
que se concentrou em 10
áreas temáticas que vão desde cuidados de saúde e hospitalidade a reforma legal e
varejo.
As Indústrias Associadas
da Flórida, Federação de Varejo da Flórida, Federação
Nacional de Negócios Inde-

pendentes e Associação de
Restaurantes e Hospedagem
da Flórida lideraram a força-tarefa.
Enquanto isso, líderes locais não têm mais recursos
para emitir medidas de emergência como fechamento de
empresas e toques de recolher
na saúde pública - estas foram
encerradas pelo governador
Ron DeSantis em setembro.

FLÓRIDA
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Broward

Uso de câmera será obrigatório durante aulas virtuais
Os alunos que estão aprendendo remotamente na maioria
das escolas de Broward deverão obrigatoriamente ligar suas câmeras durante as aulas, ou correrão o risco de ganharem faltas.
Alguns professores já cobravam isso dos alunos, mas não
era obrigatório. A nova política, aprovada na semana passada

pelo Conselho Escolar, foi pensada para tornar os alunos mais
engajados nas aulas, reduzir a chance de fingirem que estão
assistindo e garantir que eles estejam realmente aprendendo.
Os alunos que não têm câmeras no computador podem pegar emprestadas um laptop do distrito escolar.

A nova política foi aprovada pelo Conselho Escolar do condado.

Amazon expande centros de distribuição nas regiões
central e sul da Flórida
A empresa está construindo uma instalação de um milhão de pés quadrados no Condado de Palm Beach
Amazon

A

Amazon, gigante do comércio eletrônico, está se expandindo rapidamente nas regiões central
e sul da Flórida, e tem planos
de abrir mais centros de distribuição.
Com dados mostrando
que o Sul da Flórida ainda é
um destino em crescimento,
a Amazon quer uma parte desse crescimento, dizem os especialistas.
A empresa abriu um centro de distribuição em Boca
Raton há alguns meses e tem
uma instalação de um milhão

de pés quadrados que está em
construção - o tamanho do
shopping Palm Beach Gardens
- em uma parte não incorporada do Condado de Palm Beach
perto de Jupiter.
‘Se é para onde a população está indo e todos estamos
comprando nossos produtos
online, é aí que precisamos
estar para acompanhar a entrega’”, disse Kelly Smallridge,
CEO do Conselho de Desenvolvimento de Negócios da Palm
Beach County. “A Amazon definitivamente vê o crescimento em nossa área”, e centros

A empresa pretende abrir mais centros de distribuição na Flórida.

de tamanhos diferentes servem a propósitos diferentes.
Além desses, a Amazon
planeja converter dois armazéns no oeste de Pompano

Beach em uma estação de entrega para otimizar a distribuição de produtos. Mais recentemente, também em Broward,
propôs a construção de um ar-

mazém de distribuição em 61
acres de terreno de propriedade do condado perto perto de Pembroke Pines. Mas o
condado está em negociações
com outra empresa sobre essas terras e pode encorajar a
Amazon a encontrar um local
alternativo.
A Amazon afirma que a
expansão trará bem mais novos empregos à região. Em
setembro, a empresa informou que tem mais de 1.300
empregos em Miami-Dade
para preencher como parte
de uma onda de contratações

A expansão trará novas
ofertas de empregos à
região. Em setembro, a
empresa abriu mais de
1.300 vagas em MiamiDade.

na América do Norte que adicionaria 100.000 funcionários à folha de pagamento
corporativa.
Com informações do Sun
Sentinel. Leia a matéria completa no gazetanews.com.
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DHS entra com apelação para
aumentar as taxas de visto

reuters - Keith Bedford

Aumento das taxas está bloqueado por liminar de 29 de setembro, em um
processo movido por vários grupos de assistência a imigrantes

O

s chefes em exercício
do Departamento de
Segurança Interna entraram com apelação na segunda-feira, 30 de novembro,
contra a decisão do tribunal
federal da Califórnia que bloqueou o aumento de taxas de
visto para imigrantes da U.S.
Citizenship and Immigration
Services, informou o Bloom-

berg News.
O juiz Jeffrey S. White, do
Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte da Califórnia, concedeu uma liminar
preliminar em 29 de setembro em um processo movido
por vários grupos de assistência a imigrantes que argumentam que a regra prejudicaria
os imigrantes de baixa renda.
USCIS

a regra do Departamento de Trabalho entrou em vigor em 8 de outubro.

Na segunda-feira, os advogados do Departamento de
Justiça dos EUA que representam o DHS, o secretário
interino Chad Wolf e o vice-secretário interino Kenneth
Cuccinelli, entraram com
questionamento sobre a decisão do juiz.
O novo regulamento aumentou a partir de do dia 2

de outubro as taxas de visto
em média 20% e, pela primeira
vez, impôs taxas aos que buscam asilo nos EUA. As pessoas
que solicitarem asilo teriam
que pagar uma taxa de US$
50 e uma taxa adicional de $
550 para solicitar autorização
de trabalho.
Leia a matéria completa
no gazetanews.com.

Escritório da U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS).

Juiz bloqueia mudanças na contratação pelo visto H-1B
O juiz federal da Califórnia, Jeffrey S. White, declarou
na terça-feira, 1°, que o governo violou a lei ao publicar dois
regulamentos em outubro que
restringem a contratação de
profissionais estrangeiros sob
o visto H-1B. Por eles, as empresas eram obrigadas a usar
os requisitos de cargos e salários muito mais elevados aos
americanos antes de procu-

rar contratar trabalhadores estrangeiros qualificados.
O juiz bloqueou tanto a regra do Departamento de Trabalho, que entrou em vigor
em 8 de outubro de 2020, como a regra DHS, que entraria
em vigor em 7 de dezembro
de 2020.
No processo, os demandantes - empresas e universidades lideradas pela Câmara

de Comércio dos Estados Unidos - argumentaram que os
dados econômicos, a longa demora do governo e outros fatores mostraram que não existiam “boas causas” para que
os funcionários do DHS contornassem os procedimentos
de regulamentação padrão ao
elevar os requisitos e os cargos
dos candidatos ao visto.
Em declarações, executi-

vos da empresa e funcionários da universidade disseram
que a regra do DHS faria com
que cientistas de dados, engenheiros de software, médicos
e outros profissionais deixassem os Estados Unidos. Muitos estudantes internacionais
não se qualificariam ou seriam excluídos do mercado
de trabalho. Fonte: Washington Times.
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Biden fala em legalizar indocumentados
O democrata quer abrir caminho para a cidadania para mais de 11 milhões de imigrantes
andrew Harnik

O

candidato democrata
eleito presidente segundo projeção dos votos, Joe Biden, se comprometeu a abrir “um caminho para
a cidadania para mais de 11
milhões de indocumentados
na América” nos primeiros
100 dias de sua administração.
Biden prometeu mudanças rápidas no sistema imigratório, mas reconhece que dependerá de quanta força terá
no Congresso.
“Vou me comprometer
nos primeiros 100 dias. Vou

enviar um projeto de lei de
imigração ao Senado dos Estados Unidos com um caminho
para a cidadania para mais de
11 milhões de indocumentados na América”, disse Biden
a Lester Holt, da NBC.
Biden enfrentará uma batalha difícil, uma vez que a
formação futura do Senado
ainda está em jogo, com dois
segundos turnos da Geórgia
que determinarão o partido
majoritário somente em janeiro. Leia a matéria completa no
gazetanews.com.

Limite entre méxico e EUa.

“Vou me comprometer nos primeiros 100 dias’, disse Joe Biden, ao falar seus planos para a imigração.

Flickr

ça nos EUA para que ele tenha
a cidadania, segundo fontes
ouvidas pelo jornal, o Departamento de Justiça foi solicitado
a avaliar as implicações legais
de uma ordem que poria fim
ao direito automático à cidadania americana para crianças
nascidas em solo americano filhos de imigrantes que estão
no país ilegalmente ou turis-

Governo Trump
corre para
concluir muro da
fronteira
SFC gordon Hyde

Trump considera assinar fim da cidadania para “bebês-âncora”
O presidente Donald
Trump analisa emitir uma ordem executiva proibindo a cidadania automática de bebês,
filhos de imigrantes temporários ou indocumentados, nascidos nos Estados Unidos, de
acordo com relatos divulgados
pelo jornal The Hill.
Chamados’ bebês-âncora”
pela prática de ganhar a crian-

13

tas com visto de curto prazo.
De acordo com a lei atual,
todos os bebês nascidos nos
Estados Unidos recebem automaticamente a cidadania,
independentemente de seus
pais serem ou não americanos. Uma ordem executiva assinada pelo presidente Trump
provavelmente acabaria com
essas proteções legais.

a legalidade da cidadania é presumida sob a 14ª Emenda da Constituição.

O atual governo Trump está correndo para terminar o
máximo possível do muro da
fronteira com o México antes
que Joe Biden tome posse em
janeiro, de acordo com um novo relatório do DHS publicado pelo The New York Times.
A construção do muro,
que estava a cerca de 400 milhas em novembro de 2020,
continua a uma velocidade
vertiginosa antes da posse.
Biden disse que seu governo não pretende demolir
o que foi construído com o
muro, mas estipulou que eles
não continuarão a construí-lo
ou usarão dinheiro do Pentágono para financiá-lo.

14

PUBLICIDADE

Gazeta Brazilian News · Semana de 3 a 9 de Dezembro de 2020

EUA

Gazeta Brazilian News · Semana de 3 a 9 de Dezembro de 2020

Covid-19: Grupo bipartidário apresenta
projeto de lei de auxílio de US$ 908 bilhões
Uma segunda rodada de auxílio não contemplaria cheques de $1.200 como foi feito em março

15

Secretário de
Justiça diz que
não houve fraude
nas eleições
MANDEL NGAN / AFP.

REUTERS/Marcos Brindicci

Um grupo bipartidário de
legisladores está pressionando
os líderes do Congresso para
que aceitem uma solução para
o impasse prolongado sobre o
segundo repasse de auxílio financeiro aos americanos afetados pela pandemia da COVID-19.
A proposta atingiu a escala
de US$ 908 bilhões, incluindo
US $ 228 bilhões para estender e atualizar os subsídios
de “proteção ao contracheque” para empresas, em uma
segunda rodada de alívio para
negócios duramente atingidos

nos últimos meses, como restaurantes.
No entanto, o projeto de
lei não parece incluir financiamento para outra rodada
de cheques de estímulo como a Coronavirus Aid, Relief
and Economic Security (CARES) Act, de US$ 2,2 trilhões,
que foi assinado em em março e forneceu cheques de US$
1.200 para a maioria dos americanos.
A proposta atual também
inclui um benefício especial
de auxílio-desemprego, mas
a um nível reduzido de $ 300

Congresso discute nova rodada de ajuda federal voltada para empresas.

por semana, em vez do benefício de $ 600 dado em março.
Os governos estaduais e locais
receberiam US $ 160 bilhões, e
também há dinheiro para vacinas. Não inclui uma segunda
rodada de cheques de estímulo direto aos cidadãos, relatou
o New York Times.
Anteriormente, versões
maiores da proposta foram
rejeitadas por líderes como a
presidente da Câmara, Nancy Pelosi, D-Calif., e o líder da
maioria no Senado, Mitch McConnell, R-Ky.
Com informações da AFP.

EUA consideram liberar entrada de estrangeiros que estiveram no Brasil

Departamento de Estado

O governo Trump está considerando rescindir as
proibições de entrada para a
maioria dos viajantes estrangeiros que estiveram recentemente no Brasil, na Grã-Bretanha, na Irlanda e em outros
26 países europeus pertencen-

tes ao Espaço Schengen, convenção entre países da região
sobre abertura das fronteiras
e livre circulação de pessoas.
A informação veio de cinco autoridades americanas e
de companhias aéreas consultadas pela agência de notí-

cias Reuters.
A administração Trump
impôs as proibições em uma
tentativa de conter a nova
pandemia de coronavírus,
que já vitimou mais de 259
mil americanos desde o começo do ano.

Restrição de entrada nos EUA por causa da pandemia vigora desde março.

William Barr e Donald Trump.

O procurador-geral e Secretário de Justiça dos Estados
Unidos, William Barr, afirmou
nesta terça-feira, 1º, que não
há qualquer indício de fraude capaz de mudar o resultado das eleições de novembro, vencidas pelo democrata
Joe Biden.
“Até agora, não vimos
fraude em uma escala que
poderia ter dado um resultado diferente na eleição”, disse Barr em entrevista à agência Associated Press.
Barr enfatizou que as alegações de fraude “não são acusações sistêmicas e essas foram derrubadas”, comentou
o secretário.
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Da NASA às startups - brasileiro que descobriu 37
planetas se lança como empreendedor digital
Em 2018, com 23 anos, Elliot Briant foi chamado para integrar equipe de pesquisadores da NASA em Houston (TX)
Arquivo pessoal.

Arlaine Castro

“Sou do tipo de pessoa
bem curiosa e estou
sempre trabalhando
em diversos projetos
diferentes”, conta Elliot
Briant.

N

ascido em Fort Lauderdale, sul da Flórida,
mas crescido no Brasil, o jovem Briant Moreira de
Oliveira, também conhecido
por Elliot Briant, tem 25 anos
e nos últimos dois já mostrou
que a curiosidade aliada à busca por conhecimento pode levar as pessoas a alçarem grandes voos.
Atualmente morando em
São Francisco, na Califórnia,
em um entrevista exclusiva
ao Gazeta News, Briant contou sobre sua carreira e os
projetos.
GN - O que te fez buscar essa área de pesquisa,
inclusive aeroespacial?
Briant - Sou do tipo de pessoa que é bem curiosa, ou seja,
eu estou sempre trabalhando
em diversos projetos diferentes, que normalmente são em
indústrias diferentes, como
biotecnologia, finanças, veículo autônomo, comunicações e

Briant Moreira de Oliveira, 25 anos, atua em diversos projetos de biotecnologia, finanças e aeroespacial.

aeroespacial.
GN - Como ingressou
como pesquisador na NASA e em quais projetos
atuou?
Briant - Durante o curso,

trabalhei no Johnson Space
Space Center, em Houston,
Texas. Eu fazia parte da equipe de análise de dados, criando visualização de dados, robótica e inteligência artificial

para permitir decisões baseados em dados para fornecer
suporte de gerenciamento de
dados para a Estação Espacial
Internacional.
Fui parar lá porque criei o

‘Exoplanet Hunting in Deep
Space with Machine Learning’
(caça de exoplanetas no espaço profundo), fazendo uma
análise de dados do telescópio
chamado Kepler, e eu encontrei 37 planetas fora do nosso
sistema solar.
Também colaborei em um
projeto em parceria com o
Snoop Dog, chamado Kannibox, onde desenvolvi algoritmo protótipo de recomendação de canabinoides. Através
de inteligência artificial, criamos uma caixa de assinatura
mensal que se adapta às suas
necessidades pessoais.
Recentemente trabalhei
também em um projeto com

NASA’s Jet Propulsion Laboratory em parceria com Indian
Space Research Organization
(ISRO) em uma missão chamada NISAR, um satélite que será
lançado em 2022.
GN- Quais projetos ou
startups está lançando?
Briant - Atualmente, junto
com amigo que fiz durante a
faculdade, eu fundei uma startup chamada PaySplit - uma
plataforma de pagamento social, com a intenção simplesmente de ajudar criadores de
conteúdo a fazerem transações e receber pagamentos
entre agências, marcas e sua
audiência.
Outro projeto é o Miterra um jogo de Realidade Virtual
para adolescentes de 10 anos
ou mais. Em colaboração com
seis amigos, criamos um jogo
para informar, educar, inspirar crianças e adolescentes sobre ciência planetária.
Leia a entrevista completa
no gazetanews.com.
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Covid-19: Reino Unido, Alemanha e Rússia
planejam vacinação ainda em dezembro

OCDE melhora
projeção para o
PIB do Brasil em
2020

Profissionais de saúde e idosos deverão estar entre os primeiros a serem vacinados
Picture alliance

O

Reino Unido anunciou,
na quarta-feira, 2, que
deve começar a vacinar
sua população na semana que
vem contra a Covid-19. Profissionais de saúde deverão estar
entre os primeiros a serem vacinados.
A Rússia já havia anunciado a imunização de equipes
de saúde e, ao mesmo tempo,
da população como um todo.
Nesta quarta, o presidente russo, Vladimir Putin, pediu que
a vacinação em massa comece
na próxima semana.
No Brasil, o Ministério da

Saúde anunciou, na segunda (1°), que idosos, profissionais da saúde e indígenas terão prioridade de imunização,
mas ainda não há data prevista para o início da aplicação
das vacinas.
No Estados Unidos, a Pfizer informou que pretende
produzir até 50 milhões de
doses de vacina em 2020 para todo o mundo, e 1,3 bilhão
de doses até o final de 2021.
Em julho, os Estados Unidos
fecharam acordo com os laboratórios para comprar 100 milhões de doses ainda este ano,

pelo valor de US$ 1,95 bilhão
(cerca de R$ 10,1 bilhões).
No final deste mês, a Food
and Drug Administration vai
considerar a autorização do
uso emergencial nos EUA de
duas vacinas feitas pela Pfizer e Moderna. As estimativas
atuais projetam que não mais
do que 20 milhões de doses de
cada vacina estarão disponíveis até o final de 2020. E cada uma requer duas doses. Como resultado, as vacinas serão
racionadas nas fases iniciais.
Leia mais no gazetanews.com.
Vacina contra a covid-19 desenvolvida pela Pfizer e BionTech.

Canadá proíbe exportação de vários medicamentos aos Estados Unidos
O governo canadense
anunciou no dia 28 de novembro a proibição de exportar vários medicamentos aos
Estados Unidos, incluindo os
usados para tratar a covid-19,
se estas vendas provocarem
ou agravarem uma escassez

no Canadá.
Esta proibição ocorreu
pouco antes da entrada em
vigor, na segunda-feira, 30,
de uma reforma impulsionada por Donald Trump para
permitir a importação de medicamentos a fim de baixar os

preços em seu país.
Isto permitirá em particular aos farmacêuticos e atacadistas importar a granel certos medicamentos prescritos,
destinados ao mercado canadense, explicou o Ministério
da Saúde canadense em um

comunicado.
A ordem executiva cobre
todos os medicamentos que
podem entrar a granel, assim
como todos os que são usados
no tratamento da covid-19,
produtos biológicos e substâncias controladas.
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A proibição já entrou em vigor.

A Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE) melhorou
nesta terça-feira, 1º de dezembro, sua projeção para o desempenho da economia brasileira em 2020, mas previu que
a retomada no ano que vem
será menos robusta do que o
imaginado há três meses.
Pelos cálculos da entidade,
o Produto Interno Bruto (PIB)
doméstico terá uma retração
de 6,0% este ano, mais suave
do que a estimativa de queda
de 6,5% apresentada em setembro. Para 2021, a previsão
é a de que a atividade brasileira se expanda 2,6%, menos
do que a alta de 3,6% prevista
em setembro.
As atualizações dos números fazem parte do relatório
Economic Outlook preliminar
de dezembro, divulgado na
terça pelo organismo multilateral. A instituição apresentou
suas estimativas para a economia global e costuma dar ênfase para os seus membros.
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É incrível pensar que já estamos quase acabando o ano de 2020
Carioca,
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Rio de Janeiro.
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acumulação
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da Five Rings
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U

m ano de muitos desafios
e muita tristeza. Mas nós
sobrevivemos... então isso
é uma coisa boa a se comemorar!
Este ano gastamos menos,
compramos menos, a não ser que
vc tenha um depósito de papel higiênico na sua casa!
Mas brincadeiras a parte, se
você observar bem tivemos gastos
bem menores este ano. Não saímos tanto, não compramos roupas, definitivamente não viajamos nada!
Será que deu pra guardar algum dinheirinho? E se não deu,
será que a gente está gastando nas
coisas certas?
Esta semana eu gostaria de
conversar com vocês sobre a diferença entre ter riqueza e aparentar riqueza...
A forma como vivemos hoje
influencia o nosso amanhã e não
falo apenas sobre nos prepararmos para um futuro melhor, mas
vale pra tudo, nas opções de amizade, alimentos, saúde, muitas

coisas que fazem a diferença em
nosso futuro.
Se não viemos de família rica,
a riqueza tem que ser construída
ao longo dos anos. Com boas escolhas, bons investimentos... mas se
a paciência é curta e a gente opta
por aparentar riqueza, aí fica bem
mais complicado fazer este futuro
ser próspero.
O seu estilo de vida pode ser
decisivo para que você alcance ou

não os seus objetivos financeiros
de longo prazo.
Muitas pessoas confundem ter
uma vida próspera com aparentar
ter uma.
Se você optar por morar no
melhor lugar que seu salário permitir, ter o melhor carro, as roupas mais caras, jantar nos melhores restaurantes e fazer todas as
viagens possíveis, pode estar limitando o seu futuro sem perceber.

Obviamente não estou dizendo a ninguém para não aproveitar
a vida, muito pelo contrário, tem
que aproveitar sim, mas com planejamento, assim você tem o melhor dos dois mundos!
Mesmo que você possa arcar
com todos estes custos sem endividamentos, talvez esses hábitos
estejam te custando a chance de
ter uma melhor casa, melhores
carros, melhores roupas, restaurantes e viagens no futuro.
Se você estiver se endividando
para manter seu estilo de vida, não
preciso dizer que há muita coisa
a ser corrigida em sua rotina, não
é mesmo?
O ideal é que você sempre tenha um estilo de vida um pouco
mais modesto do que sua renda
mensal poderia proporcionar. E
como sempre digo; gastar menos
do que se ganha: sempre!
No lugar de gastar tudo o que
pode hoje, poupe uma parte, busque bons investimentos e faça o
seu dinheiro trabalhar para você.

Assim você estará sempre preparado para imprevistos e garante que no futuro este dinheiro que
você poupou hoje vai te trazer benefícios muito maiores do que traria hoje.
Se precisar de ajuda para investir o seu dinheiro, agende uma
visita a um consultor financeiro
licenciado que poderá apresentar
excelentes opções para garantir
que você tenha acesso às melhores
opções de investimentos.
E lembre-se que a regra básica
de preparação par o futuro é começar cedo, mas se já não for tão
cedo assim pra você, o importante será mesmo começar! Esperar,
postergar, deixar pra depois não
ajuda em nada.
O que diferencia vencedores
de sonhadores; é que os primeiros
sonham mas tomam ação rapidamente em busca dos seus objetivos.
Mande este artigo para aquela pessoa que vai gostar de receber esta dica!
Tenham uma excelente semana!

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

Por ADRIANA TANESE NOGUEIRA

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

PARA O QUE SERVE O MAL?
or que o Mal existe? De onde vem? Quando acontece,
por que acontece? Os tempos atuais exigem uma reflexão séria sobre a questão do Mal.
É preciso pensarmos sobre a nossa realidade tão contraditória e desafiadora. Se por um lado, como
humanidade e como civilização já
conquistamos tantas realizações
importantes, por outro, a barbaridade anda escancarada por todos os
cantos. Como é possível que esses
dois opostos coexistam? O que fazer com esse Mal?
Como entender as coisas ruins
que acontecem em nossas vidas?
Por que o sofrimento?
Tantas perguntas que você já
deve ter se feito mais de uma vez
na vida. Respostas prontas não satisfazem, mantras para acalmar a
superfície das águas turbulentas do
nosso ser servem só até a próxima
angústia, o próximo susto. Todo espírito vivo deseja resposta, é curioso e sensível.

P

Diante dessa questão, a curiosidade vira necessidade de saber:
para encontrar serenidade, centramento e força interna.
A questão do Mal é uma interrogação que atravessa os tempos. Vários teólogos e filósofo indagaram
sobre ela, debruçando-se sobre o

enigma do Mal, sua realidade e seu
sentido.
A realidade é uma só, por isso o que acontece no mundo fora
e o que acontece em nossas vidas
está interligado. A falta de entendimento depende de dois fatores:
da falha de conhecimento e da in-

suficiência de perspectiva. Conhecimento já é perspectiva. Quando
você coloca as questões em perspectiva, tudo muda. Você passa
a entender por que está acontecendo aquela determinada situação em sua vida, compreende que
existe uma direção e um sentido.
Também percebe o conflito que está na base disso. E, mesmo quando nem tudo está claro, o fato de
ter instrumentos para compreender a realidade gera um alívio muito grande. Traz uma suavização
saber que não se está no escuro,
podemos não ser como uma criatura que está sendo chicoteada pelos eventos da vida sem saber para onde ir, o que fazer e o que está
acontecendo.
Então, debater e entender a
existência do Mal é importante e é
urgente porque esse questionamento existe e nos interpela. E é uma
questão filosófica, moral, psicológica e existencial que nos confronta a
cada dia. Compreender a realidade,

nossa e do mundo, em profundidade nos dar instrumentos de superação e de atravessamento. Muitas
vezes, não dá para simplesmente
superar uma situação “dando a volta por cima”; a gente tem que atravessar uma realidade para poder
chegar do outro lado. Das trevas
precisamos aprender a reemergir
para encontrar a verdadeira saída
do lugar de vítima.
Este lugar de vítima, no qual
nos colocamos muitas vezes, não
nos permite evoluir, só transformando-o passamos a compreender
o que está acontecendo, ao invés de
julgar e lamentar. Uma vez que entendemos, ganhamos consciência
real sobre a realidade e temos metade do caminho andado. A gente
adquire uma outra condição psicológica e emocional.
Entender só no racional, só no
plano do ego, não adianta. Mudança que vira a página da vida ocorre só pelo mergulho profundo nas
questões que nos perturbam. Como
escreveu C. G. Jung, “Eu não sou as
coisas que aconteceram comigo. Eu
sou aquilo que escolhi me tornar.”
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PLANETA MÚSICA
Por GENE DE SOUZA

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

Roda de Samba com Rose Max em Miami Beach

A

série “Garden After Dark” traz música ao vivo para o
jardim botânico em
um ambiente natural, divertido e seguro para todos. Localizado no coração de South
Beach, diretamente em frente ao Miami Beach Convention Center, o Miami Beach
Botanical Garden oferece um
espaço único, amplo, natural
e cheio de encantos.
Para a edição de quinta-feira 3 de dezembro do “Garden After Dark”, a cantora
Rose Max vai agitar o jardim
com as melodias e tambores
do nosso samba.
Com certeza a cantora
brasileira mais conhecida e
mais premiada do sul da Flo-

rida, Rose Max tem uma carreira brilhante de mais de 25
anos, com vários Focus Brasil
Awards e também reconhecimentos do jornal Miami New
Times como Melhor Cantora.
Com Rose Max (vocal,
percussão), Ramatis Moraes
(violão), e ritmistas convidados, o show vai destacar os
grandes clássicos do samba,
desde as queridas marchinhas de carnaval, hinos das
escolas de samba, até os sucessos de Zeca Pagodinho,
Beth Carvalho, Arlindo Cruz
e muito mais.
Tudo isso acontecerá no
amplo gramado do jardim
botânico. Além da música ao
vivo, o público pode visitar o
jardim, ver a exposição de ar-

te e haverá bar com bebidas
e comidas para comprar. Protocolos de segurança serão
observados com máscaras
obrigatórias, distanciamento social, e estações de higienização das mãos disponíveis. A capacidade será
limitada então recomendamos adquirir o ingresso antecipadamente, $20 regular,

$10 para membros do jardim. O evento vai começar as
5:30pm com a exposição de
arte e som “Out in the Air”
e a música ao vivo começa
as 7pm. O Miami Beach Botanical Garden fica na 2000
Convention Center Dr, em
Miami Beach. Informações
e ingressos pelo site MBgarden.com/events.

Fagner lança dueto virtual com Nelson Gonçalves

D

epois de lançar em
outubro sua versão
para o clássico “Lábios que Beijei” (primeiro sucesso de Orlando
Silva, gravado na década de
1940), o cearense Raymundo
Fagner apresenta novo single
de seu primeiro álbum em
parceria com a Biscoito Fino, previsto para dezembro e
no qual ele decidiu homenagear grandes nomes da música brasileira.
Desta vez, Fagner faz um
dueto, com a ajuda da tecnologia, com Nelson Gonçalves
na nova versão para “Serenata” (Silvio Caldas e Orestes

Barbosa), tendo como base a
voz do falecido cantor, gravada num álbum de 1991.
Além de homenagear um
dos maiores e mais populares cantores do Brasil, o agora registro em dueto resgata histórias de Fagner com
um dos seus principais ídolos na música. “Comecei a
fazer seresta com as músicas
do Nelson Gonçalves, jamais
imaginaria que um dia viesse a gravar com ele. Intitulado “Serenata”, o novo trabalho de Fagner reúne clássicos
da música popular gravados
originalmente por grandes
vozes da Era do Rádio, com-

postos por Pixinguinha, Silvio Caldas, Cartola, Orestes
Barbosa, Vinícius de Moraes
e Chico Buarque, entre outros. A relação dele com essas canções começou desde
que era pequeno: “Na minha
infância eu já ouvia música
de adulto, especialmente Silvio Caldas, a quem considerava o maior. Tive a emoção
de apresentá-lo em minha
terra, quando de um show
que fiz com Silvio em Fortaleza”, relembra o cantor e
compositor cearense. Com
tantas serenatas em sua vida,
selecionar 12 para o álbum
não foi tarefa fácil: “Esta foi

talvez a parte mais difícil.
Meu amigo e produtor José Milton tanto ajudou quanto
complicou a minha escolha.
Além de grande cantor,
ele é um profundo conhecedor deste repertório”, pontua
Fagner, que prepara o lançamento do álbum para o início de dezembro.
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CINEMA
Por JANA NASCIMENTO NAGASE

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

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

Estreias nos cinemas e nos serviços de ‘streaming’

A Amazon
Studios disponibiliza no serviço
de ‘streaming’
Prime Video na
sexta-feira, dia 4 de dezembro, o drama “Sound of Metal”. A trama, que
também está em cartaz nos cinemas,
acompanha um jovem baterista teme
por seu futuro quando percebe que
está gradualmente ficando surdo.
Duas paixões estão em jogo: a música
e sua namorada, que é integrante
da mesma banda de punk-metal
que o rapaz. Essa mudança drástica
acarreta muita tensão e angústia na
vida do baterista, atormentado lentamente pelo silêncio. No elenco estão
Riz Ahmed, Olivia Cooke, Paul Raci,
Lauren Ridloff, entre outros. ‘Sound
of Metal” foi escrito e dirigido por
Darius Marder, marcando sua estreia
na direção. Vale a pena assistir!

Estreias nos
cinemas na
sexta-feira, dia
4 de dezembro,
a comédia
dramática “Half
Brothers”. Renato, um executivo
da aviação mexicano, fica chocado
ao saber que tem um meio-irmão
americano que ele nunca conheceu,
o desencanado Asher. Eles são forçados a fazer uma viagem juntos,
traçando o caminho que seu pai fez
do México aos Estados Unidos. No
elenco estão Luis Gerardo Méndez, Connor Del Rio, Juan Pablo
Espinosa, Bianca Marroquin, José
Zúñiga, Vincent Spano, entre outros. O longa foi dirigido por Luke
Greenfield. O roteiro foi escrito por
Jason Shuman e Eduardo Cisneros.
No site do Gazeta News, você pode
conferir entrevistas exclusivas com
o elenco e o diretor do filme.

All My Life
Universal
Pictures
O drama com
um toque de
romance “All
My Life” entra
em cartaz na
sexta-feira, dia 4 de dezembro.
Inspirado em fatos reais, o longa
acompanha um jovem casal, Jenn
Carter e Sol Chau, que acabaram
de noivar e tem tudo para dar certo. Porém, quando ele é diagnosticado com um câncer terminal,
os planos de casamento se tornam
algo impossível. Com isso, uma
corrida contra o tempo se inicia e
seus amigos se unem para fazer de
tudo para que o casamento ocorra
em duas semanas. No elenco estão
Jessica Rothe, Harry Shum Jr., Ever
Carradine, Keala Settle, Chrissie
Fit, Kyle Allen, entre outros. A direção é de Marc Meyers e o roteiro
foi escrito por Todd Rosenberg.

Netflix

Half Brothers
Focus Features

Universal Pictures

Sound of Metal
Amazon
Studios

Focus Features

Amazon Studios

Mank
Netflix
Já estreando,
no dia 4 de
dezembro, na
plataforma de
‘streaming’
Netflix, o
drama biográfico “Mank”. A trama
segue a história tumultuosa do
roteirista Herman J. Mankiewicz,
conhecido como Mank, da obra-prima icônica de Orson Welles,
Cidadão Kane (1941) e sua luta
com o autor Orson Welles pelo crédito no roteiro do grandioso longa.
No elenco estão Gary Oldman,
Amanda Seyfried, Lily Collins, Tom
Pelphrey, Arliss Howard, Tuppence
Middleton, Tom Burke, Charles
Dance, entre outros. O roteiro foi
escrito por Jack Fincher, pai do
aclamado diretor David Fincher
que assinou a direção. “Mank” foi
filmado em preto e branco e tem
uma cinematografia maravilhosa.

Dear Santa
IFC Films
Você sabe como funciona o programa
dos correios americano ‘Operation Santa’ (operação Papai Noel, tradução livre)?
Você pode conhecer um pouco mais no
documentário “Dear Santa” que estreia
em algumas salas de cinemas e no
vídeo on demand no dia 4 de dezembro.
Todos os anos, centenas de milhares
de cartas para o Papai Noel chegam aos
correios de todo o país. Por meio desse
programa, o Serviço Postal possibilita
que o público “adote” essas cartas
com segurança e torne os sonhos das
crianças em realidade. O filme convida
o público para a magia deste enorme
empreendimento. Viajando pelo país,
assim como o Papai Noel faz na véspera
de Natal, “Dear Santa” se concentra em
locais selecionados: alguns em áreas
metropolitanas como a grande operação
na cidade de Nova York e outros em
pequenas cidades onde os correios são
o coração da comunidade. O longa foi
escrito e dirigido por Dana Nachman.
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BASTIDORES
Por CONNIE ROCHA

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

Veja a agenda das festas de fim
de ano no Treehouse46

O

clima de final de ano já chegou no Treehouse46, com
varias opções de festas.
Confira a programação: No dia 12, tem a “FESTA
DO BRANCO”, com show de Johnny e Lane Mota, no dia 26,
é o tradicional “Back to The 80s - véspera de REVEILLON”, e
no dia 31, uma festa de REVEILLON a céu aberto, com muito samba, pagode-pop- e ritmos que irão agitar a virada do
ano dos brasileiros, em Boca Raton. Lembrando que o uso de
máscaras é obrigatório. Acompanhe nas páginas o Gazeta ou
nas redes sociais do TREEHOUSE46, para não perder nenhuma festa e não esqueça a sua MASCARA!

marcelo Estevão -Siri Queimado

monica ribeiro e o Embaixador
João mendes

Dia de premiação para Monica
Ribeiro!

D
Klaiton rocha do Siri Queimado estará animando a Feijoada

treeHouse46 oferece uma programação variada ao ar livre.

Noite exclusiva do Maris Raffa
Experience no Joia Beach

D

estaque para o evento exclusivo “Maris Raffa Experience”, que aconteceu na última terça-feira,
1º de dezembro, no badalado restaurante Joia
Beach e produzido pela AMG Advertising Agency.
Comandado pela designer de interiores Maris Raffa, o MarisRaffa Experience - Fall Edition teve como
objetivo equipar profissionais e empreendedores com
as ferramentas necessárias para crescerem no mercado atual.
Empresários, influenciadores, mídia local e convidados exclusivos, prestigiaram o evento, que contou com
a participação especial de Christian Barbosa, empresário, escritor e especialista em produtividade, que falou
um pouco sobre suas especialidades em produtividade
pessoal e corporativa. O MarisRaffa Art Basel Experience, estará de volta em Novembro de 2021 e será realizado no New World Symphony. Parabéns a todos os organizadores dessa noite de sucesso!

Christian Barbosa e maris raffa

marcelo Goulart and Carol Goulart

Connie rocha, Christian Barbosa e Fernanda Cirino

A homenageada monica ribeiro ao
lado do marido Eddy e da filha Gaby

estaque para a querida Monica Ribeiro (VP Bank
United) que recebeu o prêmio “Hispanic Women of
Distinction 2020”, em um brunch em Davie, no dia
20 de novembro e que contou com a presença de políticos,
empresários e executivos do sul da Flórida. Monica recebeu a homenagem ao lado da família, o marido Eddy e a
filha Gabriela e amigos. O Cônsul-Geral do Brasil em Miami, Embaixador João Mendes Pereira, também prestigiou
o evento e a amiga homenageada. Parabéns por mais uma
grande conquista, Monica!

