
O maior jornal brasileiro na Flórida

Tanto uma carteira de motorista válida quanto um seguro são neces-
sários para se dirigir na Flórida. Mas o estado tem a maior porcen-

tagem de motoristas não segurados - cerca de 27% - de acordo com o 
Insurance Research Council. 

Dezembro: as viagens de fim de 
ano com o risco da covid-19 

Um em cada quatro veículos da 

Flórida não é coberto por seguro 

C
hegou a época das festas de fim de ano e com 
isso, as viagens. Brasileiros que moram na Flóri-
da se preparam para visitar a família no Brasil e 

vice-versa. Mas, durante uma pandemia que já matou  

milhares de pessoas e segue em plena expansão, os 
Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) 
orientam sobre os riscos. Saiba quais os cuidados 
para quem precisa embarcar. Flórida | Pág. 10

Flórida  |  Pág. 11

Cerca de 130 milhões de pessoas devem viajar antes do final do ano nos Estados Unidos, de acordo com o aplicativo Hopper. 

O seguro é essencial em caso de acidente.

John Minchillo-AP 

Idrivesafely.com
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A vacinação obrigatória 
pode ser uma opção 
adotada por países 

com baixa adesão espontâ-
nea e níveis “inaceitavelmen-
te altos” de contágio pela 
doença, segundo a Organiza-
ção Mundial da Saúde. 

O comentário, enviado 
com exclusividade à BBC Ne-
ws Brasil na quarta-feira, 9, 
acontece dois dias depois de 
membros da cúpula do órgão 
afirmarem que “não visuali-

zam países adotando obriga-
ções de vacinação” contra o 
novo coronavírus.

O órgão disse ainda que 
programas de vacinação obri-
gatória com “finalidade de 
salvar vidas” devem ser con-
duzidos com “extremo cui-
dado” e chamou atenção 
especial para “multas e pe-
nalidades, já que elas podem 
estimular desigualdades so-
ciais e de saúde”.

“Em situações em que 
a adesão voluntária à vaci-
na é inadequada e as taxas 
de transmissão de COVID-19 
permanecem inaceitavel-
mente altas, é possível que 
alguns países considerem 
a introdução de programas 
obrigatórios com a finalidade 
de salvar vidas”, disse a OMS.

O órgão também reiterou 
sua postura de apoio aberto 
à vacinação voluntária por 
meio de programas de infor-

mação e conscienti-
zação. “Obrigatorie-
dade não é o rumo a 
seguir”, disse a enti-
dade, em nota.

Por outro lado, 
a Organização disse 
que “cabe aos paí-
ses decidir a melhor 
forma de alcançar 
uma alta cobertura 

de imunização para proteger 
as pessoas contra doenças”.

“O que funciona em um 
país pode não ser a melhor 
abordagem em outro.”

Sem citar lugares espe-
cíficos, o órgão disse ainda 
que governos devem ofere-
cer vacinas “gratuitas e fa-
cilmente acessíveis” e des-
tacou a importância de se 
priorizar uma “comunicação 
transparente” para aumentar 

o apoio espontâneo da socie-
dade à vacina.

Politização da vacina
O comentário sobre a 

possibilidade de vacinação 
obrigatória surge em um mo-
mento de intensa polariza-
ção sobre o tema, que divide 
políticos, especialistas e a so-
ciedade no Brasil.

A vacinação obrigatória 
é um dos eixos de discórdia 
entre o governador de São 
Paulo, João Doria (PSDB) e 
o presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) - enquanto o 
primeiro já defendeu publi-
camente a obrigatoriedade 
da imunização, o segundo in-
siste que esta é uma decisão 
individual.

A obrigatoriedade foi des-
crita recentemente em pare-
cer do procurador-geral da 
República Augusto Aras co-
mo constitucional.

“Acreditamos que é mui-
to melhor trabalhar em cam-
panhas de informação, para 
tornar a vacina acessível aos 
grupos que precisam ser va-
cinados primeiro, pois não 
teremos vacina suficiente no 
próximo ano para toda a po-
pulação”, disse na ocasião a 
brasileira Mariângela Simão, 
vice-diretora geral da OMS, 
ressaltando que “cabe aos 

países” decidir o melhor ca-
minho a seguir.

No mesmo encontro, os 
diretores do órgão afirma-
ram que não há provas con-
cretas de que a obrigatorie-
dade na vacinação resulte 
em mais pessoas vacinadas.

Kate O’Brien, diretora do 
departamento de imuniza-
ção da OMS disse que o me-
lhor caminho é “estimular 
e facilitar a vacinação sem 
obrigatoriedades”. Mas ela 
ressaltou que, para profissio-
nais como “técnicos respira-
tórios, médicos de unidades 
de terapia intensiva e enfer-
meiros”, a vacinação deve ser 
“altamente recomendada”.

“Não acho que visualiza-
mos nenhum país criando 
obrigações de vacinação, mas 
certamente há situações em 
que essa forte recomendação 
- talvez por parte de empre-
gadores - possa se tornar uma 
obrigação”, disse O’Brien.

‘Cabe aos países decidir’
À BBC News Brasil, a en-

tidade reconheceu que a va-
cina obrigatória é uma pos-
sibilidade para lugares onde 
a pandemia está fora de con-
trole, ou onde a população 
não apoiar a imunização de 
maneira espontânea. 

CONSULADO-GERAL DO BRASIL EM MIAMI

Setor de assistências a brasileiros:  

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

AEROPORTO INTERNACIONAL

Miami: (305) 876 7000

Fort Lauderdale: (954) 359 1200

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

Palm Beach: (561) 471 7400

Orlando: (407) 825 2001

AMERICAN RED CROSS

Miami Dade: (305) 644 1200

Broward : (954 797 3800

Palm Beach: (561) 833 7711 (South) 

Palm Beach: (561) 746 1532 (North) 

Orlando e Região: (407) 644 9300

ANIMAL CARE AND REGULATION DIVISION

Miami Dade: (305) 6441200

Broward: (954) 359 1313

Palm Beach: (561) 233-1200 | Orlando: (407) 836 6311
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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

As temperaturas sobem 

gradativamente ate sába-

do, mas voltam a cair na se-

gunda feira 14, chegando a 

8°C (46°F).

Pouca chuva e pouco frio, 

com temperaturas chegan-

do a 14°C (46°F) na segun-

da- feira à noite.
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Universal Orlando mostra a 

Jurassic World Velocicoaster 
Os fãs terão a chance de 

dar mais uma olhadinha na Ju-
rassic World VelociCoaster - a 
nova montanha-russa que che-
gará à área de Jurassic Park no 
Universal’s Islands of Adven-
ture no verão de 2021.

Considerada a montanha-
-russa com lançamento mais 
alto e rápido da Flórida, ela 
vai elevar o que se entende 
por montanha-russa radical e 
se será a experiência perfeita 
para os caçadores de adrena-
lina - lançando os visitantes 
no ar a mais de 45 metros e a 
112 km/h, enquanto sentem a 
emoção de uma caçada ao la-
do de um grupo veloz de Ve-

lociraptors.
A Jurassic World Veloci-

Coaster lançará os visitantes 
no ar a mais de 45 metros e a 
112 km/h, em uma caçada ao 
lado de um grupo veloz de Ve-
lociraptors.

Projetado para a velocida-
de e para a “caçada”, o carri-
nho revolucionário da mon-
tanha-russa fará com que os 
visitantes voem por 1.430 me-
tros de trilhos e se deparem 
com lançamentos, 12 segun-
dos de “airtime” e muito mais 
– com apenas uma barra de se-
gurança mantendo-os no lu-
gar. Leia mais no gazetane-
ws.com.

a montanha-russa será inaugurada em 2021 no island of adventures. 

divulgação

A classificação envolveu três métricas principais: segurança doméstica e 

comunitária, risco de desastres naturais e segurança financeira

Fort Lauderdale é classificada como 

a cidade menos segura dos EUA

A
pesar das belas praias e 
do sol o ano todo, Fort 
Lauderdale foi classifi-

cada como a cidade menos se-
gura de todo o país, de acordo 
com um estudo do WalletHub, 
um relatório de crédito e site 
do consumidor.

De 182 cidades nos Esta-
dos Unidos, Fort Lauderdale fi-
cou em último lugar, em parte 
devido aos furacões e à explo-
são da COVID-19.

A pesquisa selecionou as 
50 cidades mais populosas dos 
Estados Unidos, junto com ou-
tras cidades densamente po-
voadas em cada um dos 50 
estados, e as classificou de 
acordo com três métricas prin-
cipais: segurança doméstica e 
comunitária, risco de desas-
tres naturais e segurança fi-
nanceira.

“Além dos tipos de riscos 
que podem causar lesões cor-

porais ou outros danos físi-
cos, fazer uma segunda hipo-
teca inacessível, renunciar ao 
seguro saúde ou mesmo visi-
tar sites não garantidos tam-
bém são maneiras de as pes-
soas correrem para o perigo”, 
disse WalletHub. “Algumas ci-
dades são simplesmente me-
lhores em proteger seus resi-
dentes do perigo”. 

A pesquisa avaliou coisas 
como casos de COVID-19 en-
tre residentes, o risco de um 
desastre natural como terre-
motos ou furacões, a taxa de 
desemprego, a taxa de pobre-
za e agressões, entre outros.

Fort Lauderdale ficou em 
179º lugar em “segurança do-
méstica e comunitária”, medi-
da por métricas como presen-
ça de policiais, média de casos 
COVID-19 em sete dias e o nú-
mero de agressões agravadas. 
A cidade ficou em 170º lugar 

de 182 cidades, Fort lauderdale ficou em último lugar no ranking. 

Fort lauderdaleFacebook

em segurança financeira, após 
medir coisas como taxa de de-
semprego, subemprego e se-
gurança no emprego.

“Tememos certos tipos 
mais do que outros, porém, e 
COVID-19 é uma das maiores 
preocupações em 2020”, dis-
se a pesquisa. “Embora a CO-
VID-19 tenha dominado as no-
tícias este ano, os americanos 

ainda têm outros perigos com 
que se preocupar, de tiroteios 
em massa a motins e aciden-
tes de trânsito”. 

Os casos de coronavírus 
têm aumentado na Flórida, 
com o sul da Flórida como o 
epicentro da pandemia no es-
tado. O estado relatou uma 
tendência de alta acentuada 
de seis semanas.

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

Federal Dental Care continuará servindo a comunidade
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O estado deve receber de um a dois milhões de doses nas próximas semanas

AdventHealth entre os primeiros locais na 

Flórida a receber a vacina

É uma semana importan-
te na corrida para con-
ter o coronavírus com a 

decisão sobre as primeiras va-
cinas a serem distribuídas nos 
Estados Unidos, e o hospital 
AdventHealth estará entre os 
primeiros locais na Flórida a 
receber a vacina.

Conselheiros da Food and 
Drug Administration dos EUA 
se reunirão nesta quinta-feira, 
10, para discutir a vacina da 
Pfizer. E se receber luz verde, 

a vacinação pode começar em 
questão de dias.

O governador Ron DeSan-
tis disse que espera que a Fló-
rida receba de um a dois mi-
lhões de doses nas próximas 
semanas.

Como já vem sendo divul-
gado, as doses de vacinas ini-
ciais serão racionadas, uma 
vez que não se espera que se 
tornem amplamente disponí-
veis para toda a população até 
a primavera.

Os Centros de Controle e 
Prevenção de Doenças estão 
recomendando que profissio-
nais de saúde e residentes de 
instituições de longa perma-
nência tenham prioridade.

E depois disso, o Dr. An-
thony Fauci, diretor do Ins-
tituto Nacional de Alergia e 
Doenças Infecciosas, diz que 
quanto mais rápido o públi-
co em geral for vacinado, me-
lhor. Leia a matéria completa 
no gazetanews.com.Vacina está próxima de chegar à Flórida, salienta governador.  

rEUTErS/dado ruvic/direitos reservados

Mãe processa Legoland por filho ser forçado a tirar a prótese em toboágua

Um processo movido esta 
semana pela mãe de um meni-
no de 10 anos do condado de 
Hillsborough contra o parque 
Legoland alega que o garoto 
foi humilhado ao ser obriga-
do a tirar sua prótese da perna 
para descer em um toboágua 
do parque no dia 16 de julho 

deste ano.
Aleisha Mullinax, mãe do 

garoto, acusou o parque temá-
tico de violar o Ato dos Ame-
ricanos com Deficiências e de 
infligir sofrimento emocional 
ao garoto em seu processo fe-
deral aberto no Tribunal Dis-
trital dos Estados Unidos em 

Tampa.
Segundo a mãe, ela tinha 

conversado com o gerente an-
tes sobre a prótese do filho, 
que é especial para natação, 
e o mesmo garantiu que não 
tinha problemas. Mas ao che-
gar ao topo, ele foi obrigado a 
retirá-las. Fonte: Sun Sentinel. O menino só pode descer após tirar a prótese da perna, segundo a mãe. 

legoland facebook

O Aeroporto Internacional 
de Fort Lauderdale-Hollywood 
instalou uma área de teste de 
coronavírus no nível inferior 
do Terminal 3.

De acordo com Arlene Sa-
tchell, porta-voz do Departa-
mento de Aviação do Conda-
do de Broward, a área de testes 
ficará aberta diariamente, das 
7h às 21h, a partir de quarta-
-feira, 9 de dezembro.

A Nomi Health, uma star-
tup com sede em Utah, forne-
cerá o teste rápido por US$ 69 
e o teste PCR por US$ 99 para 
viajantes.

Aeroporto de 

Fort Lauderdale 

instala área de 

teste de covid-19

Área fica no Terminal 3.

Fort lauderdale facebook
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Miami-Dade começou o ano letivo com cerca de 1.700 alunos faltosos, segundo o superintendente

Centenas de alunos estão faltando às aulas 

nas escolas públicas do sul da Flórida

Superintendentes de esco-
las do sul da Flórida dis-
seram que há um proble-

ma muito grande atualmente 
- a evasão escolar. Centenas de 
alunos estão faltando às aulas.

É uma tendência observa-
da em todo o país agora duran-
te a pandemia do coronavírus: 
alunos que não comparece-
ram para um dia de aula onli-
ne ou presencial e estão com-
pletamente desaparecidos.

“Literalmente temos 

crianças desaparecidas”, dis-
se o Superintendente das Es-
colas Públicas do Condado de 
Miami-Dade, Alberto Carva-
lho. “Crianças que nunca com-
pareceram ao primeiro dia de 
aula nas nossas comunidades. 

De acordo com o superin-
tendente, Miami-Dade come-
çou o ano letivo com cerca de 
1.700 alunos faltosos e, apesar 
dos esforços do distrito, ainda 
faltam cerca de mil.

No Condado de Broward, o 

Superintendente Robert Run-
cie disse que eles estão ven-
do o mesmo tipo de coisa, 
com alunos que desaparece-
ram completamente das lis-
tas de presença.

“São cerca de 780 alunos”, 
disse Runcie. “Sabe, para nós, 
acredito que sejam muitos alu-
nos. Em termos de porcenta-
gem, pode ser pequeno”.

Leia a matéria completa 
no gazetanews.com. 

Cerca de 780 alunos não estão acompanhando as aulas em Broward. 

Broward County Schools

Miami-Dade e Broward têm mais de 7.000 casos de despejos pendentes 

Os números são surpreen-
dentes. No momento, 7.060 
casos de despejos pendentes 
estão arquivados nos conda-
dos de Miami-Dade e Broward. 
Um especialista disse ao jornal 
Local 10 que esse número po-
de dobrar.

De acordo com a secreta-

ria de Miami-Dade, 6.434 casos 
de despejo foram arquivados 
entre março e novembro. Em 
Broward, o escritório do xerife 
tem 626 despejos prontos para 
serem executados.

“Espero que outros 10 a 
20.000 despejos e execuções 
de hipotecas cheguem aos tri-

bunais”, disse Ron Book, pre-
sidente do Miami-Dade Ho-
meless Trust. “Conversei com 
muitos advogados por aí - sei 
que eles os estão impedindo”, 
disse Book, que tem trabalha-
do com o escritório do secre-
tário para identificar as pio-
res áreas. Em Miami-dade, 6.434 despejos foram arquivados entre março e novembro. 

pixabay

Uma ampla investigação 
desmantelou um esquema 
de tráfico, sequestro, tortura 
e extorsão de imigrantes de 
Cuba para o México e Estados 
Unidos, com membros detidos 
em Miami. 

Um dos membros da qua-
drilha, José Miguel González, 
conhecido como “El Chupa”, 
foi acusado formalmente de 
sequestro e tráfico de pessoas 
no tribunal federal no Distri-
to Sul da Flórida no dia 4. A in-
vestigação descobriu que sua 
mãe, que mora em Miami, re-
colhia o dinheiro do resgate.

Quadrilha é 

presa por tortura 

e extorsão de 

imigrantes

Barco com imigrantes cubanos.

courtesy U.S. Coast Guard

Mostre o seu

 sorriso!

Com equipamentos de última geração
 e profissionais experientes a clínica 

odontológica Bella Smile em 
Fort Lauderdale oferece todo 

tipo de tratamento dentário para 
deixar seu sorriso saudável e bonito, 

sem que você tenha que 
pagar muito por isto.

Marque uma consulta e 
venha nos fazer uma visita!

2626 East Commercial Blvd.

Fort Lauderdale, FL 33308

(954) 990-6278 | BellaSmilefl.com
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Chegou a época de pas-
sar as festas de fim de 
ano com a família. Mas, 

durante uma pandemia que 
já matou milhares e está em 
plena expansão, os Centros de 
Controle e Prevenção de Doen-
ças (CDC) estão pedindo que a 
população evite sair de casa. 

“A melhor coisa que os 
americanos podem fazer nesta 
temporada de férias é ficar em 
casa e não viajar”, disse o Dr. 
Henry Walke, gerente de inci-
dentes COVID-19 do CDC, em 
uma coletiva de imprensa no 
dia 2 de dezembro.  “Os casos 
estão aumentando. As hospi-
talizações estão aumentando, 
as mortes estão aumentando. 
Precisamos tentar dobrar a 
curva, parar esse aumento ex-
ponencial”, completou. 

Mesmo quando os Cen-
tros de Controle e Prevenção 

de Doenças recomendaram às 
pessoas que não viajassem pa-
ra ver familiares e amigos em 
um esforço para tentar impe-
dir a propagação do COVID-19, 
dados da Administração de Se-
gurança de Transporte mos-
traram que 3 milhões de via-
jantes passaram pelos pontos 
de controle da TSA no fim de 
semana do Thanksgiving (fe-
riado de Ação de Graças), o 
maior número desde 16 de 
março.

39% de viajantes
De acordo com uma pes-

quisa do aplicativo de reservas 
de viagens Hopper, espera-se 
que 39% dos americanos via-
jem durante a próxima tem-
porada de férias. Por essa esti-
mativa, cerca de 130 milhões 
de pessoas estarão pegando 
a estrada apenas nos Estados 
Unidos antes do final do ano.

Vai viajar? Faça o teste 

Dezembro: a expectativa 

de viagem para o Brasil e 

o risco da covid-19 

Apesar da pandemia, brasileiros que moram na Flórida 

se preparam para visitar a família no Brasil

a estimativa é de cerca de 130 milhões de pessoas que devem viajar antes do final do ano nos Estados Unidos, de acordo com o aplicativo de viagem Hopper. 

John Minchillo-aP 

após teste negativo, Gabriela lara embarca para Porto alegre (rS). 

arquivo pessoal. 

Mas, para aqueles que de-
cidem viajar, o CDC recomen-
da que façam o teste de CO-
VID-19 antes e depois de suas 
viagens. Segundo a agência, é 
recomendável fazer um teste 
de um a três dias antes da via-
gem e outro de três a cinco 
dias após a viagem, além de 
reduzir as atividades não es-
senciais por sete dias após a 
viagem. “Aqueles que não fize-
rem o teste devem reduzir as 
atividades não essenciais por 
10 dias após a viagem”, orien-
ta a agência.

O teste não elimina o risco 
de viagem, disse Walke, mas 
quando combinado com a re-
dução de atividades não es-
senciais e outras precauções, 

pode tornar “a viagem mais 
segura”, disse ele.

É o caso de Gabriela La-
ra, que teve a covid-19 e fez 
vários testes para viajar com 
mais segurança para o Brasil. 
Com viagem marcada de Fort 
Lauderdale para Porto Alegre 
(RS) no dia 15, ela pretende re-
ver os pais que já são idosos e 
passar o natal e réveillon com 
a família, mas quase precisou 
mudar os planos de ir para o 
Brasil de novo.

Gabriela teve covid-19 no 
início de novembro, mas só 
agora, depois de quase 1 mês 
e vários testes, confirmou que 
está livre da doença. “Fiquei 
muito apreensiva porque de-
morou para o teste dar negati-
vo. Estou fazendo essa viagem 
muito por causa deles (pais). 
Tem mais de um ano que não 
os vejo e eu tive que cancelar 

em maio minha ida por causa 
da pandemia. Ainda está tudo 
muito incerto, é um risco e a 
gente fica apreensivo, podem 
pedir quarentena quando eu 
voltar, não sei, mas preciso 
ir”, relata. E salienta que, caso 
continuasse testando positivo, 
cancelaria a viagem. 

EUA e Brasil 
As recomendações vêm à 

medida que os casos, hospita-
lizações e mortes pelo corona-
vírus continuam aumentando 
nos Estados Unidos. Os EUA re-
lataram mais de 13,8 milhões 
de casos e mais de 272.400 
mortes, de acordo com dados 
da Universidade Johns Hop-
kins. Os totais globais: 64,2 
milhões de casos e 1,48 mi-
lhão de mortes.

No Brasil, terceiro país 
mais afetado pelo coronaví-
rus, preocupa a taxa alta de 
transmissão nas últimas sema-
nas. Em termos acumulados, o 
Brasil vem na terceira posição, 
com 6,6 milhões de casos, nú-
mero que só é superado por 
9 milhões na Índia e 14 mi-
lhões nos EUA. São  178.159 
óbitos e o número de pessoas 
infectadas pelo vírus desde o 
início da pandemia atingiu 
6.674.999.

Internacionalmente, o 
CDC desaconselha viagens a 
países com alto número de ca-
sos e que não possui requisitos 
estritos de entrada, como teste 
negativo ou quarentena, como 
México e Brasil.

Para quem vai viajar, as 
principais recomendações são: 
fazer os testes, manter distân-
cia de outras pessoas, lavar 
as mãos e passar álcool em 
gel com frequência e usar a 
máscara. 

“A melhor coisa que os 

americanos podem fazer 

nesta temporada é ficar em 

casa e não viajar”, disse o 

Dr. Henry Walke, gerente de 

incidentes COVID-19 do CDC.

39%
dos americanos 

devem viajar durante 

a temporada de fim de 

ano, aponta Hopper.

“Pela covid-19 e trabalho, a viagem será mais curta”
Morando em Windermere, 

na região de Orlando, o admi-
nistrador de empresas Carlos 
Ribeiro comprou a passagem 
em fevereiro para ele, a espo-
sa e os filhos irem passar o na-
tal com a família em São Pau-
lo. Porém, com a pandemia e 
os consequentes cancelamen-
tos de viagens pelas compa-

nhias aéreas, o voo acabou 
sendo cancelado e a passagem 
virou crédito. Ele decidiu en-
tão comprar de outra compa-
nhia que está com voos confir-
mados para o Brasil. Ele conta 
que estão apreensivos tam-
bém porque a sogra, que mo-
ra no Brasil, está internada 
com covid-19. 

“A gente tava com medo 
de ir levando a doença, mas 
acabou que a situação no Bra-
sil também não tá boa. Dessa 
vez a viagem será mais cur-
ta, só mesmo para as festas 
de fim de ano. Vamos dia 14 
de dezembro e voltamos dia 
4 de janeiro”, contou ao Ga-
zeta News.  Carlos ribeiro vai com a família para passar o natal em São Paulo.

arquivo pessoal.

Arlaine Castro
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A Flórida tem a maior porcentagem de motoristas não segurados - cerca de 27% - de acordo com o Insurance Research Council

Um em cada quatro veículos da Flórida não é coberto 

por seguro, segundo o Insurance Research Council

T
er um seguro de automó-
veis com cobertura com-
pleta é obrigatório na 

Flórida. Porém, o estado tem 
a maior porcentagem de mo-
toristas não segurados - cerca 
de 27% - de acordo com o Insu-
rance Research Council. E pa-
ra agravar o problema, muitos 
desses motoristas - quase 2 mi-
lhões - estão dirigindo com a 
carteira suspensa, que geral-
mente foi revogada devido a 
multas não pagas.

Tanto uma carteira de mo-
torista válida quanto um segu-
ro são necessários para se diri-
gir na Flórida. Nove em cada 
dez floridianos dirigem para 
o trabalho, segundo levanta-
mento feito pela Forbes. 

Quando uma apólice de 
seguro de automóvel é cance-
lada ou renovada, a segurado-
ra notifica imediatamente o 
Departamento de Segurança 
Rodoviária e Veículos Moto-

rizados da Flórida (FLHSMV) 
que o veículo está violando 
as normas. 

O departamento de veí-
culos motorizados da Flóri-
da afirma que cerca de 14 mi-
lhões de seus 15 milhões de 
veículos registrados têm pelo 
menos a cobertura mínima. 
Mesmo assim, isso não garan-
tia em caso de acidente, por 
exemplo. 

“Só porque o veículo é se-
gurado não significa que o 
motorista tenha uma cartei-
ra válida ou esteja coberto pe-
la apólice de seguro do veícu-
lo”, diz Friedlander à Forbes. 
“O motorista sem licença é 
contado como um motorista 
sem seguro.”

O juiz Steven Leifman de 
Miami-Dade disse ao Miami 
Today que a Flórida usa um 
“modelo de alta taxa”, com a 
maioria das multas custando 
pelo menos US $ 200, o que 
inclui as custas judiciais. Qua-

se um terço dos motoristas do 
condado de Miami-Dade - o 
mais populoso do estado - di-
rige com a carteira suspensa, 
informou a publicação.

Como ser ressarcido 
de forma justa? 

Mas, mesmo tendo segu-
ro, nem todos os proprietários 
são ressarcidos pelas segura-
doras de forma justa. Advoga-
dos especializados em aciden-
tes de trânsito da Wite Law 
Firm em Lighthouse Point, no 
condado de Broward, afirmam 
que as seguradoras fazem de 
tudo para negar ou limitar o  
pedido do cliente e que, por 
isso, uma boa orientação le-
gal faz a diferença. 

“Para receber o seguro em 
um caso de acidente de car-
ro, por exemplo, você precisa 
provar que sofreu uma lesão 
grave como resultado da ne-
gligência de outra pessoa. Em-
bora possa parecer simples, as 
seguradoras tentarão todas as 

maneiras possíveis para negar 
ou limitar o seu pedido. Você 
precisa de uma equipe expe-
riente de advogados do seu la-
do para lutar contra a segura-
dora”, orientam. 

O grupo, que lida com mi-
lhares de casos de acidentes 
de automóveis e todos os tipos 
de acidentes, de colisões cau-
sadas por defeitos no próprio 
veículo a acidentes por dirigir 
embriagado ou direção distraí-
da, diz ainda que não é preci-
so acatar a proposta da segu-
radora caso não seja justa. “Se 
sua seguradora não oferecer 
a você um acordo justo e ra-
zoável, nós o aconselharemos 
a dizer “não” e rejeitá-lo. Ire-
mos abrir um processo em seu 
nome e, se a seguradora con-
tinuar não oferecendo, nova-
mente o aconselharemos a di-
zer “não” e levaremos seu caso 
a julgamento. Vamos lutar por 
você para obter a justiça que 
merece”, explicam.Como proceder em caso de acidente de trânsito com as seguradoras?

Idrivesafely.com

Saiba como proceder ao acionar a 

seguradora após um acidente de trânsito
Segundo a Wite Law, as 

seguradoras não pagam au-
tomaticamente as perdas ao 
cliente. Isso porque elas têm 
uma equipe de advogados com 
experiência para rejeitar as 
reclamações. “Por isso, não 
faz sentido ter uma equipe de 
advogados experientes pron-
tos para lutar agressivamen-
te pelo seu direito à compen-
sação máxima?”, questiona a 
agência. 

Dos diversos tipos de recla-
mações de acidentes de veícu-
los, a equipe de advogados da 
Wite Law Firm tem experiên-
cia em:

-Acidentes de automóveis, 
caminhões e motocicletas;

-Pedestres e ciclistas atro-
pelados por veículos;

-Direção sob uso de subs-
tância entorpecente ou dis-
traída;

-Capotamentos;
-Colisões causadas por 

condições perigosas da estra-
da e projeto de estrada defei-
tuoso;

-Colisões envolvendo vá-
rios engavetamentos de car-
ros, cruzamentos ou veículos 
saindo da estrada;

-Colisões causadas por de-
feitos no próprio veículo.

O advogado Marc Wites é especialista em acidentes de trânsito. 

LAWRENCE REAM

Quando se envolve em 
um acidente de carro, o tem-
po é essencial, inclusive para 
acionar a seguradora. “Mes-
mo quando você está lidan-
do com sua própria segurado-
ra para receber compensação 
por meio de sua Proteção con-
tra Lesões Corporais (PIP), ou 
cobertura de seguro “sem cul-
pa”, embora seja possível rece-
ber reembolso por tratamen-
to médico, salários perdidos 
e despesas de transporte, es-
sas políticas são burocráticas 
e difíceis de provar. Além dis-
so, se você não registrar uma 

reclamação para esses benefí-
cios “sem culpa” dentro de 14 
dias após o acidente, a segura-
dora poderá negar sua recla-
mação. Isso pode impedir que 
você seja compensado por cer-
tas contas médicas”, salienta a 
Wite Law. 

Além das reivindicações 
de seguros de automóveis, a 
equipe de advogados da Wi-
tes Law Firm também trabalha 
com casos de danos pessoais e 
ações por homicídio culposo, 
ações coletivas, casos de direi-
tos do consumidor, agressão 
sexual, dentre outros.

Arlaine Castro
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Em junho, a Suprema Corte decidiu que o governo Trump não seguiu a lei 

administrativa federal quando encerrou o programa em 2017

DHS reabre inscrições do DACA e 
retoma normas após ordem judicial

C
umprindo uma ordem 
judicial recente, o go-
verno Trump restabele-

ceu na segunda-feira, 7, o DA-
CA - o programa criado pelo 
presidente Obama que prote-
ge da deportação imigrantes 
indocumentados menores de 
idade que vieram ilegalmente 
para os EUA quando crianças. 

As inscrições foram re-

tomadas pela primeira vez 
depois de três anos. Em se-
tembro de 2017, o então pro-
curador-geral Jeff Sessions 
anunciou que a administra-
ção Trump encerraria o DA-
CA, denunciando o programa 
como um abuso inconstitucio-
nal da autoridade executiva do 
ex-presidente Obama que en-
corajava a imigração não au-

torizada.
A batalha legal acabou 

chegando à Suprema Corte, 
que decidiu em junho que o 
governo Trump não segui a lei 
administrativa federal quando 
decidiu encerrar o programa.

Na última segunda-feira, 
o Departamento de Seguran-
ça Interna dos EUA disse que 
voltaria a administrar o pro-

grama sob as diretrizes elabo-
radas pelo governo Obama em 
2012. Além das novas inscri-
ções, concede novamente aos 
candidatos aprovados autori-
zações de trabalho e permite 
que os titulares solicitem per-
missão para viajar ao exterior 
sob certas circunstâncias.

Leia a matéria completa 
no gazetanews.com. As inscrições foram retomadas pela primeira vez depois de três anos. 

Associated Press

PF realiza operação contra imigração ilegal de MG para EUA 
A Polícia Federal deflagrou 

no dia 3 de dezembro, com o 
apoio da Polícia de Imigração 
e Alfândega - Homeland Se-
curity Investigations (HSI), na 
Embaixada dos EUA em Bra-
sília, a terceira fase da Opera-
ção Policial CAI-CAI, para com-
bater promoção de imigração 
ilegal de brasileiros de Minas 
Gerais para os Estados Unidos.

Onze pessoas foram pre-

sas em Governador Valadares 
e mais seis cidades do Leste de 
Minas Gerais, dentre elas ex-
-prefeitos, um prefeito eleito 
e um vice-prefeito em final de 
mandato. Os nomes deles não 
foram divulgados. Outros 21 
mandados de busca e apreen-
são estão sendo cumpridos.

Se condenados, os presos 
e demais investigados podem 
cumprir até 16 anos de reclu-

são; sujeitos a aumento de pe-
na, condicionado à quantida-
de de crimes imputados a cada 
um deles. Na primeira fase da 
Operação, um dos réus foi con-
denado a 127 anos, tendo sido 
identificados 270 crimes, se-
gundo a PF.

As investigações, que fa-
zem parte de ação de coope-
ração policial internacional 
contra o tráfico de pessoas, ti-

veram início em outubro de 
2019, após recebimento de 
três notícias de crime dife-
rentes, enviadas por três uni-
dades distintas da PF, localiza-
das em três estados, tendo em 
comum os mesmos suspeitos 
de promover a imigração ile-
gal de brasileiros para os Es-
tados Unidos, demonstrando 
a amplitude da atuação dos 
envolvidos.A operação, batizada de Cai-Cai, prendeu autoridades no leste de Minas Gerais.

PF
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Mais de 200 imigrantes são 
descobertos em caminhões

Agentes da Alfândega e 
Proteção de Fronteiras dos 
EUA interceptaram na sema-
na passada dois caminhões 
transportando 218 migrantes 
sem documentos em uma ro-
dovia perto do México-Estados 
Unidos, no Texas.

No dia 5, os oficiais da 
patrulha de fronteira no se-
tor de Laredo descobriram 80 
imigrantes escondidos dentro 
do caminhão em um posto de 
controle na Interestadual 35 a 
oeste de Freer, Texas. Os agen-
tes abriram a escotilha e en-

contraram um grupo de indi-
víduos do México, Guatemala 
e Honduras. Os imigrantes fo-
ram presos enquanto aguar-
dam investigação pela Home-
land Security Investigation.

Em 4 de dezembro, os 
agentes abriram outro cami-
nhão e encontraram 138 imi-
grantes sem documentos no 
México, Guatemala, El Sal-
vador, Honduras, República 
Dominicana, Equador e Nica-
rágua. O motorista e os imi-
grantes foram presos. Fonte: 
canal CBS.

Agentes fiscalizam caminhões no posto  em Laredo, no Texas. 

CBP

O estudo, publicado no Proceedings of the National Academy of Sciences, 

compara imigrantes e cidadãos nascidos nos Estados Unidos

Indocumentados têm metade da 
probabilidade de serem presos

Um estudo publicado 
no Proceedings of the 
National Academy of 

Sciences USA extrai de um 
conjunto de dados detalhado 
e bem fornecido uma conclu-
são: imigrantes indocumen-
tados têm taxas de prisão por 
crime mais baixas do que os 
imigrantes legais e, especial-
mente, os cidadãos nativos 
dos EUA. 

O estudo, segundo o por-
tal Scientific American, rela-
ta que, entre 2012 e 2018, 
em comparação com seus vi-
zinhos nascidos nos EUA, os 
imigrantes indocumentados 
no Texas tinham menos da 
metade da probabilidade de 
ser presos por crimes violen-
tos ou delitos de drogas e me-
nos de um quarto da proba-
bilidade de serem presos por 
crimes contra a propriedade. 

“Simplificando, descobri-
mos que os imigrantes sem 

documentos têm taxas de pri-
são por crime mais baixas do 
que os imigrantes legais e, es-
pecialmente, os cidadãos na-
tivos dos EUA”, diz o coautor 
do estudo Michael Light, um 
sociólogo da Universidade de 
Wisconsin-Madison.

Charis E. Kubrin, profes-
sora de criminologia, direito 
e sociedade da Universidade 
da Califórnia, que não esteve 
envolvida na pesquisa, descre-
ve o artigo como “totalmente 
inovador”. É “mais um prego 
no caixão do que sabemos so-
bre a ligação entre imigração 
e crime”, diz ela.

Quando Trump anunciou 
que estava concorrendo à pre-
sidência, uma das primeiras 
questões que levantou em seu 
discurso foi a imigração - espe-
cificamente, a ideia de que os 
imigrantes sem documentos 
são perigosos. “Eles estão tra-
zendo drogas. Eles estão tra-

O estudo analisou taxas de prisões de imigrantes indocumentados. 

site bold. 

zendo o crime. Eles são estu-
pradores. E alguns, presumo, 
são boas pessoas”, disse.

Até agora, os cientistas 
que examinavam a relação 
entre imigração e crime ti-
nham que abordar o proble-
ma de forma ampla, em par-
te porque muitos bancos de 
dados de crimes dos EUA não 
coletam informações sobre o 
status de imigração. A pesqui-

sa demonstrou que as áreas 
com mais imigrantes não ex-
perimentam mais crimes do 
que os locais com menos de-
les e que os aumentos de imi-
gração não conduzem ao au-
mento da atividade ilegal. O 
mesmo se mostrou verdadei-
ro para imigrantes sem docu-
mentos, em particular. Leia a 
matéria completa no gazeta-
news.com.
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O mercado de casas está bastante aquecido, mas o preço alto tem sido um problema para consumidores 

Quantidade de imóveis com pendências em venda 

caiu em outubro - Flórida foi exceção

De acordo com a Asso-
ciação Nacional de Cor-
retores imobiliários 

(NAR, na sigla em inglês), o 
número de transações resi-
denciais pendentes sofreu pe-
quena queda em outubro em 
todo o país. Uma das exceções 
foi a Flórida.

A NAR disponibiliza o grá-
fico com as transações pen-
dentes no portal www.nar.
realtor/pending-home - e esse 
tipo de informação é um bom 
indicativo futuro do apetite do 
consumidor porque uma fatia 
bem pequena de pendências 
não se converte em venda. Es-
se indicador nacional mostrou 
que a venda de casas caiu 1.1% 
em outubro, esse foi o segun-
do mês seguido de queda nos 
Estados Unidos. 

Lembrando que, desde 
2001 houve aumento anual 
nesse indicador e houve um 
aumento de 20% nos últimos 

20 anos. O economista chefe 
da NAR, Lawrence Yun, afir-
mou que a perspectiva esse 
ano é de aumento. “A queda 
em outubro foi de 1%, e setem-
bro também foi sensível. Mas 
2020 tem sido um ano bom 
para o setor e as expectativas 
são as melhores possíveis, de-
vemos fechar em alta”, afir-
ma Yun. O economista lem-
bra que o mercado de casas 
está bastante aquecido, mas 
o preço alto tem sido um pro-
blema para consumidores me-
nos abastados.

Para o representante da 
NAR, uma combinação de fa-
tores ajuda para esse resulta-
do e prognóstico positivo pa-
ra o ano corrente. “O estoque 
de casas a venda estava alto e, 
agora, temos bastante oferta 
de credito com juros signifi-
cativamente abaixo da média 
histórica, a demanda seguiu 
bastante consistente e o resul-
tado é aumento no número de 

vendas”, analisa Yun. A flexi-
bilidade de trabalhar de casa 
também ajudou a aumentar 
a demanda tanto para quem 
quer morar quanto para quem 
comprou a segunda casa como 
investimento.

No site da associação 
www.realtors.com> há uma 
lista de estados que, no geral, 
passaram alheios à crise pro-
vocado pela pandemia do co-
ronavírus. Nevada, Washin-
gton e Califórnia tiveram os 
aumentos mais expressivos 
do pais.

É importante esclarecer 
que toda transação imobiliá-
ria nos Estados Unidos tem 
algum tipo de pendência. A 
maioria delas é resolvida em 
até dois meses depois da ofer-
ta ser aceita pelo dono. 

Outro fator importante pa-
ra ser esclarecido é os estados 
mencionados com aumento 
mais expressivo do país re-
presentam 20% das transações 

Uma fatia bem pequena de pendências não se converte em venda. (Imagem: Brickell, Miami).

Felipe Simo- Unsplash

imobiliárias residenciais na 
nação.

Flórida

Apesar de não figurar na 
lista, o mercado residencial da 
Flórida vai muito bem na ven-
da de casas. Os mercados que 

o corretor João Freitas, que es-
creve esta coluna, cobre com 
mais proximidade são Miami, 
Broward e Orlando e são cida-
des bastante movimentadas 
no setor imobiliário.

Para o corretor, essa lis-

ta divulgada foi surpreenden-
te. “Admito que essa lista me  
causou estranheza porque o 
mercado da Flórida e Nova Ior-
que são muito movimentados. 
Achei que esses dois mercados 
estariam na lista”, analisa. 

João Freitas
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Um casal que viajou para o 
Havaí foi preso depois de em-
barcar em São Francisco, Ca-
lifórnia, sabendo que tinham 
testado positivo para corona-
vírus, disse a polícia.

A polícia de Kaua’i disse 
que Wesley Moribe e Court-
ney Peterson, que moram em 
Wailua, no Havaí, viajaram 
em um voo da United Airli-
nes com destino a Lihue, Ha-
vaí, em 29 de novembro, com 
o filho de 4 anos.

De acordo com o a polí-
cia, o casal foi instruído pela 
estação de quarentena do Ae-
roporto Internacional de São 
Francisco a se isolar e não 
embarcar no avião. No entan-
to, mesmo sabendo que esta-
vam infectados com o vírus, o 
homem e a mulher viajaram 
mesmo assim.

Após a chegada ao Aero-
porto de Lihue, no Havaí, o ca-
sal foi identificado e contatado 
pelas autoridades locais e pre-
so por imprudência de 2º grau. 

Leia a matéria completa 
no gazetanews.com.

Casal com 

covid-19 é preso 

em desembarque

A Câmara dos Represen-
tantes aprovou no dia 4 a des-
criminalização da maconha 
em todo o país. O projeto, que 
ainda depende de votação no 
Senado para virar lei, também 
inclui a taxação de 5% na ven-
da da droga para custear pro-
gramas de assistência.

Com maioria democrata, 
a Câmara aprovou a proposta 
da Marijuana Opportunity Re-
investment and Expungement 
(MORE) Act por 228 votos a fa-
vor e 164 contra. A expectati-
va é de que o texto encontre 
dificuldades para passar no 
Senado, onde o Partido Repu-
blicano detém a maioria dos 
assentos.

O democrata Jerry Nadler, 
que preside o Comitê Judiciá-
rio da Câmara, elogiou a pro-
posta para descriminalizar a 
maconha a nível federal.

“Por muito tempo, trata-
mos maconha como um pro-
blema de justiça criminal em 
vez de uma questão de escolha 
pessoal e de saúde pública”, 
comentou o deputado.

Câmara aprova 

descriminalização 

da maconha

Embora alguns estados não tenham restrições a viagens, podem ter outras 

como ordens de uso obrigatório de máscara em público, por exemplo

Covid-19: veja as restrições de 

viagens por estado nos EUA

C
om os casos de Co-
vid-19 atingindo novos 
patamares nos Estados 

Unidos, alguns estados estão 
tendo que se adaptar rapida-
mente as regras e regulamen-
tos para conter a pandemia, 
especialmente nas últimas se-
manas. A CNN fez um compi-
lado da situação em cada esta-
do na segunda-feira, 7.

Para quem deseja viajar 
para outro estado, é impor-
tante estar atualizado sobre os 
regulamentos estaduais mais 

recentes. Embora alguns esta-
dos dos EUA não tenham res-
trições a viagens, alguns po-
dem ter outras como ordens 
de uso obrigatório de másca-
ra, por exemplo. 

Veja alguns estados:
Califórnia

A maior parte do estado 
está sob pedido de estadia em 
casa obrigatório, com muitos 
negócios relacionados ao tu-
rismo fechados, incluindo ba-
res e museus. Os viajantes são 
direcionados para a auto-qua-

Nova York
As diretrizes atuais per-

mitem que os viajantes fa-
çam um “teste” da quaren-
tena obrigatória de 14 dias. 
Viajantes de estados que fa-
zem limites com Nova York 
continuarão isentos do aviso 
de viagens. Os viajantes cober-
tos devem continuar a preen-
cher o Formulário de Saúde 
do Viajante.

Veja a lista com todos os 
estados no gazetanews.com. 

Estados limitam viagens pela pandemia.

John F. Kennedy International Airport - JFK

rentena por 14 dias após a 
chegada e devem evitar via-
gens não essenciais, o que in-
clui turismo.

Treinador brasileiro é preso por drogar e estuprar aluna 
O brasileiro Rafael “Bara-

ta” Freitas, 37 anos, professor 
de Jiu-Jitsu e um dos sócios da 
Gracie Barra no Novo México, 
foi preso, acusado de drogar e 
estuprar uma de suas alunas. 

Freitas é instrutor na equi-

pe Jackson-Wink MMA - uma 
das mais renomadas nas artes 
marciais mistas - e professor 
de Holly Holm, ex-campeã pe-
so-galo do UFC, e também de 
Michelle Waterson, também 
lutadora do Ultimate.

De acordo com a denún-
cia, divulgada pelo Albuquer-
que Journal, o estupro ocorreu 
no dia 7 de novembro na casa 
da vítima e foi denunciado no 
dia 17 por ela. A queixa foi re-
gistrada na Corte Metropolita-

na do Condado de Bernalillo.
A aluna também ressaltou 

que, na sequência, recordou 
de ter uma câmera de seguran-
ça instalada em sua sala de es-
tar e, diante disso, verificou e 
deu uma cópia para a polícia. 
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Facebook é processado pela 

compra do Instagram e WhatsApp
A Comissão Federal de Co-

mércio anunciou na quarta-
-feira, 9, que entrou com um 
processo contra o Facebook 
por monopólio, mantendo ile-
galmente seu monopólio nas 
redes sociais por meio uma 
conduta anticompetitiva por 
anos.

As investigações contaram 
com uma coalizão de procu-
radores-gerais de 46 estados 
do país, além de o Distrito 
de Columbia e Guam. A quei-
xa diz que o Facebook reali-
zou uma “estratégia sistemá-
tica” para eliminar “ameaças 
ao seu monopólio”, que en-
volveu as aquisições do Insta-

gram, em 2012, e do WhatsA-
pp, em 2014.

Entre as exigências que o 
processo busca  estão a possí-
vel venda de ativos, incluin-
do Instagram e WhatsApp, e 
a proibição do Facebook de 
impor condições anticompe-
titivas aos desenvolvedores de 
software, além de solicitar avi-
so prévio e aprovação para fu-
turas fusões e aquisições.

“Esse tipo de conduta pre-
judica a concorrência, deixa os 
consumidores com poucas op-
ções de rede social pessoal e 
priva os anunciantes dos be-
nefícios da concorrência”, diz 
o processo.

A compra do Instagram e WhatsApp envolve é alvo de investigação.

Flickr

A FDA deve aprovar o uso emergencial da vacina da Pfizer e BioNTech em 

alguns dias, acompanhada pela liberação da vacina fabricada pela Moderna

Trump anuncia decreto para 

‘priorizar’ vacinas aos EUA

O 
presidente Donald 
Trump anunciou na 
terça-feira, 8, a assina-

tura de um decreto “para ga-
rantir que os cidadãos ameri-
canos tenham prioridade para 
receber vacinas americanas”.

Não está claro como este 
decreto seria aplicado, visto 
que os fabricantes de vacinas 
já assinaram acordos com ou-
tros países. Mas a medida su-
gere que os Estados Unidos 
estão preocupados com uma 
possível escassez quando pre-
vem imunizar dezenas de mi-
lhões de pessoas nos próxi-
mos meses.

O presidente  afirmou 
também que o país está a dias 
da aprovação de uma vacina 
contra o novo coronavírus, em 
discurso durante conferência 
da Operação Warp Speed. Se-
gundo ele, a FDA deve aprovar 
o uso emergencial da vacina 

da Pfizer e BioNTech em al-
guns dias, acompanhada “pou-
co depois” pela liberação do 
imunizante desenvolvido pe-
la Moderna.

Trump ainda afirmou es-
perar em breve notícias de 
outras vacinas, após citar a 
produzida pela Johnson & 
Johnson, que requer apenas 
uma dose para imunizar con-
tra o vírus.

Ao fim do discurso e de 
uma rodada de perguntas de 
jornalistas que acompanha-
ram o encontro, Trump as-
sinou uma ordem executiva 
que dá prioridade a cidadãos 
americanos na distribuição 
de vacinas contra a COVID-19 
fabricadas por farmacêuticas 
instaladas no país. “Todo ame-
ricano que quiser tomar a va-
cina terá acesso”, disse.

O presidente cogitou uti-
lizar a Lei de Proteção à Pro-

Trump durante conferência da Operação Warp Speed dia 8 de dezembro. 

Evan VucciAP 

dução caso os EUA “tenham 
problemas” para distribuir as 
vacinas aos americanos. Ape-
sar disso, Trump defendeu 
que os EUA trabalhem com 
os outros países após garan-
tir a imunidade da popula-
ção local.

Trump ainda voltou a re-
petir, sem provas, que o pleito 
que elegeu seu adversário Joe 

Biden foi fraudulento. “Espe-
ramos que a próxima adminis-
tração seja uma administração 
Trump. Não se pode roubar 
milhões de votos”, disse, ao 
responder um jornalista que 
questionou a falta de mem-
bros da equipe de Biden no 
encontro, uma vez que será o 
próximo governo a adminis-
trar a maior parte das vacinas 
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A antecipação pode até soar 
como uma simples estra-
tégia dos lojistas, mas es-

pecialistas  garantem que o consu-
midor é quem pode ganhar mais. 
Aproveitar para planejar as com-
pras antes de as lojas lotarem nos 
últimos dias antes do Natal.

É hora de começar a bater per-
na e garantir a festa sem esvaziar o 
bolso. Em dezembro, todo mundo 
sai às compras, porque na maioria 
da vezes  está com o dinheiro sepa-
rado para isso Cálculos dos espe-
cialistas mostram que quem pre-
tende gastar $ 500 com presentes, 
roupas e ceia de Natal pode econo-
mizar cerca de $ 150, se aproveitar 
o melhor momento para comprar 
cada um dos produtos:

Os próximos dias, em especial, 
são ideais para comprar, porque os 
lojistas estão precisando fazer cai-
xa, inclusive por conta da pande-
mia. É hora de negociar bons des-
contos. E os mercados populares, 
como as Flea Markets são perfei-
tos para esta prática.

Quanto mais próximo fica do 
Natal, melhor é para o lojista. Ele 
aumenta os preços, e só reduz se 
não estiver vendendo bem. Mas, 
como o brasileiro deixa tudo pa-
ra a última hora, a tendência é 
de preços sempre mais altos no 
auge do período de compras, em 
dezembro.

O que comprar logo:
Bacalhau, azeite e vinho já es-

tão disponíveis nas lojas com pre-
ços mais convidativos do que de-
verão estar mais perto das festas. 
O ideal é pesquisar e comprar es-

ses produtos assim que encontrar 
uma boa oferta.

Bebidas como refrigerante 
e cerveja também já podem ser 
comprados e guardados, e neste 
caso os mercados de volume co-
mo o Costco, BJ’s e o SAM’s club 
são ótimos para isso.

Aqueles presentes certos, co-
mo os de parentes e amigos mui-
to próximos, já podem ser com-
prados. Como as lojas estão com 
as prateleiras lotadas, é possível 
garantir uma economia de até 
20%, pesquisando e pechinchando.

O que comprar em dezembro:
Não adianta correr para com-

prar o peru. Não há uma oferta 
tão grande com antecedência, e 
os preços tendem a ser mais altos. 
Deixe para comprar apenas em de-
zembro, quando poderão ser fei-
tas promoções. Mercados como o 
Walmart são ótimos para produ-
tos deste gênero.

Os panetones devem chegar 
às lojas, em média, 6% mais ca-
ros do que no ano passado. Não 
faz tanta diferença comprar logo, 
pois o preço varia pouco. É ape-
nas depois do Natal que os valo-
res despencam, mas aí já é tarde 
demais para quem quer garantir 
o doce na ceia.

Produtos perecíveis como fru-
tas devem ser comprados bem pró-
ximo ao Natal. Algumas redes de 
supermercados até fazem promo-
ções de última hora, para não ficar 
com o produto encalhado.

A compra de um terço dos pre-
sentes, de preferência os menos 
importantes, pode ser deixada pa-

ra a partir do dia 20 de dezembro, 
quando muitas lojas fazem pro-
moções. Só tome cuidado para não 
comprar gato por lebre, em meio 
ao tumulto da véspera de Natal.

O que comprar depois do Na-
tal:

A menos que queira um mo-
delo muito específico, a roupa do 
réveillon deve ser comprada logo 
após o Natal, quando os preços 
despencam nas vitrines, e os des-
contos chegam a 70%.

Esse período é bom também 
para quem quer comprar os itens 
perecíveis da ceia de Ano Novo, 
pois os preços tendem a estar bem 
mais baixos do que na semana an-
terior.

Como sempre a ideia aqui é 
gastar o menos possível e fazer 
um Natal de qualidade e com mui-
to amor e poucas dívidas, portan-
to, vamos deixar o cartão de cré-
dito em casa?

Uma semana maravilhosa pa-
ra todos e usem meu email para 
qualquer pergunta.

POR CLAUDIA FEHRIBACH

Carioca, 

formada em 

Artes pela Uni-

versidade do 

Rio de Janeiro. 

Conselheira 

financeira es-
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orçamento, 
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Financial.Envie 
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claudia@five-

ringsfinancial.

com

O clima de Natal já  invadiu o comércio desde Novembro

saudefinanceira@gazetanews.comSAÚDE FINANCEIRA

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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Q
uantas vezes ouvimos dizer, 
“Ah, se eu pudesse mudaria 
tudo amanhã!”

E, entretanto, a verdade 
é que postergamos as mudanças. Em-
baçamos, adiamos, inventamos des-
culpas, imaginamos soluções parale-
las que eliminam aquela necessidade 
de mudança que havíamos acabado de 
suspirar por acontecer.

Parece até que não nos sentimos 
prontos para o que tanto queremos. 
Desejamos, olhamos para o céu estrela-
do numa noite de lua cheia e lançamos 
para o universo o nosso desejo... e de-
pois recuamos, disfarçadamente recua-
mos. Mudamos de assunto, nos distraí-
mos e deixamos tudo do jeito que está!

Por quê?
Por que queremos tanto e não faze-

mos acontecer? Por que falamos e não 
realizamos? Por que o sonho se não 
conseguimos nos engajar para que ele 
aconteça?

Porque temos uma “resistência psi-
cológica”. Freud identificou esse me-
canismo.

Algo em nós resiste, joga contra. 
E esse algo atua a nosso despeito, ou 
mesmo com a nossa sorrateira cumpli-
cidade...

A resistência psicológica é um me-
canismo psíquico cuja função é impe-
dir a entrada de novos conteúdos na 
consciência, ou seja, uma espécie de 
muro entre você... e você, dentro de vo-
cê. O você que está lendo esse texto é o 
você “normal”, o “oficial”, e este você 
não sabe do outro você que está atrás 
do muro.

Agora, imagine que cada um des-
ses “vocês” tem um projeto diferente... 
Já dá para entender que fica difícil de 
realizar qualquer coisa.

Por conta desse mecanismo psí-
quico, tanto nos sonhos (noturnos) co-
mo na vida do dia-a-dia, há coisas que 
“não tem permissão” de serem pensa-
das, sentidas ou mesmo reconhecidas. 
Quem dá essa permissão? Este é outro 
assunto, longo, que vamos deixar pa-
ra outra hora, por enquanto vale saber 
que só entra quem tiver o passe. Quem 
não tiver, é censurado. Fica fora. Entre-

tanto, na psique também existe o fa-
moso “jeitinho”, logo esses conteúdos 
censurados entram disfarçados,

camuflados de outras coisas, outras 
aparências. Por isso, por exemplo, nem 
sempre (quase nunca) o que aparece no 
sonho é o que aparece no sonho.

Geralmente é outra coisa. E na vi-
da diária muitas vezes acontece algo 
parecido:

por exemplo, uma criança quer 
uma coisa, quer porque quer, quando 
na verdade quer outra – inominável.... 
Mas só esta vai acalmá-la e tranquilizá-
-la. O resto é paliativo.

O você do outro lado do muro é 
um você com raízes profundas em 
muitos mundos e realidades, um você 
desconhecido (que a propósito é mui-
to interessante de conhecer!). Esse vo-
cê inconsciente se manifesta via “in-
diretas”. Quando a resistência ocorre 
na vida diurna algo muito parecido se 
repete: temos dificuldade em enxer-
gar o caminho para a mudança, mes-
mo quando está debaixo do nosso na-
riz. A resistência psicológica bloqueia 

nosso entendimento e, portanto, nossa 
ação. Por que? Porque quer “proteger” 
a consciência do que poderia assustá-
-la, apresentando-lhe novas possibilida-
des de ser...

O você consciente atua como cida-
dela circundada por altos muros que 
a protegem contra invasões. Quan-
to mais fortificada for, mas difícil se-
rá qualquer coisa entrar até o ponto 
de faltar comida, ou seja, alimento no-
vo, ideias, experiências... São aquelas 
pessoas fechadas, presas a padrões an-
tigos, que temem qualquer novida-
de. Pessoas que, inevitavelmente, são 
e transmitem sentimentos depressivos 
porque a vida parada é como água pa-
rada... dá doença.

O problema é que toda mudan-
ça implica uma morte. Mudar signifi-
ca deixar algo para trás? Está pronto pa-
ra isso? Já fez as contas com o passado? 
Sonhar com mudanças sem querer de-
sagarrar do que impede mudar não fun-
ciona. Toda mudança real, não de facha-
da, de maquiagem, equivale a um fim. 
E todo fim é uma morte. Deixar o pas-

sado significa deixar o que somos e nes-
se processo abrir espaço para uma nova 
identidade que vai surgindo conforme 
a outra for morrendo. Importante: o no-
vo não existe a priori, não é um aplicati-
vo que você download. O novo surge na 
medida em que o antigo morre.

Ficou claro agora o porquê da “re-
sistência à mudança”? A resistência 
não é à mudança, mas à morte que a 
mudança implica. É frequente de ver 
pessoas esclerosadas atrás de muralhas 
tão espessas e antigas que nelas sufo-
cam e não sabem como sair. Será preci-
so de um verdadeiro terremoto. Terre-
moto que nós mesmos temos que fazer 
acontecer. Destruir para criar. Sem dó, 
com determinação.

A resistência psicológica nos sufo-
ca, paralisa a espontaneidade e impe-
de o desabrochar do novo. Logo nos 
mata por dentro. Mas como mudar é 
difícil, muitas vezes é preciso que a 
dor chegue na temperatura certa pa-
ra então a pessoa ganhar aquela ben-
dita coragem que lhe dá a força para 
despedaçar as próprias limitações, ar-
rancar os portões, escancarar as jane-
las e deixar entrar o ar fresco de uma 
nova primavera.

VIVER BEM

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

A RESISTÊNCIA PSICOLÓGICA À MUDANÇA

adriana@gazetanews.comPor ADRIANA TANESE NOGUEIRA
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O 
corpo humano é uma má-
quina e precisa de manu-
tenção e cuidados para 
manter-se saudável. Cada 

vez mais cercados de comodidade 
e de controles remotos, vamos, len-
tamente, deteriorando nosso com-
plexo organismo, mas nossa fi siolo-
gia revela que fomos feitos para o 
movimento. Não evoluímos duran-
te milhões de anos para fi car espar-
ramados no sofá, vendo televisão, 
ou sentados diante de um compu-
tador!

O corpo precisa de movimento. 
A prática regular e bem orientada 
de atividade física pode trazer inú-
meros benefícios ao organismo, co-
mo manter a pressão arterial em 
níveis normais, revigorar o coração, 
melhorar a postura corporal, for-
tifi car os ossos, reforçar o sistema 
imunológico, controlar os níveis de 
açúcar, promove o equilíbrio hor-
monal, aliviar os sintomas da TPM 
(nas mulheres), proteger a próstata 
(nos homens) e favorecer o sono, o

bom-humor e a auto-estima.
Uma hora de atividade física, 

corretamente praticada, pode ren-
der até duas horas a mais na vida 
de uma pessoa. Mas atividade físi-
ca não é sair correndo, com o “co-
ração na boca”, pois exercício em 
excesso é tão prejudicial quanto a 
ausência dele, podendo causar fa-
diga, dores de cabeça e muscular, 
arritmia cardíaca, hipertensão ar-
terial, insônia, tensão facial, que-

da de cabelo, inchaço, entre outras. 
Além disso, estimula a produção de 
radicais livres, responsáveis diretos 
pelo envelhecimento precoce e po-
de gerar ansiedade, raiva, angústia, 
impaciência, depressão e queda na 
capacidade de concentração.. É pre-
ciso buscar o equilíbrio, sempre! 
Para isso, esteja atento aos limites 
saudáveis, qualquer que seja a prá-
tica escolhida.

A atividade física pode fazer 

muito pela sua saúde física e men-
tal, desde que bem orientada. An-
tes de iniciá-la, é preciso fazer uma 
série de exames para avaliar seu es-
tado de saúde atual e saber qual é a 
prática adequada ao seu perfi l e/ou 
necessidade.

Hoje, existem muitas opções 
de atividade física. Se você está há 
muito tempo sem se exercitar, pro-
cure identifi car alguma que lhe 
agrade e dê o primeiro passo. Visite 
academias, faça aulas experimen-
tais, converse com pessoas da sua 
faixa etária que pratiquem a moda-
lidade escolhida e avalie se o acesso 
ao local é fácil para você.

Para deixar de ser sedentário, 
você não precisa fi car horas nos apa-
relhos de musculação nem correr 
dez quilômetros diariamente. Meia 
hora de atividade física por dia é o 
sufi ciente! Você pode começar com 
caminhadas no bairro em que vo-
cê mora. Basta um tênis, uma rou-
pa confortável e, se achar desagradá-
vel andar sozinho, é só arrumar um 

cãozinho e levá-lo para passear. 
Sua caminhada solitária se torna 
perfeitamente justifi cada, sem 

contar que ter um bichinho de esti-
mação faz bem para o coração.

Práticas ao ar livre devem ser 
feitas bem cedo. De qualquer mo-
do, proteja sua pele com um bom 
fi ltro solar, e use bonés, viseiras ou 
óculos escuros, desde que as lentes 
tenham fi ltro de proteção contra os 
raios UV, para proteger seus olhos.

Não adianta se matar de cor-
rer no parque uma vez por mês. 
Vá com calma e seja constante. E 
se não quiser gastar dinheiro nem 
tempo indo a uma academia, tenha 
hábitos inteligentes no dia-a-dia, 
como caminhar uma parte do tra-
jeto até o seu local de trabalho ou 
usar escadas em vez de elevador, 
por exemplo. 

Se você se exercitar de modo 
controlado obterá disso muito mais 
do que condicionamento físico. Ob-
terá saúde e físico e mental, que 
lhe trará serenidade e lhe permiti-
rá viver de modo muito mais har-
monioso.

LAIR RIBEIRO

Médico, com mestrado em cardiologia, e palestrante internacional, tendo se apresentado 
em mais de 20 países. É autor de vários livros que se tornaram best sellers.

Atividade física e bem-estar: amigos inseparáveis

lair.ribeiro@gazetanews.com
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O
projeto cultural 
Que Beleza Bra-
sil! já levou gran-
des nomes da mú-

sica brasileira para escolas 
do sul da Flórida que tem en-
sino em português. Artistas 
como Lulu Santos, Adriana 
Calcanhotto, Pretinho da Ser-
rinha, Daniel Jobim, Yaman-
du Costa e muitos outros já 
visitaram várias escolas para 
contar suas histórias, respon-
der perguntas e cantar jun-
to com a garotada. Que Bele-
za Brasil! é coordenado pelo 
produtor e radialista Gene 
De Souza, e tem apoio da FIU 
Latin American &amp; Carib-

bean Center, US Department 
of Education, Brazilian Nites 
e a Sling TV Brasil.

A última edição teve co-
mo convidado um dos ícones 
da música brasileira, Marcos 
Valle. Devido a pandemia, 
o encontro aconteceu pelo 
Zoom. A vantagem de ter o 
projeto virtual foi que mais 
de 200 alunos de 5 escolas di-
ferentes puderam participar 
simultaneamente e fazer per-
guntas ao artista. Com uma 
carreira de mais de 50 anos 
e inúmeros sucessos, Marcos 
Valle respondeu muitas per-
guntas e também cantou vá-
rias canções, incluindo “Sam-

A
o longo desta pan-
demia, Marcelo D2, 
um dos principais 
nomes da cena hip-

-hop brasileira, realizou de 
várias lives para se manter 
próximo ao público que o ad-
mira neste período em que 
as apresentações presenciais 
estão proibidas ou com res-
trições.

O artista acaba de anun-
ciar dois shows para este 
mês, um deles virtual — dias 
8 e 31 deste mês. Os reper-
tórios privilegiarão grandes 
sucessos dos 25 anos de car-
reira do artista, indo de hits 

como “1967”, de seu primei-
ro álbum, “Eu Tiro É Onda”, 
a “Amar É Para os Fortes (AE-
POF)”, do disco de mesmo 
nome lançado em 2018, in-
cluindo também a canção 
“Qual É”, parte do projeto “À 
Procura da Batida Perfeita”.

Na terça-feira, dia 8, o 
ex-líder do Planet Hemp se 
apresentará no Festival Bem 
Bolado, que acontece men-
salmente através da platafor-
ma Showlivre. A Bem Bolado, 
marca brasileira de acessó-
rios de tabacaria, foi uma das 
empresas que participaram 
do último projeto do artista, 

“Assim tocam os Meus Tam-
bores”. Este show abarcará as 
faixas mais recentes do can-
tor e fará também um pas-
seio por seus 25 anos de car-
reira, incluindo as diversas 
parcerias que fez ao longo 
dos anos com grandes nomes 
da música brasileira.

Encerrando o ano, Mar-
celo será um dos destaques 
do Réveillon Errejota, junto 
com o funkeiro Kevin O Ch-
ris e Zedoroque, em evento 
que ocupará o Iate Clube do 
Rio de Janeiro no dia 31, com 
a presença restrita de públi-
co. A festa focará na celebra-

ção da carioquice, a cultura 
musical e o estilo de vida tí-
picos da cidade maravilhosa.

Informações sobre os sho-
ws podem ser encontradas nas 
redes sociais do artista.

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.

Marcos Valle participa do projeto Que Beleza 
Brasil!

Marcelo D2 anuncia show virtual e outro 
presencial

planetamusica@gazetanews.comPor GENE DE SOUZA

ba de Verão”, uma das mais 
gravadas no mundo. Além 
dessa perola, Marcos falou de 
sua experiência com televi-
são e a música que virou tra-

dição no final de ano, “Um 
Novo Tempo”. O vídeo agora 
está disponível para todos no 
canal YouTube.com/CafeBra-
silRadioShow.
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The Prom

Netfl ix

Estreia no dia 11 

de dezembro, 

sexta-feira, na 

plataforma de 

‘streaming’ Net-

fl ix e em algumas 

salas de cinema, a 

comédia musical “The Prom”. O longa é 

a adaptação do musical ‘The Prom’, que 

conta a história de Emma, uma menina 

adolescente de Indiana que está no 

último ano do ensino médio. Quando 

ela decide levar sua namorada no baile 

de formatura e a escola cancela a festa, 

ela chama atenção nas redes sociais de 

um grupo de atores da Broadway em 

busca de uma causa para melhorar sua 

carreira. As quatro estrelas em declínio 

vão então para a cidade tentar ajudar 

Emma a conseguir mudar a mente dos 

pais conservadores que barraram seu 

baile. No elenco estão Meryl Streep, 

James Corden, Nicole Kidman, Andrew 

DeBose, Jo Ellen Pellman, Kerry Washin-

gton, Keegan-Michael Key, entre outros. 

A direção fi cou a cargo de Ryan Murphy. 

O roteiro adaptado foi escrito por Bob 

Martin e Chad Beguelin.

Wander Darkly

Lionsgate

O drama 

“Wander Darkly” 

também estreia 

em algumas salas 

de cinema e no 

vídeo on demand 

no dia 11 de 

dezembro, sexta-feira. Escrito e dirigido 

por Tara Miele, o longa acompanha 

Adrienne, que após um acidente trau-

mático, se encontra em um estado deso-

rientador de limbo, desatada no tempo 

e testemunhando a vida à distância. For-

çada a confrontar seu relacionamento 

conturbado com seu parceiro de longa 

data, Matteo, e o futuro de sua fi lha, 

Adrienne deve reviver e renegociar os 

eventos do passado recente - e resolver 

o mistério do acidente. Entrando nas 

sombras com Matteo, Adrienne procura 

pistas sobre o que deu errado entre eles. 

No elenco estão Sienna Miller, Diego 

Luna, entre outros. A cinematografi a foi 

feita pela brasileira Carolina Costa e no 

site do Gazeta News, você pode conferir 

a entrevista exclusiva com ela.

Safety

Disney+

Estreia na 

plataforma 

digital Disney+ 

(Disney Plus) na 

sexta-feira, dia 11 

de dezembro, o 

drama para toda 

a família “Safety”, do aclamado diretor 

Reginald Hudlin. Baseado em fatos reais, 

“Safety” conta a história de Ray-Ray 

McElrathbey, um jovem jogador de 

futebol americano que enfrenta uma 

série de desafi adores obstáculos na vida, 

precisando lutar contra essas adversida-

des para manter sua bolsa de estudos 

na universidade e, ao mesmo tempo, 

cuidar de seu irmão de 11 anos de idade. 

No elenco estão Jay Reeves, Corinne 

Foxx, James Badge Dale, Matthew Glave, 

Hunter Sansone, Thaddeus J. Mixson, 

entre outros. O roteiro foi escrito por 

Nick Santora e Randy McKinnon.

I’m Your Woman

Amazon Studios

A Amazon 

Studios disponi-

biliza no serviço 

de ‘streaming’ 

Prime Video na 

sexta-feira, dia 

11 de dezem-

bro, o drama “I’m Your Woman”. A 

trama, que também está em cartaz nos 

cinemas, acompanha a história de Jean, 

uma mulher que é obrigada a fugir de 

casa após seu marido trair seus parcei-

ros, levando-a em uma viagem perigosa 

com seu bebê. O longa se passa nos 

anos 1970. No elenco estão Rachel Bros-

nahan, Marsha Stephanie Blake, Arinzé 

Kene, Frankie Wilson, entre outros. O 

fi lme foi dirigido por Julia Hart, que 

também assinou o roteiro ao lado de 

Jordan Horowitz.

Minari

A24

O drama “Mina-

ri” estreia nas 

salas de cinema 

na sexta-feira, 

dia 11 de dezem-

bro. O longa, 

que se passa 

nos anos 80, acompanha a história 

de David, um menino coreano-ame-

ricano de sete anos de idade, que se 

depara com um novo ambiente e um 

modo de vida diferente quando seu 

pai, Jacob, muda sua família da costa 

oeste para a zona rural do Arkansas. 

No elenco estão Alan S. Kim, Steven 

Yuen, Yeri Han, Yuh-Jung Youn, Alan 

Kim e Noel Cho. “Minari” foi escrito 

e dirigido por Lee Isaac Chung. Um 

forte candidato para Melhor Filme 

Estrangeiro.

CINEMA

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

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

Estreias nas salas de cinema e nas plataformas de ‘streaming’

cinema@gazetanews.comPor JANA NASCIMENTO NAGASE

Netfl ix

L
io

n
sg

a
te

D
is

n
e

y+

A
m

a
zo

n
 S

tu
d

io
s

A
2

4



ENTRETENIMENTOGazeta Brazilian News · Semana de 10 a 16 de Dezembro de 2020 23

BASTIDORES

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

bastidores@gazetanews.comPor CONNIE ROCHA

Primeira Feijoada da Rádio Gazeta

Empresária e Chef Daniela Vezzi

As proprietárias Marcela Freitas e Vanessa Vargas

Revista Collecta by Jade

Primeira Feijoada da 

Rádio Gazeta News

Coquetel de lançamento da “Brazilian Store” 

em Deerfield Beach

Jade 

Matarazzo 

lança Collecta: 

The Art 

Magazine!

A arte gourmet da chef Daniela Vezzi

E 
para encerrar o ano de 2020 , a rá-
dio Gazeta News está promoven-
do a primeira “Feijoada do Gaze-

ta”, no restaurante Treehouse46, em 
Boca Raton, no dia 20 de dezembro. O 
encontro vai reunir amigos, clientes e 
ouvintes da rádio Gazeta e terá como 
atração principal, o grupo de forró “Si-
ri Queimado”, que vai se apresentar na 
área externa da casa. Para segurança 
dos convidados as mesas estarão respei-
tando o distanciamento social, e o uso 
de máscara é obrigatório para o evento.

A confraternização começa a 1 PM e 
segue até as 5 PM, com muita feijoada 
e caipirinha . Também teremos sorteios 
e brindes para animar o encontro que é 
aberto para a comunidade, mas com ca-
pacidade limitada, por isso, deverá ser 
feito reserva antecipada pelo telefone: 
954 802 6402 . Os convidados também 
podem levar “brinquedos novos” para 
doar para a campanha Toy drive do Ro-
tary Clube – Boca West.

E 
o BASTIDORES destaca também a inauguração da loja de moda brasileira, 
“Wonderful Girls” e “Estilo Bem Brasileiro” que se juntaram em um novo 
endereço.

O coquetel para as mulheres vai acontecer nesta quinta-feira, 10 de dezem-
bro, na sede da loja, que fica na 831 9th Street, em Deerfield Beach.

A “Wonderful Girls” é especializada em biquínis e moda fitness, e a Estilo 
Bem Brasileiro em moda feminina bem ao estilo brasileiro, que a mulherada ado-
ra! Parabéns as proprietárias Marcela Freitas e Vanessa Vargas! Muito sucesso!!!!

E 
tem mais destaque 
do BASTIDORES esta 
semana, para a que-

rida fotógrafa e curadora 
brasileira, Jade Matarazzo, 
que acaba de lançar a COL-
LECTA, The Art Magazine. 
O lançamento aconteceu 
durante a Art Basel Week 
no dia 5 de dezembro,  em 
parceria com a Avessa Me-
dia Group. A primeira edi-
ção da Collecta, não pode-
ria ser melhor com a obra 
do artista brasileiro Ko-
bra na capa! Para conhe-
cer revista Collecta, visite 
https://avessa.media/ Para-
béns Jade, por mais esse 
brilhante projeto de pro-
pagação e incentivo à ar-
te brasileira nos EUA! E 
tem muitas novidades pa-
ra 2021!

E 
o destaque do BASTIDORES desta semana vai para a empresária e chef brasileira Daniela 
Vezzi, residente em Boca Raton e proprietária do Misses Sweet Bakery. Com um talento 
nato e muita dedicação, Daniela está à frente de sua cozinha industrial e transforma do-

ces em verdadeiras joias, e é especializada em cakes, cookies e bombons gourmet juntamente 
com a sua equipe de profissionais. A Misses Sweet também oferece serviços de catering e tem 
uma agenda de clientes de marcas internacionais, além de eventos corporativos, casamen-
tos e festas. Para conhecer  mais o trabalho de Daniela Vezzi e fazer encomendas, visite o site 
www.missessweet.com ou @missessweet. Uma ótima dica para um doce presente de Holidays!

Caixa de Bombons Misses Sweet




