
O maior jornal brasileiro na Flórida

Quais cidades da Flórida têm 
impostos locais mais altos?

P
or que há diferença de impostos entre as cida-
des? O que define uma cidade cobrar impostos 
mais caros do que outra?  A Flórida não cobra o 

imposto estadual, mas isso não significa que não há 
nenhum imposto a se pagar. Alguns deles são exi-

gidos pelos governos locais, como o imposto sobre 
a propriedade, por exemplo. E as cidades do sul do 
estado estão entre as que cobram dos moradores as 
taxas mais altas. Veja os critérios do imposto na sua 
cidade. Flórida | Pág. 10

West Palm Beach tem a carga tributária local geral mais alta das 50 cidades mais populosas do Sunshine State. 
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O 
Reino Unido e os EUA 
já iniciaram seus pro-
gramas de vacinação 

em massa contra o corona-
vírus com a vacina Pfizer/
BioNTech.

Produzida na Bélgica, ela 
é descrita como um novo ti-
po de vacina com tecnologia 
RNA. Usando um pequeno 
fragmento do código genéti-
co do vírus, ela ensina o cor-
po a lutar contra a covid-19 e 
construir imunidade.

As demais vacinas - in-
cluindo a russa Sputnik V, 
que passou a ser fornecida 
em massa no país, a chine-
sa Sinovac, em produção no 
Brasil em parceria com o Ins-
tituto Butantan, a america-
na Moderna ou a britânica 
Oxford-AstraZeneca - conti-
nuam em diferentes estágios 
de desenvolvimento e espera-
-se a aprovação de algumas 
delas em breve.

No Reino Unido, os pri-
meiros a receberem a pri-
meira das duas doses neces-
sárias para a imunidade total 
são pessoas com mais de 80 
anos de idade, profissionais 
de saúde da linha de fren-
te e trabalhadores de lares 
de idosos.

Enquanto a maioria da 
população aguarda ansiosa-
mente a sua vez, há quem 
olhe a vacina com descon-
fiança.

Uma das ques-
tões recorrentes 
(embora não neces-
sariamente entre 
aqueles que discor-
dam da vacinação) 
é o que gera uma 
resposta imunológi-
ca mais forte: a in-
fecção natural ou a 
vacina?

A BBC News Mundo, o 
serviço em espanhol da BBC, 
conversou com três especia-
listas no assunto em busca de 
uma resposta.

“Existem algumas enfer-
midades em que a vacina 
protege mais do que a doen-
ça. E outros casos em que a 
doença oferece mais prote-
ção do que a vacina”, diz à 
BBC News Mundo Carlos Ro-
drigo, especialista em vaci-

nas e diretor clínico de Pe-
diatria do Hospital Germans 
Trias i Pujol, em Barcelona.

Rodrigo cita como exem-
plos doenças clássicas como 
sarampo, catapora ou caxum-
ba, em que a infecção natu-
ral é a que confere imunida-
de mais longa. Nestes casos, 
o mais comum é que pes-
soas curadas não adoeçam 
de novo.

Em outros tipos de infec-
ções, como as causadas em 
crianças por pneumococos 
ou meningococos (dois tipos 
de bactérias) ou pelo papilo-
mavírus humano (HPV) - um 
grupo de vírus que podem 
causar verrugas e vários tipos 
de câncer - a situação é exata-
mente o contrário.

No caso do HPV, por 
exemplo, a vacina gera uma 
resposta imunológica mais 
forte do que a imunidade na-
tural, pois esta é particular-
mente fraca.

Isso é explicado, entre 
outras coisas, pelo fato de o 
vírus usar diferentes táticas 
para “escapar” do sistema 
imunológico, explica Mai-
treyi Shivkumar, professor 
de Biologia Molecular da Fa-
culdade de Farmácia da Uni-
versidade de Montfort, no 
Reino Unido.

Em contrapartida, a vaci-
na “tem alta concentração de 
uma única proteína - aquela 
que se projeta da superfície 
do vírus e que é detectada pe-
lo sistema imunológico - em 
sua forma mais pura”.

Ao fornecer uma grande 
quantidade dessa proteína, a 
resposta gerada é muito mais 
forte, diz Shivkumar.

Além disso, a vacina per-
mite que, “de certa forma, 
o sistema imunológico não 
se distraia com outras par-
tes do vírus (como ocorreria 
em uma infecção natural)”, 
acrescenta a especialista, em-
bora esclareça que são pou-
cos os casos em que a imu-
nidade gerada pela vacina é 
maior do que a causada pela 
infecção natural.

“Normalmente as vaci-
nas são tão eficazes quanto 
a infecção (neste sentido), 
ou fornecem imunidade su-
ficiente e é isso que se dese-
ja alcançar”.

Como se trata de uma 
doença nova, ainda não se sa-
be exatamente quanto tem-
po dura o efeito imunizador 
da vacina - nem o que vem 
depois de se desenvolver e 
curar a doença. 

Texto: Laura Plitt-BBC Ne-
ws. 

CONSULADO-GERAL DO BRASIL EM MIAMI

Setor de assistências a brasileiros:  

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

AEROPORTO INTERNACIONAL

Miami: (305) 876 7000

Fort Lauderdale: (954) 359 1200

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

Palm Beach: (561) 471 7400

Orlando: (407) 825 2001

AMERICAN RED CROSS

Miami Dade: (305) 644 1200

Broward : (954 797 3800

Palm Beach: (561) 833 7711 (South) 

Palm Beach: (561) 746 1532 (North) 

Orlando e Região: (407) 644 9300

ANIMAL CARE AND REGULATION DIVISION

Miami Dade: (305) 6441200

Broward: (954) 359 1313

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

POR  | ARLAINE CASTRO
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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 

 Semana de 17 a 23 de Dezembro

INVERNO até 20 de março

FLORIDA CENTRAL SUL DA FLORIDA

O inverno começa nesta se-

gunda, dia 21 de dezembro, 

com muita NEVE no no-

roeste e nordeste do pais. 

Já na Florida o período co-

meça mais frio,

com temperaturas em ligei-

ra elevação e poucas chu-

vas.

O inverno começa nesta se-

gunda, dia 21 de dezembro, 

com muita NEVE no no-

roeste e nordeste do pais. 

Já na Florida o período co-

meça mais frio,

com temperaturas em ligei-

ra elevação e poucas chu-

vas.
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Piquet Entertainment & Race 

Park é inaugurado na FL
A Flórida ganhou mais um 

parque de entretenimento - o 
Piquet Entertainment & Race 
Park - o maior centro de entre-
tenimento voltado ao espor-
te a motor da Flórida, com 80 
mil metros quadrados de área.

O parque foi inaugurado 
no sábado, dia 12, e não é só 
para turistas, mas também pa-
ra os residentes apaixonados 
por velocidade e diversão.

O lançamento está sendo 
feito por etapas conforme as 
licenças e permissões da cida-
de são liberadas. 

Nesse primeiro mês os vi-
sitantes poderão aproveitar o 
crosskart, o minigolfe, pain-

tball, Axe throwing (lança-
mento de machado), além do 
museu com um acervo que 
inclui carros de corridas (Fór-
mula 1 e Fórmula E), artigos 
da família Piquet e itens de 
outros pilotos, como James 
Hunt, Nikki Lauda, Fernando 
Alonso, Charles Leclerc, Ki-
mi Raikkonen e Rubens Bar-
richello.

Quando completo em sua 
totalidade (o que pode che-
gar até em dois anos) o par-
que contará com a maior pis-
ta de Kart do estado com 1.490 
metros de extensão projetada 
pela empresa Tilke Engineers 
que constrói pistas de F1.

O Piquet Entertainment & Race Park fica em Palm Beach. 

Divulgação

A ICON Park Drop Tower e o ICON Park Slingshot chegarão no ICON Park 

ICON Park de Orlando estreará 

duas novas atrações em 2021

A 
lista de atrações emo-
cionantes em Orlan-
do está ficando maior. 

Duas novas atrações recordis-
tas - a ICON Park Drop Tower 
e o o ICON Park Slingshot che-
garão no ICON Park no verão 
de 2021, anunciou a empresa 
responsável, Slingshot Group 
of Companies, na segunda-
-feira, 14.

As duas novas atrações da 
International Drive incluem a 
torre de lançamento mais al-
ta do mundo e o passeio de es-
tilingue mais alto do mundo.

A ICON Park Drop Tower 
ficará a 430 pés levantando 
30 pessoas para ver os belos 
locais lá de cima. A torre de 
lançamento girará mostran-
do o horizonte antes de che-
gar ao topo, quando então se 
inclinará 30 graus para frente 
e lançará os passageiros em 
uma queda livre de 120 me-

tros a velocidades de mais de 
75 mph, de acordo com um co-
municado à imprensa.

Já a segunda atração, o 
ICON Park Slingshot atinge 
300 pés de altura e lançará 
duas pessoas de um “vulcão 
em explosão” a aproximada-
mente 150 metros no céu a 
mais de 160 km / h, disseram 
funcionários da empresa.

“O Slingshot Group of 
Companies está empenhado 
em trazer as maiores emoções 
para Orlando”, disse o pro-
prietário Ritchie Armstrong. 
“Estamos muito entusiasma-
dos em abrir o estilingue e a 
torre de lançamento indepen-
dente mais alta do mundo no 
ICON Park para ficar em fren-
te ao Orlando StarFlyer, o pas-
seio de gangorra mais alto do 
mundo.”

O ICON Park é um destino 
turístico e de entretenimento 

O local terá a torre de lançamento e o passeio de estilingue mais altos do mundo.

ICON Park Orlando

ao ar livre no coração da In-
ternational Drive de Orlando, 
que tem também a icônica 
The Wheel, uma roda-gigan-
te imperdível de 120 metros 
de altura. Um lugar perfeito 
para passear, jantar, beber e 
explorar a cidade mais visita-
da dos Estados Unidos.

Saiba mais em ICONPar-
kOrlando.com

O ICON Park tem progra-
mação especial de Natal e fim 
de ano aos visitantes do com-
plexo.

O Santa Workshop Expe-
rience, ficará disponível até o 
dia 24 de dezembro de 2020 
em dias e horários alternados, 
sendo possível aproveitar to-
da a experiência do Natal sem 
sair do ICON Park.

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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Diagnosticado com um cisto na garganta, seus pais correm para conseguir o dinheiro para a cirurgia

Campanha pede ajuda para cirurgia de 

brasileirinho de Boca Raton 

O pequeno Heitor de ape-
nas dois anos de idade 
vai ter que passar por 

uma cirurgia ainda este mês. 
Diagnosticado com um cisto 
na garganta, seus pais correm 
para conseguir o dinheiro pa-
ra pagar a cirurgia.

Tamara Viera, mãe do Hei-
tor, está grávida de 7 meses. 
Em contato com o Gazeta Ne-
ws, Tamara falou sobre o cisto 
do filho e disse que, como es-
tá sem trabalhar e não conse-

guiu que o Medicaid cobrisse 
a cirurgia por se tratar de uma 
doença preexistente e o Heitor 
ter nascido no Brasil, resolveu 
criar a campanha para arreca-
dar pelo menos o valor de en-
trada que é de US$ 6 mil.

“É um cisto tireoglosso 
que a pessoa nasce com ela, 
mas se manifesta após os dois 
anos de idade. Cresce rapida-
mente e se inflamar ou ele ma-
chucar o pescoço, por exem-
plo, complica a situação até 

para a cirurgia. Além disso, 
cresce muito rápido e pode 
afetar a traqueia, impedindo-o 
até de comer”, explicou.

A cirurgia está marcada 
para o dia 23 de dezembro no 
Joe DiMaggio Children’s Hos-
pital, em Hollywood. Segundo 
Tamara, o hospital não lhe in-
formou o valor total da cirur-
gia ainda, somente o valor de 
entrada, que é o que está co-
mo meta na campanha. Veja o 
link no gazetanews.com.O pequeno Heitor foi diagnosticado com um cisto na garganta. 

GofundMe

Eastern Airlines vai operar voos diretos de BH para Miami, NY e Boston 

A companhia aérea Eas-
tern Airlines prepara dois no-
vos voos para o Brasil, ligando 
Miami, Nova York e Boston a 
Belo Horizonte a partir de 29 
e 30 de março de 2021 respec-
tivamente.

De acordo com o site espe-
cializado em aviação Aeroin, 

os voos partirão do Aeroporto 
Internacional Tancredo Neves, 
em Confins, na Região Metro-
politana. Serão dois voos di-
retos por semana para Nova 
York, Boston e Miami.

No caso de Miami, os voos 
partirão às 10pm (horário lo-
cal) nas segundas e sextas-

-feiras, com pouso na capital 
mineira às 7h25. O retorno 
acontecerá aos domingos e 
quartas-feiras às 22h, com che-
gada à cidade da Flórida às 
5h25

Além de Belo Horizonte, 
Brasília e Curitiba também es-
tão nos planos da companhia. Os bilhetes já estão sendo vendidos a partir de US$ 391 para Miami.

divulgação

O Snowcat Ridge, primeiro 
“parque de neve” da Flórida, 
está funcionando novamen-
te depois de ter sido fechado 
temporariamente por funcio-
nários do condado de Pasco 
no dia 10. Violações de incên-
dio, construção, eletricidade 
e encanamento estão entre as 
violações que representavam 
uma ameaça significativa à 
saúde e segurança públicas. 

Inaugurado há menos de 
um mês em Dade City, nem 
todas as licenças ainda foram 
aprovadas. Leia mais no gaze-
tanews.com.

Snowcat Ridge 

volta a funcionar 

após ser fechado 

pelo condado 

O parque fica em dade City.

divulgaçãoFacebook



PUBLICIDADEGazeta Brazilian News · Semana de 17 a 23 de Dezembro de 2020 7



Flórida Gazeta Brazilian News · Semana de 17 a 23 de Dezembro de 20208

O delray Beach Market será inaugurado na primavera de 2021.

divulgação Facebook

P
reparado para ser o prin-
cipal ‘food hall’ modelo 
dos EUA e o maio da Fló-

rida, o Delray Beach Market 
será inaugurado na primave-
ra, após um ano de constru-
ção a apenas meio quarteirão 
ao sul da Atlantic Avenue, no 
coração do centro de Delray 
Beach, sul do estado.

Construído pela Menin De-
velopment, o complexo será 
um ‘boom’ na gastronomia 
local, com fornecedores de ali-
mentos especializados, concei-
tos inovadores de restaurantes 
comandados por chefs e incu-
badoras que estarão centrados 

Delray Beach se prepara 

para abrir o maior ‘food 

hall’ da Flórida 

O megacomplexo 

terá quatro 

andares e 150.000 

pés quadrados

na gastronomia local e étni-
ca, de conceitos de restauran-
tes tradicionais a food trucks.

Os apreciadores de comi-
da logo poderão se reunir no 
mega complexo orçado em 
US$ 60 milhões, com quatro 
andares e 150.000 pés quadra-

dos, bem na saída da Atlantic 
Avenue. A administração es-
tima que eles podem acomo-
dar cerca de 2.000 clientes por 
dia, mesmo com as restrições 
da COVID-19, aponta o portal 
Florida Insider.

“Temos muitos assentos 

internos / externos e tudo sem 
toque”, disse Jordana Jarjura, 
presidente e conselheira ge-
ral da Menin Development, 
ao Sun Sentinel. “Eliminamos 
sete fornecedores para que pu-
déssemos espalhar mais. Não 
sabíamos que 2021 traria mais 
distanciamento ou não”.

A tendência “food hall” se 
tornou mais proeminente nos 
últimos anos em toda a Flóri-
da, decolando em várias cida-
des populares como Tampa, 
Orlando e Miami. O problema 
com a maioria que já existe é 
que eles são estruturas meno-
res, com vendedores de comi-
da e quiosques individuais, e 
não têm um espaço de design 
dedicado.

Menin, o grupo de desen-
volvimento por trás do food 
hall e os investidores que 
apoiam o projeto, esperam 
fazer do Delray Beach Market 
uma “experiência de mercado 
de destino nacional”.

Cerca de 25 vendedores já 
concordaram em operar um 
espaço no complexo após a 
abertura.

Saiba mais sobre este em-
preendimento na  matéria 
completa no gazetanews.com.

Polícia de Miami-Dade 

discute violência armada
Em meio às preocupações 

com o crescente índice de vio-
lência armada no sul de Mia-
mi-Dade, a polícia tem discu-
tido o problema. 

“Poderíamos pensar que 
está relacionado a roubos, 
mas vimos uma diminuição 
nos crimes de roubo, então, 
do meu ponto de vista, são 
muitas divergências que as 

pessoas estão tendo e estão 
se alvejando”, disse o poli-
cial Major Shawn Browne. Ao 
contrário da violência típica 
de gangues, essas interações 
de raiva que acabam em tiros 
estão começando nas redes 
sociais e se espalhando pelas 
ruas do sul da Flórida. Leia a 
matéria completa no gazeta-
news.com. 

Frontier Airlines adiciona 6 

rotas saindo de Miami
A companhia aérea de 

baixo custo Frontier Airlines 
oferecerá em breve seis no-
vas rotas saindo do Aeropor-
to Internacional de Miami, 
incluindo para quatro desti-
nos internacionais e duas ci-
dades domésticas, anunciou 
a companhia aérea na terça-
-feira, 15.

As novas rotas irão expan-
dir a rede de rotas da Frontier 
em MIA para um total de 27 
destinos e incluem: Cancún, 
México; Cidade da Guatemala, 

ao todo serão 27 destinos.

divulgação

Guatemala; San Salvador, El 
Salvador; Santo Domingo, Re-
pública Dominicana; Ontário, 
Califórnia; e Orlando, Flórida.

Leia a programação das ro-
tas na matéria completa no ga-
zetanews.com.

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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a menor carga tributária local geral da Flórida está em Palm Bay, no condado de Brevard. 

West Palm Beach, cidade do condado de Palm Beach, tem a carga tributária local geral mais alta das 50 cidades mais populosas do Sunshine State. 

PalmBay.gov

Trip advisor

10%
é a taxa de serviço 

público sobre a água na 

maioria das cidades da 

Flórida. 

Quais cidades da 

FL têm impostos 

locais mais altos 

e mais baixos?
O que define uma cidade cobrar 

impostos mais caros do que outra?

N
os Estados Unidos, os 
estados da Flórida, 
Alasca, Nevada, Dako-

ta do Sul, Texas, Washington 
e Wyoming não cobram o im-
posto estadual.  Mas isso não 
significa que não há nenhum 
imposto no estado. Alguns de-
les são exigidos pelos gover-
nos locais - condados, cida-
des e vilas. 

Numa pesquisa feita pelo 
site Kiplinger foram conside-
rados os impostos de proprie-
dade, vendas, gasolina, serviço 
público (eletricidade e água) e 
serviços de comunicações pa-
ra levantar um ranking das 
cidades com taxas de impos-
tos mais caros e mais baratos 
no estado. 

“Normalmente, a forma 
como os impostos são cole-
tados e aplicados nas cidades 
da Flórida afetam diretamen-
te a qualidade de vida que elas 
oferecem. Quanto mais as ci-
dades têm a oferecer aos seus 
residentes, maior tende a ser 
o imposto cobrado por elas, 
explica o gerente geral da Tax 
House, Kleyton Tartarotti. 

As cidades do sul da Flóri-
da aparecem no ranking dos 
impostos mais altos, enquan-
to cidades da região central e 
oeste cobram impostos mais 
baixos. Em West Palm Beach 
se paga em torno de $4.647 
em impostos locais anuais, o 
valor mais alto do estado. Fort 
Lauderdale é considerada me-
diana, com  $3,884, e Orlando 
abaixo da média, com  $3,665 
de impostos anuais. Cobrando 
$3,145, a cidade de Palm Bay, 
no condado de Brevard, é a 
que tem impostos locais mais 

baixos, segundo o ranking. 
Cidade mais cara 

Pelas estimativas do site, 
West Palm Beach, cidade do 
condado de Palm Beach, tem 
a carga tributária local geral 
mais alta das 50 cidades mais 
populosas do Sunshine State: 
$ 4.647. Exceto os impostos 
sobre vendas, todos os impos-
tos locais cobrados pela cida-
de são iguais ou próximos às 
taxas mais altas. 

Por exemplo, em 2017 
(dados mais recentes disponí-
veis), a taxa média do imposto 
sobre a propriedade em West 
Palm Beach era de cerca de US 
$ 1.203 por US $ 100.000 no 
valor de uma casa de US$250 
mil. Já o total do imposto es-
tadual e local sobre a gasoli-
na na cidade é de 38,025 cen-
tavos por galão - é a taxa mais 
alta. West Palm Beach tam-
bém tem um imposto de servi-
ço público de 10% sobre a ele-
tricidade, que está empatado 
com várias outras cidades da 
Flórida para a maior taxa des-
se imposto. Também há uma 
taxa de serviço público de 10% 
sobre a água que está associa-
da a várias outras cidades co-
mo a segunda taxa mais alta 
da lista. O imposto municipal 
sobre os serviços de comuni-
cações é de 6,02%, incidente 

sobre a televisão por cabo ou 
satélite, internet, telefone e 
serviços semelhantes - o maior 
do estado. 

Cidade mais barata

No outro lado, como a ci-
dade com a menor carga tribu-
tária local geral da Flórida está 
Palm Bay, no condado de Bre-
vard. Com $3,145 de impostos 
anuais estimados, a cidade de-
ve seu status mais favorável ao 
contribuinte a uma taxa mé-
dia de imposto sobre a pro-
priedade em 2017 de apenas $ 
625 por $ 100.000 no valor da 
casa. Portanto, para uma casa 
de US $ 250.000 em Palm Bay, 
a conta anual do imposto so-
bre a propriedade é de apenas 
US$ 1.562. A alíquota combi-
nada do imposto estadual e lo-
cal sobre vendas é de 7%, que é 
a segunda menor taxa da lista. 
Além disso, o imposto combi-
nado da cidade sobre a gasoli-
na - 32,025 centavos de dólar 
por galão - é a menor taxa de 
imposto sobre a gasolina in-
formada no relatório.

Porém, outros impostos 
como o municipal sobre ser-
viços públicos de eletricidade 
é de 10%, o maior da lista. O 
imposto de serviço público so-
bre a água em Palm Bay tam-
bém é de 10%, que é a segunda 
maior taxa de imposto sobre 
a água analisada pelo ranking. 
Além disso, a taxa de comuni-
cação de 5,82% da cidade es-
tá acima da média das classi-
ficações.

Por que há diferença de impostos entre as cidades?
A dependência que cada 

cidade tem do imposto pre-
dial é uma das principais ra-
zões pelas quais as taxas de 
impostos variam entre as ci-
dades. Enquanto algumas ci-
dades arrecadam a maior par-
te de sua receita com impostos 
sobre imóveis, outras depen-

dem mais de outras fontes 
de receitas. “Cidades que têm 
maior arrecadação de impos-
tos sobre vendas – Sales Tax 
ou impostos de renda não pre-
cisam arrecadar tanta receita 
com o imposto predial e, por-
tanto, têm em geral, taxas de 
imposto mais baixas”, ressal-

ta Tartarotti. 
As taxas de imposto sobre 

imóveis na Flórida em mé-
dia equivalem a $1 em impos-
tos para cada $1.000 no valor 
da casa, aponta o gerente. E 
dá o exemplo de uma cidade 
de Miami-Dade que coleta o 
maior imposto predial da Fló-

rida, cobrando uma média de 
$ 2.756,00 (1,02% do valor mé-
dio da casa) por ano, enquan-
to o condado de Dixie tem o 
menor imposto predial do es-
tado, arrecadando um impos-
to médio de $ 503,00 (0,51% do 
valor médio da casa) por ano.

Portanto, quem estiver 

planejando se mudar para a 
Flórida ou se mudar para ou-
tro estado que não cobra im-
posto estadual, vale a pena 
verificar as taxas de impos-
tos locais.

Leia mais sobre taxa de 
impostos na Flórida no gaze-
tanews.com. 

Arlaine Castro
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Para a população em geral da Flórida, as vacinas COVID-19 podem estar 

disponíveis em fevereiro, disse o governador Ron DeSantis

Quando serão distribuídas as 

vacinas para toda a população? 

N
esta semana, a Flórida 
recebeu seu primeiro 
lote da vacina contra a 

COVID-19 e já a está aplican-
do primeiro àqueles que estão 
frequentemente expostos, co-
mo profissionais de saúde nos 
hospitais ou pessoas em alto 
risco de adoecer gravemente 
com a doença, como idosos 
em casas de repouso.

Mas e se você tiver menos 
de 65 anos, estiver desempre-
gado, não trabalhar na saúde 
ou em outro serviço “essen-
cial”? E se você for um estu-
dante universitário? Quando 
será dada a vacina?

Para a população em ge-
ral da Flórida, as vacinas CO-
VID-19 podem estar dispo-
níveis em fevereiro, disse o 
governador Ron DeSantis du-
rante uma coletiva de impren-
sa na segunda-feira, 13, no 
Tampa General Hospital. O 

cronograma de disponibilida-
de da vacina pode variar, de-
pendendo de quantas doses es-
tiverem disponíveis.

“Ao entrarmos, potencial-

mente, em fevereiro, você po-
de estar em uma situação em 
que haverá vacinas para as 
pessoas, independentemente 
das circunstâncias, riscos à 

Enfermeira do Tampa General Hospital recebe a primeira vacina.  

Fox 13. 

saúde ou idade”, disse DeSan-
tis. “Provavelmente não antes 
disso e talvez não exatamente 
nesse ponto, mas é muito pos-
sível, então vamos continuar 
nos comunicando”. 

A Flórida, que tem o ter-
ceiro maior número de casos 
confirmados de COVID-19 no 
país, com mais de 1,14 mi-
lhão na terça-feira, 15, rece-
beu apenas 179.400 vacinas 
Pfizer-BioNTech. Em compa-
ração, Califórnia e Texas, os 
únicos outros estados que têm 
mais de um milhão de casos, 
estão na fila para receber 2 
milhões e 1,4 milhões de vaci-
nas, respectivamente, de acor-
do com um relatório do New 
York Times que pesquisou to-
dos os 50 estados, perguntan-
do quantas vacinas doses que 
eles esperam receber antes do 
final do ano. Com informa-
ções do Miami Herald. 

Médico brasileiro em Miami 

recebe a vacina contra a covid-19 

O cirurgião brasileiro  de 
trauma e intensivista do Hos-
pital Jackson Memorial, em 
Miami, Dr. Antonio Marttos, 
também foi vacinado nesta 
quarta-feira, 16, como outros 
profissionais que atuam na li-
nha de frente.

Ao Gazeta News, Marttos 
falou sobre a sensação de ter 
recebido a vacina. “A sensa-
ção foi de alívio e de esperan-
ça. Alívio por ser profissio-
nal de saúde trabalhando há 

9 meses atendendo pacientes 
na Unidade de Terapia Inten-
siva com covid-19, atendendo 
pacientes com trauma que po-
dem ser contaminados. Espe-
rança porque com essa vaci-
nação a gente pode vencer a 
covid-19 e talvez em maio ou 
junho, quando a maioria da 
população estiver vacinada, a 
gente vai ter esperança que a 
vida volte ao normal”, ressal-
tou. Leia a entrevista comple-
ta no gazetanews.com.

O cirurgião brasileiro em Miami, Dr. Antonio Marttos, recebendo a vacina.

Arquivo pessoal.
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Diogo Fernandes de Oliveira, de 36 anos, tentou pular o muro, mas caiu batendo a cabeça e fraturando a bacia

Goiano morre após cair do muro na fronteira entre 

México e o Texas tentando travessia ilegal

M
ais um brasileiro mor-
reu tentando atra-
vessar ilegalmente a 

fronteira dos Estados Unidos 
pelo México. Desta vez a víti-
ma foi o goiano Diogo Fernan-
des de Oliveira, de 36 anos, 
que morreu ao cair de uma 
parte do muro com o Texas. As 
informações foram repassadas 
por um familiar ao portal G1.

Na queda, ocorrida no úl-
timo dia 7 de dezembro, ele 
bateu a cabeça e quebrou a 

bacia, de acordo com as infor-
mações do parente que prefe-
riu não se identificar.

Na segunda-feira, 14, a fa-
mília enviou uma procuração 
para conhecidos que moram 
nos Estados Unidos a fim de 
contratar uma empresa para 
fazer o traslado do corpo do 
México para São Luís de Mon-
tes Belos (GO).

A última ligação de Diogo 
Fernandes foi para o pai, de 60 
anos, para dizer que ele estava 

indo fazer a travessia. 
“Pai, vou fazer a travessia 

agora a noite, depois nos fa-
lamos. Beijos”, e assim Diogo 
se despediu da família naque-
la noite.

O próximo contato que a 
família recebeu foi do consu-
lado brasileiro no México, na 
manhã de sábado (12), com a 
notícia da morte.

Como a grande maioria 
dos brasileiros que se arris-
cam pela fronteira, o sonho do Diogo Fernandes de oliveira, de 36 anos, bateu a cabeça ao cair do muro.

reprodução Instagram

goiano era morar e se estabi-
lizar financeiramente nos Es-
tados Unidos. Leia a matéria 
completa no gazetanews.com.

“Pai, vou fazer a 

travessia agora a noite, 

depois nos falamos. 

Beijos”, e assim Diogo 

se despediu da família 

naquela noite.

Estados Unidos e México mantêm restrições na fronteira até 21 de janeiro

Os governos do México e 
dos Estados Unidos estão es-
tendendo as restrições não es-
senciais a viagens terrestres 
até 21 de janeiro. As restri-
ções estão em vigor desde 21 
de março para limitar a disse-
minação transfronteiriça da 
COVID-19.

“Estamos trabalhando em 
estreita colaboração com o 
México e o Canadá para man-
ter o comércio e as viagens 
essenciais abertos, ao mesmo 
tempo que protegemos nos-
sos cidadãos contra o vírus”, 
disse o secretário de Seguran-
ça Interna em exercício, Chad 

Wolf, em um tweet.
Mas ele deu a entender 

que essas restrições podem ser 
modificadas assim que as pes-
soas forem vacinadas.

“Como esta administração 
continua a fazer grandes pro-
gressos em uma vacina para 
COVID-19, vamos reavaliar as 

restrições de viagens não es-
senciais novamente no início 
do novo ano.”

Da mesma forma, o Méxi-
co diz que vários estados con-
tinuam sendo focos de con-
centração do coronavírus.

Leia a matéria completa 
no gazetanews.com. Fronteira em San Ysidro, Tijuana, no méxico, e San Diego, Califórnia. 

 U.S. Customs and Border Patrol-Flickr
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Um juiz federal anulou regulamento do Departamento de Trabalho que aumenta exigência salarial

Trump pode avançar com restrições ao H-1B

A 
equipe de Donald 
Trump analisa avan-
çar com os regulamen-

tos de imigração restritivos 
para vistos H-1B,  estudantes 
internacionais e autorização 
de trabalho H-4 para cônjuges. 

Sobre a anulação por um 
juiz federal do regulamento 
do Departamento de Traba-
lho que teria aumentado o 
salário exigido para portado-
res de visto H-1B e imigrantes 
com emprego em 40% a 50%, 
uma vez que a regra do DOL 
permanece na agenda regu-

latória, para que o governo a 
torne realidade novamente,  
William Stock, membro fun-
dador da Klasko Immigration 
Law Partners, entende que a 
anulação da regra provisória 
neste fundamento processual 
ainda pode ser tratada pela 
agência antes do final desta 
administração. 

“Para fazer isso, o Departa-
mento do Trabalho teria que 
republicar a regra provisória 
como regra final”, disse. Leia 
a matéria completa no gazeta-
news.com. a anulação da regra provisória do visto H-1B ainda pode ser revista pela USCIS e  pelo governo.  

USCIS 

USCIS atualiza os critérios para entrevistas de pedidos de ajuste de status 

Os Serviços de Cidadania 
e Imigração dos EUA anuncia-
ram na terça-feira, 15, orien-
tações atualizadas expandin-
do os critérios que os oficiais 
usam para determinar se de-
vem entrevistar os candida-
tos que preenchem o Formu-
lário I-485 (Pedido de Registro 
de Residência Permanente ou 
Ajuste de Status), com base no 

status de refugiado ou asilado. 
Os critérios atualizados es-

tão dentro dos parâmetros da 
autoridade reguladora do US-
CIS para determinar, caso a 
caso, se uma entrevista é ne-
cessária para determinar a ad-
missibilidade de um estrangei-
ro que se candidata ao status 
de residente permanente legal 
de acordo com o INA § 209. 

As atualizações não alteram 
os requisitos de elegibilidade 
para ajustar o status.

Cada determinação do US-
CIS de renunciar ou exigir 
uma entrevista continuará a 
ser feita a critério do oficial 
da agência, caso a caso. 

Com informações do Por-
tal Homeland Security Today. 

a mudança é para candidatos que preenchem o Formulário I-485. 

USCIS

Uma nova lei em Nova 
York impede que oficiais fe-
derais de imigração façam pri-
sões em tribunais sem um 
mandado judicial.

O governador Cuomo as-
sinou na terça-feira, 15, a Lei 
de Proteção aos Tribunais, 
que proíbe os agentes de Imi-
gração e Fiscalização Alfan-
degária de prender qualquer 
pessoa que vá ou saia de um 
processo judicial, seja réu, tes-
temunha ou parente, a me-
nos que tenha um mandado 
assinado.

As prisões em tribunais 
por funcionários do ICE au-
mentaram. Leia a matéria 
completa no gazetanews.com. 

NY promulga 
proibição do ICE 
em tribunais sem 
mandado

agente do ICE efetuando prisão.

ICE
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Com o certificado digital é possível concluir uma venda de imóvel no Brasil morando nos EUA, por exemplo

Como a assinatura digital vem facilitando as 

transações de brasileiros que moram no exterior 

O certificado digital é o 
documento de identi-
ficação de uma pessoa 

física ou jurídica para transa-
ções nos meios digitais com 
validação jurídica. 

Aos brasileiros que moram 
no exterior, o certificado digi-
tal veio para simplificar a vi-
da, como em transações imo-
biliárias, por exemplo. O que 
antes significava dor de cabe-
ça e burocracia, uma vez que 
os consulados não funcionam 
como cartórios com a autono-
mia para serviços notariais, 
agora não mais.

Assessoria em Orlando

Em Orlando, a Assessoria 
Documental Brasil EUA tem 
a parceria oficial e represen-
tação do Cartório Vampre de 
São Paulo (maior Cartório No-
tarial do Brasil) e está autoriza-
da a realizar todos os serviços 
notariais com excelência na 
segurança da informação, efi-

ciência e velocidade na prepa-
ração dos serviços praticados, 
explica João Paulo Santasofia, 
que trabalha há 4 anos com 
Certificados Digitais homolo-
gados pelo ICP-Brasil pela certi-
ficadora Certisign (maior certi-
ficadora digital do Brasil). 

Ele explica como funciona 
o processo. “Com as novas re-
gras do ICP-Brasil em virtude 
da COVID-19, foram aprova-
das validações de certificados 
digitais para serem utilizados 
em documentos Públicos No-
tarias, para serem assinados 
com certificado digital utili-
zando-se para tanto a platafor-
ma do e-Notariado através de 
uma videoconferência reali-
zada com o Tabelião ou Escre-
vente. Após a leitura do Ato, o 
cliente poderá assinar o docu-
mento e posteriormente o Ta-
belião com seus respectivos 
certificados. Após assinado, o 
Cartório materializa o docu-
mento que dever ser apresen-

tado aos órgãos solicitantes”. 
Satisfeita, a brasileira Mar-

cia Natali, que mora em West 
Melbourne, na região central 
da Flórida, conta como o servi-
ço simplificou a conclusão de 
uma venda de um imóvel do 
marido no Brasil. 

“Essa assinatura eletrôni-
ca foi uma bênção. Precisáva-
mos de uma procuração pú-
blica para concluir a venda de 
um imóvel no Brasil. Procura-
mos o consulado em Miami e 
nos disseram que o prazo pa-
ra o documento seria feverei-
ro de 2021. Buscando uma ou-
tra forma de agilizar tudo isso 
e conversando com a advoga-
da no Brasil, ela perguntou se 
tínhamos assinatura digital 
porque os cartórios já estavam 
procedendo dessa forma. Pro-
curei e descobri cerca de seis 
escritórios que fazem essa cer-
tificação digital da assinatura 
aqui mesmo na região de Or-
lando. Fizemos com a Assesso-

Marcia Natali concluiu transação por  videoconferência com o escrevente do cartório no Brasil.  

Marcia Natali 

ria Documental Brasil EUA, e 
na semana passada, por video-
conferência com o corretor e 
o cartório do Brasil, foi con-
firmada a transação em con-
junto. Eles mandam a minuta 
por e-mail, a gente confere e 

estando de acordo, enviamos 
de volta com a nossa assinatu-
ra, firmando assim a escritura 
definitiva”, relata. 

Segundo Natali, foi tudo 
muito rápido e certo. “Gosta-
ria de repassar essa informa-

ção porque deve ter muitos 
brasileiros na mesma situa-
ção. É confiável, é legalizado 
e facilitou as nossas vidas”. 

Leia mais sobre o assunto 
na matéria completa no gaze-
tanews.com. 

Arlaine Castro 
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No dia 6 de janeiro, o Congresso faz uma sessão conjunta e conta os votos do Colégio Eleitoral

Colégio Eleitoral confirma vitória de Joe 
Biden à presidência dos Estados Unidos

O presidente eleito, Joe Bi-
den, deu mais um passo em 
direção à Casa Branca na se-
gunda-feira, 14, com os Es-
tados cruciais para a disputa 
no sistema do Colégio Eleito-
ral confirmando formalmen-
te sua vitória eleitoral no dia 
3 de novembro.

A etapa é mais uma das 
formalidades entre a votação 
de novembro e a posse do de-
mocrata como novo presiden-
te, prevista para 20 de janeiro. 
Antes disso, em 23 de dezem-
bro é a data-limite para que o 
Senado, em Washington, re-

ceba os certificados dos votos 
dos delegados em cada estado. 
Depois, no dia 6 de janeiro, o 
Congresso faz uma sessão con-
junta e conta os votos do Co-
légio Eleitoral. Quem preside 
a sessão é o presidente do Se-
nado, que é o vice-presidente 
Mike Pence. Caberá a ele de-
clarar, então, quem está ofi-
cialmente eleito.

Na segunda, os 538 eleito-
res dos 50 estados e do Distri-
to de Columbia designados vo-
taram conforme os resultados 
das eleições certificados em 
cada unidade federativa depo-

sitaram publicamente seus vo-
tos. As cédulas serão enviadas 
até 23 de dezembro para a ca-
pital Washington, onde serão 
formalmente recebidas e con-
tadas em uma solenidade em 
janeiro no Congresso.

Esses eleitores do Colégio 
Eleitoral são nomeados a par-
tir da certificação dos resulta-
dos eleitorais em cada estado, 
etapa que oficializou os nú-
meros da apuração. Todas as 
unidades federativas protoco-
laram os dados até a semana 
passada. Leia mais sobre a elei-
ção no gazetanews.com.O democrata Joe Biden e a vice-presidente eleita, Kamala Harris.

Andrew Harnik AP

Força-Tarefa da Casa Branca recomenda fim da restrição de viagem

A Força-Tarefa do Coro-
navírus da Casa Branca reco-
mendou ao presidente Donald 
Trump que comece a permitir 
entrada  de viajantes vindos 
do Brasil, Reino Unido e dos 
27 países da União Europeia.

Se Trump aprovar a pro-

posta, reverterá as proibições 
de viagens de entrada para 
aliados dos EUA colocadas em 
prática em maio, ainda no iní-
cio da pandemia, conforme o 
vírus se espalhava no exterior. 
As viagens da China e do Irã, 
dois dos primeiros hotspots 

do vírus e cujas viagens foram 
restritas em janeiro e feverei-
ro, não seriam relaxadas, se-
gundo essas autoridades.

A força-tarefa não foi unâ-
nime em sua recomendação, 
que foi enviada ao presiden-
te antes do feriado de Ação 

de Graças. As fontes disseram 
que os Centros para Contro-
le e Prevenção de Doenças se 
opuseram fortemente à rea-
bertura das viagens como im-
prudente, ainda mais nessa 
época de festas de fim de ano. 

Presidente Donald Trump. 

Reprodução

Berço do Vale do Silício, 
a Califórnia há anos é conhe-
cida por abrigar empresas de 
tecnologia. Mas essa realida-
de vem sofrendo algumas mu-
danças, principalmente com 
o anúncio recente de que a 
Oracle e a Tesla vão se mudar. 
Ambas declaram bons moti-
vos para essa movimentação 
– e não são as únicas. Hewlett-
-Packard Enterprise, Palantir e 
outras grandes empresas tam-
bém seguem o que parece ser 
um êxodo do território. 

“Os bloqueios da Covid 
criaram uma grande mudan-
ça de paradigma nas normas 
corporativas e definitivamen-
te influenciaram algumas 
empresas a se mudar para 
o Texas. Os empregadores 
aprenderam que escritórios 
ou campus caros não eram 
necessários para uma grande 
porcentagem de sua força de 
trabalho. Fonte: Época Negó-
cios. Leia a matéria completa 
no gazetanews.com. 

Tesla e Oracle 
puxam fuga de 
empresas da 
Califórnia
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O líder da maioria repu-
blicana do Senado, Mitch Mc-
Connell, reconheceu nesta 
terça-feira (15) a vitória do 
democrata Joe Biden nas elei-
ções presidenciais de novem-
bro nos Estados Unidos e o pa-
rabenizou, em contraste com 
a postura do atual presidente 
Donald Trump, que continua 
sem reconhecer sua derrota.

“Ontem os eleitores (do 
Colégio Eleitoral) se reuniram 
em 50 estados e a partir des-
ta manhã nosso país tem ofi-
cialmente um presidente elei-
to”, disse o influente senador 
em um discurso. “Sendo as-
sim, hoje quero parabenizar 
o presidente eleito Joe Biden”, 
acrescentou.

McConnell foi um pilar 
fundamental de Trump para 
governar e seu papel no Sena-
do foi crucial para avançar na 
agenda do governo.

Até agora, nenhum dos 
processos judiciais para inva-
lidar os resultados tiveram su-
cesso. Com informações da 
Reuters. 

Líder do Senado 

reconhece vitória 

de Biden 

A presidente da Comissão 
Europeia, Ursula von der Le-
yen, disse na quarta-feira, 16, 
que todos os 27 países do blo-
co começarão a vacinar sua 
população “no mesmo dia”, 
assim que uma vacina for 
aprovada pelo órgão regula-
dor europeu.

“Começaremos a vacina-
ção o mais rápido possível to-
dos juntos, todos os 27, no 
mesmo dia, da mesma forma 
que passamos por esta pande-
mia juntos”, disse Von der Le-
yen em uma sessão do Parla-
mento Europeu, em Bruxelas.

A Agência Europeia de Me-
dicamentos (AEM), com sede 
em Amsterdã, adiantou para 
21 de dezembro uma reunião 
que discutirá a liberação da va-
cina desenvolvida pela Pfizer e 
BioNTech. Caso seja aprovada, 
é possível que uma campanha 
de vacinação comece já antes 
do Natal. Os países pressio-
nam por uma aprovação mais 
acelerada, depois que o Reino 
Unido autorizou vacinar sua 
população no início do mês. 

União Europeia 

promete vacinação 

simultânea

Entre os imunizantes a serem priorizados está a CoronaVac, produzida pelo 

Instituto Butantan e pela farmacêutica chinesa Sinovac

Pazuello diz que SUS vai priorizar 

todas as vacinas produzidas no Brasil

O ministro da Saúde, 
Eduardo Pazuello, afir-
mou nesta quarta-feira 

(16) que todas as vacinas fabri-
cadas no Brasil terão priorida-
de no Sistema Único de Saúde 
(SUS). Entre os imunizantes 
a serem priorizados que ele 
mencionou, está a Corona-
Vac, produzida pelo Instituto 
Butantan e pela farmacêutica 
chinesa Sinovac.

Em outubro, Pazuello che-
gou a anunciar, em uma reu-
nião virtual com mais de 23 

governadores, a compra da 
Coronavac. Mas, menos de 24 
horas depois, a aquisição foi 
desautorizada pelo presiden-
te Jair Bolsonaro.

“Todas as vacinas produzi-
das no Brasil — ou pelo Butan-
tan, pela Fiocruz ou qualquer 
indústria — terão prioridade 
do SUS, e isso está pacifica-
do”, disse Pazuello na quarta.

O governo federal lançou 
oficialmente nesta quarta no 
Palácio do Planalto o plano 
nacional de imunização. Se-

rá nenhuma diferença”, disse.
E afirmou: “Vamos levan-

tar a cabeça. Acreditem. O po-
vo brasileiro tem capacidade 
de ter o maior sistema único 
de saúde do mundo, de ter o 
maior programa nacional de 
imunização do mundo, nós 
somos os maiores fabricantes 
de vacinas da América Latina. 
Para que essa ansiedade, es-
sa angústia? Somos referência 
na América Latina e estamos 
trabalhando”. Com informa-
ções do G1.

vacina para Covid-19

Reuters/SIPHIWE SIBEKo

gundo Pazuello, todos os es-
tados da federação serão tra-
tados “de forma igualitária” 
e “proporcional”. “Não have-

Profissional de saúde do Alasca tem reação alérgica à vacina
Um profissional de saúde 

do Alasca sofreu uma reação 
alérgica severa após receber 
a vacina contra a covid-19 da 
Pfizer-BioNTech e agora está 
hospitalizado, mas estável, de 
acordo com um relatório divul-

gado na quarta-feira, 16.
O jornal “The New York Ti-

mes” informou que o homem 
recebeu sua dose na terça-fei-
ra, enquanto a Pfizer confir-
mou que estava trabalhando 
com as autoridades locais para 

investigar o incidente.
“Ainda não temos todos os 

detalhes do relatório do Alasca 
sobre possíveis reações alérgi-
cas graves, mas estamos traba-
lhando ativamente com as au-
toridades de saúde locais para 

avaliar” o caso, disse um porta-
-voz da Pfizer. “Vamos monito-
rar de perto todos os relatórios 
que sugerem reações alérgicas 
graves após a vacinação e atua-
lizaremos o texto do rótulo, se 
necessário”, acrescentou.
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E
deixou um dos países da Amé-
rica Central com o marido pa-
ra vir aos EUA. Na época eles 
tinham uma filhinha que E. ha-

via criado praticamente sozinha, já que 
o marido vivia viajando. Durante al-
guns anos moraram com a família dele 
no frio de um país estrangeiro, fazendo 
sacrifícios. Enquanto ele estudava pa-
ra se tornar médico, terminando o cur-
rículo já iniciado em sua terra natal, 
ela cuidava da filha, engravidando uns 
anos depois do segundo filho. A conhe-
ci quando sua menina estava com 12 
anos, uma garota interessante, físico de 
esportista, e sem mimos.

Em seu país, E. era professora cole-
gial. Disse-me que prezava muito a edu-
cação tanto que, mudando-se para o ca-
lor da Flórida, havia feito questão de 
garantir que as crianças tivessem boas 
escolas, mesmo o marido tivesse que di-
rigir uma hora para chegar ao trabalho. 
E. tinha um emprego de meio período 
como auxiliar de professora num ma-
ternal; havia recusado mais de uma vez 
o cargo de professora efetiva porque 

“era muita responsabilidade”. Conta-
va-me, na pressa dos nossos encontros 
entre uma atividade e outra das crian-
ças, que hoje em dia poderia parar de 
trabalhar pois o marido ganhava o sufi-
ciente, mas não queria ficar só em casa. 
Suavemente queixava-se de passar mui-
to tempo na cozinha, pois filhos e mari-
do “não estavam acostumados a comer 
comida que não fosse fresca”. E, com 
um sorriso, corria até o carro.

Um dia minha filha foi brincar na 
casa dela. Ao buscá-la, a encontrei mui-
to animada no quarto da amiga. Notei 
que elas conseguiam se divertir a des-
peito da interferência insistente e ba-

rulhenta do irmão de 5 anos que se in-
trometia física e verbalmente, lançando 
objetos contra as duas que entretanto 
mantinham a conversa. Observei per-
plexa.

E. levou-me para a sala. O menino 
atrás, resmungando alto, insatisfeito e 
agitado. Olhou-me feio. Grudou-se na 
mãe, dando-me as costas. Sorrindo sem 
graça, E. disse que ele era “terrível”, 
mas que agora estava até “um pouco 
melhor” já que havia aceitado que a ir-
mã trouxesse uma amiga.

Levantou-se do sofá para ir ao quar-
to me mostrar o problema do computa-
dor que lhe impedia de fazer um traba-
lho que havia se comprometido a fazer 
para mim. Notei sua falta de familiari-
dade com o aparelho. O menino anda-
va atrás, barulhento. Vejo aparelhos de 
ginástica que ela prontamente justifi-
ca dizendo que o marido fazia exercí-
cios regularmente, além de correr pelo 
quarteirão. Interessante, pensei, traba-
lha o dia todo e gasta uma hora para ir 
e uma para voltar do trabalho, tem dois 
filhos e ainda consegue tempo para os 

exercícios. Enquanto isso, os gritos do 
menino ecoavam à minha volta.

Terminamos na cozinha, onde E. 
me mostra os preparativos para o jan-
tar e como ela consegue se organizar 
para tornar tudo o mais prático possí-
vel. Finalmente, eu e minha filha nos 
despedimos. 

Meses depois nos cruzamos no su-
permercado. Ela sorri sem graça. Des-
culpa-se por ter “sumido”, não cumpriu 
o compromisso comigo, mas, explicou, 
“estive muito doente”. O que aconte-
ceu? Perguntei. “Passei muito tempo de 
cama”. “Por que?” “Fui diagnosticada 
‘maníaco-depressiva’”.  

Na prática, E. caiu de cama, chorou 
muito, ficou apática, parada. Exausta. 
O marido a levou para um colega que 
emitiu o diagnóstico e receitou-lhe re-
médios. Agora estava melhor, mas “não 
totalmente recuperada”.

Faço algumas perguntas, descon-
fio do diagnóstico. Ela admite que seus 
sintomas não se enquadram no pa-
drão maníaco-depressivo: “Eles dão es-
se diagnóstico para todo mundo hoje 

em dia...!” 
Observo-a, vi uma mulher inteli-

gente, profundamente infeliz e insatis-
feita com sua vida. Aprisionada, parali-
sada e dependente. Converso com ela, 
de mulher para mulher. Não são remé-
dios que vão “curá-la”, porque a “doen-
ça” é a vida que está torta e somente 
ela pode endireitá-la. Conheço inúme-
ras mulheres de valor sofrendo caladas, 
tomando remédios e chorando às es-
condidas, carregando a vida como uma 
cruz, com vergonha de não estarem fe-
liz “como deveriam”.

Ela me agradece de coração. Nos 
despedimos, “Vou te procurar”, ela 
diz. Mas eu sei que, até para conseguir 
a ajuda certa, é preciso vencer uma 
resistência interior que muita vez co-
meça em casa. O marido, clínico geral 
alopata, não teve olho clínico e inte-
resse para reconhecer um mal da al-
ma. Tristeza, depressão, raiva e agres-
sividade são movimentos da psique, 
não transtornos do corpo. Agora, o 
comportamento do filho de 5 anos faz 
sentido: não estará ele expressando a 
revolta negada da mãe? A tensão invi-
sível da família? Um lar onde a mulher 
está infeliz não pode ser um lar feliz.

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
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S
e você pretende ser uma 
pessoa mais feliz, próspe-
ra, bem-sucedida e de bem 
com a vida, não deixe passar 

em branco a oportunidade que se 
abre quando se instala uma crise de 
identidade. Quando isso lhe aconte-
cer, agarre essa chance e embarque 
em uma viagem rumo a um territó-
rio desconhecido: você!

É a sua oportunidade de rein-
ventar-se e, conseqüentemente, de 
mudar sua história de vida! Em vez 
de fi car se lamentando pelo que 
passou ou adiando a sua felicida-
de para o futuro, comece a viver o 
aqui e agora. Fazer isso não é tão 
simples como trocar de roupa ou 
mudar radicalmente o visual. Exi-
ge muito empenho e determinação, 
pois se trata de uma mudança que 
começa lá dentro e, pouco-a-pouco, 
vai se refl etindo no seu exterior.

Primeiro, fi que atento às novas 
possibilidades de enxergar o mun-
do. Há muitas maneiras de enxer-
gar o mundo, mas quase sempre 

preferimos fi car com uma, que nos 
aloja numa zona de conforto, que 
não-necessariamente é o melhor lu-
gar onde poderíamos estar.

Muitas vezes, tudo de que pre-
cisamos para nos reencontrar é sair 
da zona de conforto e olhar o mun-
do com outros olhos.

Só podemos viver melhor o pre-
sente e criar o futuro que quiser-

mos para nós se refi zermos a parte 
do nosso passado que nos gera so-
frimento e dor; se jogarmos fora a 
pesada bagagem emocional que nos 
impede de caminhar suavemente 
pela vida. Na verdade, tudo o que 
você tem de fazer é trocar a cor das 
lentes com as quais você olha pa-
ra pontos nevrálgicos da sua vida. 
Tem de fazer uma reinterpretação 

dos fatos para ressignifi car o passa-
do, alterando sua infl uência no pre-
sente e, por conseqüência, no fu-
turo.

Cedo ou tarde, quase todo mun-
do é convocado a enfrentar o pas-
sado. O que aconteceu, aconteceu, 
não pode ser modifi cado. Mas vo-
cê pode modifi car a sua maneira de 
ver, de compreender e de sentir fa-
tos que aconteceram na sua vida.

Isso é possível por que somos 
animais lingüísticos, e porque a in-
terpretação que fazemos dos fatos 
costuma ser mais relevante que o 
acontecimento em si. Portanto, mu-
da- se a interpretação e o fato ga-
nha outro signifi cado.

A signifi cação dos fatos que 
aconteceram no passado é feita a 
partir de nosso sistema de crenças, 
que quase sempre é formado na 
primeira infância (fase que vai do 
nascimento até os 7 anos de idade, 
aproximadamente). Mas a qualquer 
momento é possível trazer à tona 
uma crença ou um acontecimento 

dar-lhe outra interpretação.
Reinterpretando de modo posi-

tivo um fato que o marcou negati-
vamente, você transforma trauma 
em experiência. Lembre-se de que 
só você tem poder sobre a sua vida.

Você é o único responsável por 
ela; portanto, em vez de fi car se la-
mentando pela bronca que levou 
do seu pai quando era pequeno ou 
de ter sido humilhado pelo seu che-
fe diante seus colegas, vá a luta e 
transforme seus traumas em expe-
riências de vida! Tire proveito dos 
acontecimentos do passado como 
verdadeiras lições para o futuro e li-
berte-se do insuportável fardo que 
o impede de seguir em frente!

Faça uma visita ao passado, mas 
a partir do que você é agora, com 
toda a sua bagagem de vida. Cer-
tamente, visto sob um novo ponto 
de vista, aquilo que você codifi cou 
como trauma até que não foi tão 
ruim, não é mesmo? O ser humano 
pode mudar a realidade contando 
apenas com uma idéia. Então, que 
tal recriar o seu passado a partir do 
presente e moldar o seu futuro, de 
acordo com seus ideais?

LAIR RIBEIRO
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D
entro do possível, o Ca-
pital Inicial tentou man-
ter-se em atividade nes-
te ano atípico de 2020. 

Foram várias lives, algumas apre-
sentações no formato drive-in e 
shows presenciais com capacida-
de reduzida. Além disso, o quarte-
to realizou experimentos musicais 
e gravações no período de pande-
mia. Uma dessas gravações está 
sendo lançada nas plataformas e 
no YouTube — a faixa “Incondicio-
nalmente”. Sim, após alguns me-
ses vivendo o isolamento social, a 
banda resolveu criar um presente 
de final de ano para seus fãs. Para 
isso bolou uma batalha de músicas 
“Lado B” de sua carreira. Foram 16 
canções que participaram dessa 

‘brincadeira’ escolhidas a dedo por
Dinho, Fê e Flávio. “Incondi-

cionalmente” foi a ganhadora. É 
uma música do disco ‘Rosas e Vi-
nho Tinto’ (2002) e foi regravada 
há um mês para ser lançada agora.

Jogamos a música original no 
liquidificador…e saiu outra can-
ção!”, explica Dinho.

Incondicionalmente é o pri-
meiro fonograma que sai pelo no-
vo selo da banda, o Capital Inicial 
Music, em parceria com a distri-
buidora The Orchard.

“Incondicionalmente” vem 
acompanhada de um vídeo que 
mostra Dinho Ouro Preto, Fê 
Lemos, Flávio Lemos e Yves 
Passarell acompanhados de Fa-
biano Carelli. A direção do vi-

A
pós o lançamento de 
seu álbum “Power Up”, 
no mês passado, que 
chegou a alcançar o 

primeiro lugar em várias plata-
formas, a banda AC/DC “abriu 
as portas do inferno” com seu 
novo videoclipe, “Demon Fire”, 
postado no YouTube. Para seu 
décimo sétimo álbum, a banda 
se reuniu com o produtor Bren-
dan O’Brien, que dirigiu os pro-
jetos “Black Ice” (2008) e “Rock 
Or Bust” (2014). AC/DC esco-
lheu doze novas faixas para o 
álbum, “mantendo orgulhosa-
mente seu som de assinatura e 
todas as suas poderosas marcas 
registradas”, disse a Sony Mu-
sic, responsável pelo lançamen-
to. Já a revista Rolling Stone 

escreveu: “Nada jamais desace-
lerou o AC/DC em sua jornada 
pela ‘Highway to Hell’… “Po-
wer Up” é o melhor disco desde 
‘The Razors Edge’, de 1990�.

O AC/DC é uma das bandas 
de rock mais influentes da histó-
ria, com mais de 200 milhões de 
álbuns vendidos em todo o mun-
do e 71,5 milhões de álbuns co-
mercializados apenas nos EUA. 
Ganhador de dois discos de dia-
mante, o clássico

“Back in Black” (1980), se 
destaca como “o álbum mais 
vendido por qualquer banda 
até hoje” e “o terceiro álbum 
mais vendido por qualquer ar-
tista”, com vendas globais de 
51 milhões – números que con-
tinuam crescendo. Criada em 

1973 em Sidney (Austrália) e 
atualmente formada por Angus 
Young, Phil Rudd, Stevie You-
ng, Brian Johnson e Cliff Wil-
liams, o AC/DC entrou para o 

no Rock and Roll Hall of Fame 
em 2003.

P e r f o r m a n c e 
d e   H a r d  R o c k ” ,   p o r 
“ W a r  M a c h i n e ” .
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Capital Inicial lança “Incondicionalmente”

AC/DC está de volta com “Power Up”

planetamusica@gazetanews.comPor GENE DE SOUZA

deo é de Batman Zavareze. Na 
véspera da gravação da músi-
ca e vídeo, o tecladista Robledo 
Silva, que acompanha o Capital 
há mais de 10 anos, testou po-
sitivo para a Covid-19 e não pô-
de participar da gravação pre-

sencialmente, no Estúdio Nas 
Nuvens, no Rio. A solução en-
contrada pelo produtor musi-
cal Liminha foi conectar Roble-
do remotamente com a banda, 
para que ele pudesse participar 
de todo o processo criativo.
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Greenland
STX Films

O drama de 
ação “Green-
land” estreia 
no Premium 
vídeo On De-
mand (PVOD) 
na sexta-feira, 

dia 18 de dezembro. O longa 
acompanha uma família que luta 
para sobreviver enquanto asterói-
des seguem em direção à Terra. 
John Garrity, sua esposa Allison 
e seu jovem fi lho Nathan fazem 
uma perigosa jornada à procu-
ra de um local seguro para se 
estabelecerem. Nessa jornada, eles 
enfrentarão o pior da humanidade 
em um momento de crescimen-
to do pânico, desbravando um 
cenário onde a lei não existe mais. 
No elenco estão Gerard Butler, a 
brasileira Morena Baccarin, Roger 
Dale Floyd, Scott Gleen, Nicola 
Lambo, entre outros. A direção 

fi cou por conta de Ric Roman 
Waugh. O roteiro foi escrito por 
Chris Sparling. “Greenland” está 
disponível On Demand na Apple 
TV, Google Play, Prime Video, 
Xfi nity, Fandango Now, PlaySta-
tion Store, RedBox On Demand, 
ROW8, Vudu, entre outros.

Monster Hunter
Sony Pictures

Estreia nas sa-
las de cinema, 
no dia 18 de 
dezembro, a 
aventura de 
ação e fanta-
sia “Monster 

Hunter”. Baseado no vídeo game 
da Capcom chamado Monster 
Hunter, a tenente Artemis e 
seus soldados são transportados 
para um novo mundo. Lá, eles se 
envolvem em batalhas imponen-
tes, buscando desesperadamente 
a sobrevivência contra monstros 

gigantes portadores de habilida-
des surreais. O longa foi escrito e 
dirigido por Paul W.S. Anderson 
e conta no elenco com Milla Jovo-
vich, Tony Jaa, T.I., Diego Boneta, 
a atriz brasileira Nanda Costa, 
Ron Perlman, Meagan Good, entre 
outros.

Ma Rainey’s 
Black Bottom
Netfl ix

O drama 
musical “Ma 
Rainey’s Black 
Bottom” entra 
em cartaz em 
algumas salas 

de cinema e fi ca disponível na 
Netfl ix no dia 18 de dezembro. O 
longa acompanha Ma Rainey em 
Chicago, 1927, numa sessão de gra-
vação de álbum cheio de tensão en-
tre seu ambicioso trompista Levee 
e a gerência branca que está deter-
minada a controlar a incontrolável 

“Mother of the Blues” (Mãe do 
Blues, tradução livre). Porém, uma 
conversa no local revela verdades 
que irão abalar a vida de todos. No 
elenco estão Viola Davis, Chadwick 
Boseman, Colman Domingo, Glynn 
Turman, Michael Potts, Taylour 
Paige, entre outros. O longa foi 
baseado na peça de August Wilson, 
vencedor do Prêmio Pulitzer. O 
roteiro adaptado foi escrito por 
Ruben Santiago-Hudson. A direção 
fi cou a cargo de George C. Wolfe. 
Esse foi o último fi lme que o ator 
Chadwick Boseman estrelou antes 
do seu falecimento inesperado por 
conta de um câncer no cólon.

Fatale
Lionsgate

O suspense 
“Fatale”, com 
a atriz Hillary 
Swank, estreia 
nos cinemas 
no dia 18 

de dezembro, sexta-feira. Um 
homem casado se envolve com 
uma mulher que mal conhece 
em Las Vegas. Pouco depois, 
ele começa a ser chantageado 
por ela para participar de um 
plano envolvendo um assassi-
nato. Esse homem vai precisar 
decidir até onde está disposto a 
ir para ocultar a traição de sua 
esposa. Também estão no elenco 
Michael Ealy, Mike Colter, 
Damaris Lewis, Danny Pino, en-
tre outros. A direção é de Deon 
Taylor. O roteiro foi escrito por 
David Loughery.
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Jornalista paulistana formada pela PUC de São Paulo e pós-graduada em Broadcast Communication pela Barry University. 
Vive na Califórnia e entrevista atores, diretores, produtores e outros envolvidos nos maiores lançamentos do cinema americano.

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

Lançamentos nos cinemas e nas plataformas digitais

cinema@gazetanews.comPor JANA NASCIMENTO NAGASE

STX Films
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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

Equipe da Silva Medical Welness

Alexia Nascimento

Eliane ( esquerda) - Gabriela (direita) com os aniversariantes

Happy Bday para Alexia 

Nascimento!

Confraternização dos “Brazucas 

na Florida”

E 
o Happy Birthday do BASTIDORES desta semana vai para 
a jornalista, blogger , modelo e influenciadora digital Ale-
xia Nascimento da Blog Celebrity Fashion, que completou 

mais um ano de vida neste dia 15 de dezembro.
Alexia é natural de São Paulo e vive nos EUA há muitos anos, 

trabalhando como apresentadora e repórter de programas de TV 
e também apresenta o seu blog sobre fashion e lifestyle nas suas 
redes sociais. Parabéns querida Alexia Nascimento!

E 
o grupo de vôlei de praia Brazucas na Florida se reu-
niu no sábado 12, para comemorar o encerramento do 
ano. A anfitriã do encontro, Eliane Gallotti, recebeu o 

grupo ao lado da organizadora Gabriela Lara, em Deerfield 
Beach.

Na ocasião também foi comemorado os aniversários dos 
jogadores Buck, Aline, Patrícia, Rose, Lena e Dileane. E co-
mo tradição no Natal, não poderia faltar o Papai Noel para 
distribuir presentes.

Dr. Richard Silva

Confraternização da 

Silva Medical Welness

A 
equipe do Dr. Richard Sila, da 
Silva Medical Welness, realizou 
uma confraternização diferente e 

divertida, na terça-feira, 15. O casal Dr. 
Richard e Patricia reservou um barco 
para levar a sua equipe para jantar, em 
um restaurante em Fort Lauderdale. A 
diversão ficou por conta do “dress code” 
de Natal, que resultou em um concurso 
do visual mais inusitado.




