ESPERANÇA
EUA passam de 1
milhão de pessoas
vacinadas.
Pág. 16

O maior jornal brasileiro na Flórida
Semana de 24 a 30 de Dezembro de 2020 · Edição 1228 · Ano 26 · Exemplar Gratuito · www.gazetanews.com

GAL COSTA LANÇA DUETOS
COM RUBEL E JORGE DREXLER

A FUNÇÃO
TRANSFORMADORA DO AMOR

RESOLUÇÕES FINANCEIRAS
FÁCEIS DE TOMAR!

Por Gene de Souza
Planeta Música | Pág. 21

Por Adriana Tanese
Viver Bem | Pág. 19

Por Claudia Fehribach
Saúde Financeira | Pág. 18

Brasileiros se destacam em
trabalhos voluntários na FL
S
eja como guardiã de crianças em situação de vulnerabilidade, doando alimentos a moradores de
rua, recolhendo brinquedos e roupas para menores em abrigos ou ajudando compatriotas recém-chegados: brasileiros estão mais ativos e participando de

mais projetos que fazem a diferença na comunidade
onde moram na Flórida. Nessa matéria especial de
Natal, mostramos as ações de alguns deles.
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VACINA COVID-19

IDOSOS FORA DE CASAS
DE REPOUSO SÃO OS
PRÓXIMOS NA FILA
Por meio do Florida’s Guardian ad Litem Program, Andreia Di Bari, 43 anos, se tornou “guardiã” de duas crianças em West Palm Beach.

“É preciso desmistificar o perigo da vacina”,
ressalta pesquisadora brasileira em Miami
Que as pessoas acreditem
mais na ciência e não em ‘fake
“news’”,
defende a paulista Jacque-

line Freire Machi, 34 anos, pesquisadora da Universidade de Miami,
em entrevista especial ao Gazeta
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Jacqueline Freire Machi, 34 anos.
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Vacina e empatia: dois pedidos para o Natal

A

Mineira,
formada em
Comunicação Social
- Jornalismo
pelo Centro
Universitário
do Leste de
Minas Gerais
(UNILESTEMG). Traz
em seu currículo experiências como
assessora de
comunicação,
escritora,
revisora e
organizadora
do livro Eta
Babilônia.
Atualmente é
repórter em
editora do
Gazeta News.

ções das vacinas aprovadas
emergencialmente pelos órgãos regulatórios, alguns países já começaram a imunizar
sua população. Oito países já
haviam começado a vacinação até esta quarta-feira (23).
Rússia, Reino Unido, EUA e
Canadá foram os primeiros.
O Brasil ainda não tem uma
data para o início.
Pfizer, Sinovac, Moderna
e Sputnik V - os países optaram por diferentes vacinas.
O Reino Unido foi a
primeira nação a co“Compensa quando você vê
meçar a vacinação
que faz a diferença na vida
com doses da Pfidessas crianças”, ressalta a
zer/BioNTech após
aprovação do govergoiana Andreia Di Bari, 43
no em caráter emeranos, moradora de Boca
gencial no dia 2 de
Raton e “guardiã” de duas
dezembro. Uma secrianças em West Palm Beach. mana depois, o país
iniciou a vacinação
te e já estão sendo aplicadas a pessoas acima de 80 anos,
em milhares de pessoas. Já a profissionais de saúde sob
russa Sputnik, registrou 92% maior risco e funcionários
de eficácia, enquanto que o de casas de repouso. Ao lonimunizante desenvolvido pe- go das semanas, o Reino Unila Universidade de Oxford te- do vacinará os demais grupos
ve índice de 90% e entram na vulneráveis. A britânica Margaret Keenan, de 90 anos, foi
reta final.
O mundo já tem 2,8 mi- a primeira pessoa no mundo
lhões de pessoas vacinadas a receber a Pfizer fora de um
contra a covid-19 até a quar- ensaio clínico.
Nos Estados Unidos, a prita-feira, 23. Desde o início
da pandemia e as autoriza- meira pessoa foi vacinada
esperança de que as
vacinas contra o novo coronavírus consigam acabar com a pandemia
de covid-19 é o pedido mais
importante para 2021. Mas
além delas, outra coisa muito
importante não deve ser esquecida: a empatia. Ela também anda em falta.
As vacinas da Biontech/
Pfizer e da Moderna apresentaram taxas de proteção de
95% e 94,5%, respectivamen-

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

contra o coronavírus na cidade de Nova York no dia 14
de dezembro. A utilização
da vacina norte-americana
em conjunto com o laboratório alemão, Pfizer/BioNTech, foi aprovada em caráter emergencial no domingo
(13). O Centro de Controle e
Prevenção de Doenças (CDC)
recomendou que os idosos,
profissionais da saúde e funcionários de casas de repouso sejam os primeiros vacinados. Porém, o plano de
aplicação da vacina fica a critério de cada Estado.
Com a vacinação caminhando a passos mais largos
e voltando na questão da empatia, destacamos a atuação
de brasileiros em trabalhos
voluntários pela Flórida. A
importância que se tem tanto para quem realiza o trabalho como para que recebe.
Muda a vida das pessoas com
gestos simples e um pouco
de esforço em sair da zona
de conforto.
A comunidade brasileira
na Flórida é expressiva. São
mais de 300 mil brasileiros
espalhados pelo estado, estima o Consulado em Miami com base nos dados do
Itamaraty (sabemos que esse
número deve ser maior pe-

la demora na atualização e
imprecisão em se contar toda a população), com maior
concentração nos condados
de Miami-Dade e Broward.
E cada vez mais, os brasileiros estão buscando participar
mais ativamente de ações e
se envolvendo mais com a
comunidade onde vivem, se
destacando em trabalhos voluntários pela Flórida.
Na matéria especial desta semana de Natal, intitulada “Brasileiros se destacam
em trabalhos voluntários pela Flórida” (página 10), mostramos as ações de alguns
deles. Seja como guardiã de
crianças em situação de vulnerabilidade, doando alimentos a moradores de rua, recolhendo brinquedos e roupas
para menores em abrigos ou
ajudando brasileiros recém-chegados: brasileiros estão
mais participativos e buscando fazer a diferença na comunidade onde moram.
“Compensa quando você vê que faz a diferença na
vida dessas crianças”, ressalta a goiana Andreia Di Bari, 43 anos, moradora de Boca Raton, que passou a ser
“guardiã” de duas crianças
em West Palm Beach.

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

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

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

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

Semana de 24 a 30 de Dezembro

Por EMERSON DURAN

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

FLORIDA CENTRAL
Uma frente fria na noite de
Natal traz chuvas, e o fim
de semana fica muito frio,
com temperaturas negativas para a região central.

SUL DA FLORIDA
Uma frente fria na noite de
Natal traz chuvas esparsas,
e o fim de semana fica muito frio, mas com sol.

INVERNO até 20 de março
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Pítons podem virar comida na Flórida
A espécie não é nativa do estado e começou a aparecer nos Everglades na década de 1980
Kevin Pavlidis.

C

ientistas estão analisando se as pítons birmanesas - uma espécie
extremamente invasiva nos
Everglades - são seguras para
serem comidas.
A Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem
da Flórida está colaborando
com o Departamento de Saúde do estado para investigar
os níveis de mercúrio em pítons para determinar se elas
podem ser consumidas com
segurança. Caso sejam, elas
podem em breve acabar nos
menus dos restaurantes e nas

mesas de jantar em todo o estado.
Pítons são constritores
não-venenosos encontrados
principalmente no sul da Flórida, onde representam um sério risco para a vida selvagem
nativa da região. A cobra não
é nativa do estado e começou
a aparecer nos Everglades na
década de 1980, quando provavelmente foi introduzida como um animal de estimação
fugitivo ou solto.
Leia a matéria completa
no gazetanews.com.

Pixabay

Compraram mansão na Disney.

A Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida e o Departamento de Saúde analisam o consumo.

Mais de 9.000 empresas de Broward entram com ação coletiva contra a FPL
Courtesy-Fort Lauderdale via Sun Sentinel.

Por dois meses, a Florida
Power & Light e um advogado
de várias empresas do condado de Broward estiveram em
negociação tentando resolver
um caso sem ter que ir a julgamento.
Como não houve acordo,
mais de 9.000 empresas entraram com ação coletiva na

justiça contra a FPL por causa do rompimento de um cano de água que interrompeu a
distribuição em várias cidades
no verão de 2019.
“Eles simplesmente não
querem resolver este caso”,
disse o advogado Adam Moskowitz, que representa empresas que foram forçadas a

Falso ministério
usa milhões em
fundos PPP em
Orlando

fechar por pelo menos dois
dias por causa do encanamento quebrado.
No dia 14, um juiz concedeu uma ordem, permitindo
que milhares de empresas do
condado de Broward ingressassem em uma ação coletiva
contra a FPL. Com informações do Local 10.

Um funcionário de uma empreiteira da FPL quebrou o encanamento.

O Serviço Secreto apreendeu milhões de dólares do Ministério Internacional Aslan
em Orlando. Segundo a investigação, parte do dinheiro, cerca de $ 3,1 milhões, foi usado
para comprar uma mansão
perto da Disney World com
verba de fundos Paycheck Protection Program (PPP) destinados a empresas afetadas pela
pandemia.
Centenas de casos de fraude de empréstimo da SBA em
todo o país estão sendo investigados e já foram apreendidos mais de US$ 345 milhões sendo mais de US$ 50 milhões
na Flórida. Fonte: canal WFLA.

Gazeta Brazilian News · Semana de 24 a 30 de Dezembro de 2020

PUBLICIDADE

5

6

Flórida

Gazeta Brazilian News · Semana de 24 a 30 de Dezembro de 2020

American Airlines retoma
voo de Miami para o Rio
Mia

Professora é suspensa
por comentários sobre
imigrantes em Boca Raton
digital Boca raton

Susan Oyer teria
dito aos alunos
que “chamaria a
imigração” para
eles
a rota rio-Miami ficou suspensa por nove meses pela pandemia.

A American Airlines retomou as operações diretas e
diárias entre o Rio de Janeiro
e Miami no dia 17.
O voo é operado pelo
Boeing 787-8 Dreamliner, com
três classes de serviço (Executiva Flagship, Econômica Premium e Econômica).
Voo AA-905
– Decola do Aeroporto
Internacional de Miami às
21h40 (horário local)
– Pousa no Aeroporto In-

ternacional Tom Jobim / RIOgaleão às 07h55 (horário local)
Voo AA-904
– Decola do Aeroporto Internacional Tom Jobim / RIOgaleão às 23h35 (horário local)
– Pousa no Aeroporto
Internacional de Miami às
06h10 (horário local).
Antes dessa rota, a American Airlines retomou voos diretos a partir de São Paulo para Miami e para Dallas.

U

ma professora do ensino fundamental do sul
da Flórida está proibida
de lecionar no estado até pelo
menos o próximo verão, após
ser acusada de fazer comentários depreciativos e anti-imigrantes aos alunos durante
aulas no ano passado.
A Comissão de Práticas de
Educação suspendeu por seis
meses a licença de Susan Oyer,
de 54 anos, na semana passada, por comentários que ela
fez a alunos da Boca Raton Middle School.
Funcionários do distrito
escolar de Palm Beach come-

Susan Oyer, de 54 anos, era professora na Boca raton Middle School.

çaram a investigar no ano passado, depois que pais e alunos
reclamaram dos comentários
de Oyer. Ela é acusada de dizer aos alunos que “chamaria
a imigração para eles”. E tam-

bém: “Estou surpresa que seus
pais não tenham jogado você
contra a parede” e “Oh, olhe
para (nome excluído) Não estou nem falando americano
“, de acordo com um relató-

rio estadual.
Histórico de ofensas
A professora tem um longo histórico de alegações de
comentários inadequados, de
acordo com um arquivo disciplinar estadual.
Durante o ano letivo de
2012-13, ela foi acusada de
falar aos alunos que o então
Gov. Rick Scott deveria ser
“expulso ou assassinado”. Em
2012, uma estudante disse que
Oyer disse a ela que suas calças estavam muito justas e
que ela não deveria parecer
uma “mocinha vadia”.
Em 2013, quando uma aluna explicou que estava viajando ao México com seu pai para
comprar ingredientes para seu
restaurante, ela respondeu na
frente da classe: “Ingredientes
para quê? Uma bomba”.
Nesses casos anteriores, a
professora chegou a um acordo com a comissão que exigiu
que ela aceitasse uma carta de
reprimenda, multa de US$ 750
e liberdade condicional por
três anos.
Ela terá que pagar uma
multa de US$ 1.000 e concluir
um curso sobre gestão de sala de aula caso queira lecionar novamente. Sun Sentinel.
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Duas frentes frias deixam o Natal
mais frio da Flórida em 20 anos
Com temperaturas em torno de 50°F, será o Natal mais frio desde 1999 no sul
da Flórida, segundo previsão do National Weather Service em Miami

O

Natal será frio este ano
na Flórida em 20 anos.
O inverno começou oficialmente na segunda-feira,
21, baixando bastante a temperatura na semana do Natal.
Tempestades seguidas por
duas frentes frias, inclusive
bem a tempo para esfriar o
dia de Natal na sexta-feira, 25,
quando as mínimas previstas
ficarão em torno de 50°F.
Segundo a previsão do

National Weather Service em
Miami, o ar mais frio será na
noite de sexta-feira até sábado, quando as mínimas chegam aos 40°F e as máximas
só chegam aos 60°F. Depois,
a temperatura volta a subir
com um fim de semana mais
ameno.
Na região central, as temperaturas ficarão próximas de
80°F na véspera de Natal, mas
cairão para os 60°F na sexta-

-feira, com baixas durante a
noite na casa dos 40°F e 50°F.
A última vez que a área de
Orlando sentiu temperaturas
na casa dos 50°F no dia de Natal foi em 2001, com a temperatura máxima de 56°F.
Na região sul do estado,
a frente fria deixa a temperatura entre 50°F e 60°F. O céu
seco permanece no meio da
semana e as temperaturas voltam aos 80°F na quinta-feira,

antes de caírem novamente,
quando a outra frente chega
bem a tempo para o dia de Natal na sexta-feira, com a mínima ficando em torno de 50°F.
Contanto que a máxima
“oficial” no início do dia seja inferior a 73°F, será o Natal
mais frio desde 1999 no sul
da Flórida, afirmou o National
Weather Service em Miami.
Orlando e Miami viram temperaturas tão baixas somente em 1999 e 2001.

Broward County ComissionTwitter

Broward anuncia novo toque de recolher até 4 de janeiro

O prefeito do condado de Broward, Steve Geller, durante anúncio.

O prefeito do condado de
Broward, Steve Geller, anunciou novo toque de recolher
para os dias de Natal e Ano Novo em resposta a um aumento
nos casos de COVID-19. Segundo o prefeito, o toque de recolher vai durar de 24 de dezembro a 4 de janeiro.

Na véspera de Natal e no
Ano Novo, o toque de recolher será entre 1h e 5h da manhã, e todos os outros dias
vão da meia-noite às 5h. “Faça
seu brinde com champanhe à
meia-noite e ainda chegue em
casa a tempo para o toque de
recolher”, disse Geller.

A decisão foi discutida na
terça-feira, 22, durante uma
ligação com prefeitos das cidades do condado de Broward.
No mesmo dia, um juiz federal decidiu que o condado
não pode fechar bares e restaurantes durante a noite. O
condado argumentou que não

era um toque de recolher, mas
“em vez disso, ele meramente
proíbe a venda, serviço e consumo de comida ou álcool no
local após a meia-noite”.
No entanto, o juiz discordou e disse que os negócios
podem efetivamente permanecer abertos.

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

Mostre o seu

Marque uma consulta e
venha nos fazer uma visita!

sorriso!

2626 East Commercial Blvd.
Fort Lauderdale, FL 33308
(954) 990-6278 | BellaSmilefl.com
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andreia diBari.

Arlaine Castro

C

ada vez mais, brasileiros que moram na
Flórida estão buscando participar mais ativamente de ações e se envolvendo
mais com a comunidade onde vivem, se destacando em
trabalhos voluntários. Nessa matéria especial, mostramos as ações de alguns deles.
“Defensores Voluntários da Criança”
É por meio do Florida’s
Guardian ad Litem Program
- um programa onde o voluntário passa a ser um “guardião” de uma criança em
necessidade - que a goiana
Andreia Di Bari, 43 anos, moradora de Boca Raton, passou a ser “guardiã” de duas
crianças pequenas que foram retiradas do convívio
dos pais e atualmente estão
sendo criadas pela avó ma-

“Compensa quando você
vê que faz a diferença na
vida dessas crianças”, diz
Andreia Di Bari, voluntária
do Florida’s Guardian ad
Litem Program.

terna em West Palm Beach.
Assim que se mudou de
Nova York para a Flórida há
quase dois anos, Andreia,
que é fisioterapeuta, conta
que encontrou na internet o
programa, se inscreveu, fez
entrevistas, treinamentos e
tão logo passou pela checagem com os responsáveis,
iniciou a ação.
“Fiz vários treinamentos
e já faço parte do programa
há 1 ano. Fazemos visitas às
crianças pelo menos uma vez
por mês e tentamos ajudar
no que elas precisam. Participamos de reuniões com juízes e fazemos relatos on-line
de como elas estão”, conta.
“Muitas crianças vêm
com casos de abuso (emocional, físico, sexual) e não
se abrem muito facilmente.
Crianças de todas idades. Os
mais velhos a gente conver-

Por meio do Florida’s Guardian ad litem Program, andreia di Bari, 43 anos, se tornou “guardiã” de duas crianças que estão sendo criadas pela avó
materna em West Palm Beach.

Brasileiros se destacam
em trabalhos voluntários
pela Flórida
Seja como guardiã de crianças em situação de
vulnerabilidade, doando alimentos a moradores de rua ou
ajudando recém-chegados: brasileiros fazem a diferença
Jeannie almeida

Jeannie almeida e andrea Blum arrecadam presentes para crianças que moram em abrigos temporários.

“A generosidade da
comunidade brasileira
é enorme e sempre
conseguimos realizar
todos os projetos com
sucesso”, diz Jeannie
Almeida.
sa, leva para o cinema, shopping, etc. Mas as pequenas,
que não sabem falar ainda,
temos que ficar de olho, visitar mesmo. Não só por telefone, mas ir na casa e ver
as situações de moradia e
se a criança está sendo bem
tratada. Isso requer tempo”,
pondera.
Para Andreia, fazer um
trabalho voluntário requer
muito esforço e responsabilidade. “Muita gente desiste
de fazer esse tipo de trabalho, pois requer esforço. Sair
da sua casa, ir visitar outra
família que você nem sabe
onde ela vive, se é em lugar
perigoso, se a família te oferece algum risco. Mas graças
a Deus nunca aconteceu de
ninguém ter alguma complicação”, conta.
Grávida, ela espera conti-

“Aprendo muito ajudando. Precisamos nos unir mais”
Viviane Jacoby

A carioca Viviane Jacoby,
39 anos, é Life Coach e blogueira, e aproveita a experiência de morar em Hollywood,
no sul da Flórida, para auxiliar brasileiros que passam por
“perrengues” com a diferença
cultural, de língua, de emprego, de escola, sistema de saúde e até econômico.

“Decidi fazer esse trabalho
quando vi muitas mulheres
se mudando para cá e precisando de ajuda para entender
as diferenças culturais. Como
eu também passei por isso,
achei essencial elas terem esse
apoio. O site se chama brasileirasnoseua.com”, conta.
A carioca tem ainda uma

vontade maior: começar uma
organização para dar suporte social e financeiro para
quem passa por situações de
dificuldade. “Aprendo muito ajudando essas mulheres.
A nossa comunidade precisa
se unir mais, pois pode acontecer com qualquer uma de
nós”, finaliza.

Coach, Viviane Jacoby, 39 anos, auxilia brasileiros recém-chegados.

nuar sendo guardiã até mesmo depois que tiver sua filha.
“Amo! Às vezes é difícil lidar
com pais que não cooperam
e também a distância (dirigir até WPB) , mas compensa
quando você vê que faz a diferença na vida dessas crianças”, finaliza.
“A generosidade da
comunidade brasileira é
enorme”
Também ajudando crianças carentes em Broward e
Miami-Dade, inclusive as
que moram em abrigos para adoção, a carioca Jeannie
Almeida conta sobre o trabalho que realiza em parceria com a organização Kakes4kids há pelo menos dois
anos. “Fazemos esse trabalho em várias ações. Coleto
roupas, sapatos, livros e pequenos brinquedos em boas
condições. Isso tudo é separado por adolescentes de
várias escolas (ganham horas) e distribuído nos eventos mensais de aniversário
de algumas Group Homes
(conjunto de casas onde as
crianças moram - de acordo
com gênero e idade). No caso, ajudo a HIS HOUSE FOSTER que fica em Miami Gardens. O número de crianças
varia diariamente, normalmente 120-150. São crianças
que estão sob a guarda do
estado: órfaos, pais presos e
até mesmo crianças removidas de lares abusivos. Ultimamente as crianças estão
sofrendo porque estão ‘isoladas’ onde moram. Deixamos tudo na porta, mas não
podemos ter contato com
elas”, esclarece.
Junto com a família, Almeida participa também de
outras ações voluntárias ao
longo do ano, como a coleta de brinquedos para o Natal (Toy Drive) e para o Valentines´Day. Às pessoas em
situação de rua, ela ajuda a
servir comida por meio da organização ‘lifenet4families’.
“Eles fazem um trabalho maravilhoso servindo refeições
para mais de 200 moradores
de rua e dependem 100% de
voluntários”, conta.
No fim do ano, há o projeto de Natal que faz há anos
com a amiga Andrea Blum,
no qual arrecada e distribui
presentes, balas e chocolates. Este ano, foram para 127
crianças. “Tudo é doado pela comunidade, não temos
nenhum patrocinador. A generosidade da comunidade
brasileira é enorme e sempre conseguimos realizar
todos os projetos com sucesso”, salienta.

FLÓRIDA
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Idosos fora de casas de repouso serão os próximos a
receber a vacina COVID-19, diz governador
A Flórida tem 4,4 milhões de residentes com mais de 65 anos, salientou Ron DeSantis, ao justificar a escolha

O

governador da Flórida,
Ron DeSantis, descreveu na terça-feira, 22,
a próxima fase da distribuição da vacina no estado e disse
que os residentes idosos que
não vivem em asilos e retiros
são os próximos da fila, antes
dos trabalhadores essenciais e
dos jovens com problemas de
saúde preexistentes.
“Na Flórida, temos que colocar nossos pais e avós em
primeiro lugar, é isso o que

Fox 13 Tampa Bay

estamos fazendo e vamos trabalhar a fundo para conseguir
distribuir toda a vacina aos
idosos que a desejam”, disse
DeSantis.
Embora não tenha definido ainda qual a idade para ser
considerado idoso e obter a
vacina, o governador mencionou que a Flórida tem 4,4 milhões de residentes com mais
de 65 anos.
Ele disse que não acredita que o estado receberá va-

cina suficiente para chegar a
todos eles nas próximas seis
semanas, mas tem esperança
de que alguns milhões de idosos possam ser vacinados até
o final de janeiro.
DeSantis disse que mais
de 550.000 doses das vacinas
Moderna e Pfizer devem estar
disponíveis nesses dias de festas. Ele também disse que há
esperança de que uma vacina
da Johnson & Johnson, que é
apenas uma dose em oposição

“Temos que colocar nossos
pais e avós em primeiro
lugar, é isso o que estamos
fazendo e vamos trabalhar
a fundo para conseguir”,
disse DeSantis.

O governador da Flórida, Ron DeSantis, assiste a vacinação em idosos.

a duas, possa ser aprovada e
na Flórida até janeiro.
Veja mais sobre a vacinação no gazetanews.com.

Aluguel cai em algumas das cidades mais ricas do sul da Flórida em 2020
Visit Florida

Os aluguéis devem continuar caindo em Sunny Isles Beach, diz relatório.

Os preços em algumas das
cidades mais sofisticadas do
sul da Flórida estão ficando
mais baratos. É o que diz o último relatório Miami Metro
da Zumper, uma empresa nacional de anúncios de aluguel,
publicado esta semana pelo
Miami Herald.

Em Miami-Dade, os aluguéis medianos caíram em
Aventura, Sunny Isles Beach
e Miami Beach no ano passado, de acordo com o último
relatório. O aluguel também
diminuiu em Deerfield Beach
e Delray Beach em Palm Beach County.

O estudo analisou as mudanças no aluguel médio de
unidades de um quarto entre
os 17.400 anúncios de apartamentos e residências unifamiliares da empresa em 30 cidades de Miami-Dade, Broward
e Palm Beach.
Por outro lado, os alu-

guéis que mais subiram ano
a ano foram em Hollywood
(15%, de $ 1.301 para $ 1.530),
North Miami (alta de 8,3%, de
$ 1.192,10 para $ 1.300) e Pompano Beach (alta de 8%, de $
1.242 para $ 1.350.)
Confira a matéria completa no gazetanews.com.
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Juíza suspende parte da lei que proíbe a
Flórida ser ‘cidade santuário’
Aprovada no ano passado, a lei passou a permitir a cooperação entre a polícia e agentes de imigração
ICE

Uma juíza federal decidiu
que parte da polêmica “lei
168”, sancionada pelo governador Ron DeSantis no ano
passado, que proíbe as chamadas cidades-santuário no estado é inconstitucional.
A juíza distrital dos EUA,
Beth Bloom, emitiu uma ordem na semana passada derrubando parte da lei estadual
que permite que as autoridades policiais do condado ou
do estado transportem para
fora de suas jurisdições imigrantes indocumentados para centros de detenção do U.S

Immigration and Customs Enforcement (ICE).
De acordo com a juíza, seguindo uma decisão federal, o
transporte de detidos da imigração para fora de suas jurisdições é inconstitucional.
Aprovada no ano passado,
a lei estadual 168 passou a permitir a cooperação entre a polícia e agentes de imigração
para transporte para instalações federais, incluindo fronteiras estaduais para posterior
deportação.
A lei obriga as autoridades locais, autarquias e depar-

tamentos da polícia não só a
cumprirem a lei federal de
imigração, como também a
trabalharem com as agências
federais, como, por exemplo,
a Imigração e Alfândega dos
Estados Unidos.
De acordo com a Cláusula de Supremacia da Constituição dos EUA, a lei federal
prevalece sobre a lei estadual
quando tal conflito ocorre.
Em janeiro, terá início um
julgamento com vista à alteração dessa legislação. Com informações do Sun Sentinel.
O transporte de detidos da imigração para o ICE é inconstitucional.

Brasileiro morre por hipotermia durante trabalho de raspagem de neve
A comunidade brasileira
em Massachusetts lamenta
a morte do Valadarense Gilberto Santiago, 43 anos, que
sofreu uma hipotermia após
horas trabalhando com raspagem de neve na madrugada do dia 17.

De acordo com Laura Castro, criadora da campanha de
ajuda para a família, ele estava há menos de 1 anos morando com a esposa e a filha de 9
anos nos Estados Unidos. Santiago teve os pulmões congelados pelo frio, segundo Castro.

Um poderoso sistema de
tempestade de inverno causou neve pesada em todo o
Nordeste do país, cobrindo
grande parte da Pensilvânia,
Nova York, Nova Inglaterra e
Massachusetts, e criando condições de estrada escorrega-

dias em toda a região naquela
madrugada.
Nova York, Filadélfia e
Boston estão entre as cidades
mais afetadas com as tempestades de neve. Leia a matéria
completa e a campanha no gazetanews.com.

GofundMe

Gilberto Santiago com a família.

Famílias em
status imigratório
misto receberiam
US$600

Cidadãos norte-americanos e titulares de green card
casados com um imigrante
sem documentos - que anteriormente foram excluídos do
recebimento da primeira rodada de cheques de estímulo
em abril- provavelmente receberiam a segunda rodada do
dinheiro de alívio da COVID.
A Câmara e o Senado votaram o orçamento de gastos do
governo e o projeto de lei de
alívio do coronavírus de US$
900 bilhões, que inclui pagamentos de até $ 600 à população, dentre outros benefícios,
na noite de segunda-feira, 21.
“Como parte do acordo, os
democratas garantiram cláusulas que incluem uma nova
rodada de pagamentos diretos
no valor de até US$ 600 por
adulto e criança, garantindo
também que famílias de status misto recebam pagamentos”, disse a presidente da Câmara, Nancy Pelosi.
No entanto, Trump não
aprovou e voltou o projeto ao
Congresso.

ImIgração

Gazeta Brazilian News · Semana de 24 a 30 de Dezembro de 2020

ICE deporta mais de
185.800 imigrantes com
histórico criminal em 2020
ICE

Foram realizadas
103.603 prisões,
30% a menos do
que no ano fiscal
de 2019

A

agência de imigração
Immigration and Customs Enforcement
(ICE) anunciou na quarta-feira, 23, os números do relatório anual da agência para o
ano fiscal de 2020, destacando
as tendências que destacam
o foco do governo em fazer
cumprir as leis de imigração
e conduzir investigações que
ameacem ou explorem as leis
alfandegárias e de imigração
dos Estados Unidos.
No ano fiscal de 2020, o
ICE continuou a concentrar
seus esforços de fiscalização
de imigrantes que representam uma ameaça à seguran-

ao todo, 185.884 imigrantes foram deportados - 92% com pendência criminal.

ça pública. As Operações de
Execução e Remoção (ERO) do
ICE conduziram 103.603 prisões, 30% a menos do que no
ano fiscal de 2019 - em grande parte devido à pandemia de
coronavírus.

Aproximadamente 90%
dos presos tiveram condenação ou acusação criminal.
1.837 por homicídio, 37.247
agressão e 10.302 agressão sexual ou crimes sexuais. Agentes do ICE-ERO conduziram

185.884 remoções. A grande
maioria - 92% - tinham condenações ou acusações criminais
pendentes.
No ano fiscal de 2020, o
HSI fez 31.915 prisões de infratores criminais, apreendeu
mais de 1,4 milhão de libras
de narcóticos, confiscou 6.688
armas, conduziu 3.671 prisões
criminais relacionadas a gangues e identificou e resgatou
1.012 vítimas de exploração
infantil e 418 vítimas de tráfico humano.
Além das prisões normais
de imigrantes criminosos, o
ICE lançou a Operação Stolen
Promise em abril de 2020 para
combater a crescente ameaça
representada pela fraude e atividade criminosa relacionadas
à COVID-19. Como resultado,
no ano fiscal de 2020, a HSI e
seus parceiros de aplicação da
lei fizeram 1.396 apreensões
por fraudes, 132 prisões criminais e mais de US $ 18 milhões
de transações interrompidas e
fundos recuperados.
Este ano, por causa da pandemia, o ICE reduziu a população detida, estabelecendo
uma meta de 70% da capacidade da população para suas instalações dedicadas, excedendo
as diretrizes do CDC de 75%.
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Mortes de imigrantes na fronteira
do Arizona podem bater recorde
Depois do verão mais
quente e seco da história do
Arizona, o número de corpos
recuperados de pessoas que
cruzaram o território mexicano para os desertos, vales
e montanhas do estado está
se fechando em um recorde
de 10 anos.
214 mortes na fronteira
do Arizona foram documentadas de janeiro a novembro
pela organização sem fins lucrativos Humane Borders e o

Pima County Medical Examiner’s Office, que juntos mapeiam as recuperações de restos mortais humanos.
O maior número anual
que o projeto documentou
foi 224 em 2010. É possível
que 2020 exceda isso quando
dezembro for contabilizado.
A Patrulha de Fronteira
mantém suas próprias estatísticas, mas inclui em sua contagem dados enviados por terceiros. Fonte: NBC Filadélfia.

Aumentam acusações de
abusos do ICE na Geórgia

-John arthur Brown-Zuma Wire-rex-Shutterstock

Mais de 40 mulheres se
juntaram a uma petição legal
oficial que denuncia abusos
clínicos cometidos por um ginecologista da Immigration
and Customs Enforcement
(ICE) no centro de detenção
em Ocilla, no condado de Irwin, na Geórgia.
A denúncia começou em
setembro e a petição com
mais depoimentos foi apre-

Irwin County Detention Center.

sentada no tribunal federal da
Geórgia na noite de segunda-feira, 21. Leia mais sobre o caso no gazetanews.com.
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“É preciso desmistificar o perigo da vacina”, ressalta
pesquisadora brasileira da Universidade de Miami
“Que as pessoas acreditem na ciência e não em ‘fake news’”, salienta a paulista Jacqueline Freire Machi

“

É preciso desmistificar o
perigo da vacina. Que as
pessoas acreditem na ciência e não em ‘fake news’. Pois
muitas dessas notícias falsas
vêm dizendo que o DNA e RNA
vão mudar o nosso código genético para sempre, ou que
seremos ‘controlados’. É triste ter que desmistificar todas
essas bobagens, mas é importante informar a população
porque, infelizmente, muitos
creem nisso”, assim defende
a paulista Jacqueline Freire
Machi, 34 anos, pesquisadora da Universidade de Miami,
em entrevista especial ao Gazeta News sobre o processo de
imunização contra a covid-19.
Com doutorado pela Universidade de São Paulo (USPIncor), a jovem trabalha hoje
especificamente no Interdisciplinary Stem Cell Institute
(Instituto de Células-Tronco
da Universidade) e faz questão
de explicar sobre a vacinação

Arquivo pessoal.

contra a covid-19. Ela recebeu
a primeira dose da vacina desenvolvida pela PFizer no 17
de dezembro e vai receber a
segunda dose no dia 7 de Janeiro (respeitando o intervalo de 21 dias).
“O objetivo das vacinas de
RNA como a da Pfizer e Moderna são apenas ativar o sistema
imune a produzir anticorpos
específicos para lutar contra
o SARV-coV2 em um possível
contágio”, explica.
Machi entrou na fila para
a vacina por atuar na área da
saúde e faz questão de ressaltar a importância da imunização, além de evidenciar que
não sentiu efeito colateral.
GN - Como está sendo
o processo de vacinação?
JM - A Universidade montou uma tenda, do lado de fora do hospital, equipada com
aparelhos, médicos e profissionais da saúde para atender
os funcionários. Ao chegar-

mos no local fomos informados que não haveria necessidade de pagamento ou inclusão
do seguro saúde, pois o governo está custeando essa primeira leva. Logo após, fomos direcionados ao local de aplicação
da vacina, com a recomendação de que a aplicação fosse
realizada no braço não dominante, exatamente como
nos procedimentos aplicados
a qualquer outra vacina, como
a da gripe, por exemplo.
GN - Quais os cuidados
durante e após receber a
vacina?
JM - Destaco que, por cautela e por ser uma vacina experimental, a referida tenda
estava toda equipada com desfibriladores, caneta de epinefrina, para o caso de emergência ou alguma reação alérgica.
Além disso, após a aplicação
da vacina, todas as pessoas
ficaram em observação por
aproximadamente 15 minu-

Jacqueline Freire Machi, 34 anos, é pesquisadora da Universidade de Miami e recebeu a primeira dose da vacina.

tos, sendo liberados depois
com segurança.
GN - Um grande receio
da população é com os
efeitos colaterais. O que
sentiu?
JM - Com relação aos efei-

tos, particularmente, eu apenas joguei bastante água
quente no braço pra evitar dor
muscular no dia seguinte. Fiz
este procedimento também
antes de dormir e foi ótimo
no meu caso, pois eu não tive

nenhuma dor muscular, febre,
ou formigamento no local da
injeção. Algumas pessoas tiveram um desconforto muscular, que não durou mais de um
dia. Leia a entrevista completa
no gazetamews.com.

Vacina da Moderna reforça Califórnia registra mortes
imunização em hospitais
recordes por COVID-19
614.117 de doses já foram administradas, segundo o CDC.
As primeiras doses da segunda vacina contra a Covid-19 aprovada no país começaram a ser
aplicadas na população na segunda-feira, 21. Profissionais da área
da saúde receberam a vacina da
Moderna, liberada na sexta, 18,
para uso emergencial.
Essa vacina é administrada
em duas doses, injetadas com
um intervalo de algumas semanas – assim como a vacina desenvolvida em parceria pelas farmacêuticas Pfizer e BioNTech, que
começou a ser aplicada na semana passada.
Aproximadamente seis milhões de doses da vacina Moderna estão sendo enviadas para mais de 3.700 locais em todo
o país esta semana, somando-se
aos quase três milhões de doses
da vacina Pfizer-BioNTech que
foram enviadas principalmente
para profissionais de saúde na semana passada. De acordo com os
Centros de Controle e Prevenção
de Doenças, 614.117 doses foram
administradas até a manhã de segunda-feira, 21.
Diferentemente da primeira
aprovada, a vacina da Moderna

Mais de seis milhões de doses da Moderna já foram distribuídas.

não precisa de ultracongeladores para o transporte e armazenamento – o que deve facilitar a
ampliação das campanhas de vacinação pelo país. O imunizante
só poderá ser aplicado em maiores de 18 anos.
A Moderna tem acordo com
o governo para entregar 20 milhões de doses ainda em 2020 e
um total de 200 milhões de doses
até o fim de junho de 2021. A eficácia da vacina chega a 94%, segundo estudos clínicos de fase 3.
Ambas as vacinas Pfizer e
Moderna usam moléculas de
mRNA (ácido ribonucléico mensageiro) para fazer com que as células humanas gerem a espícula
do coronavírus e, assim, evitar
que o coronavírus grude.

A Pfizer e BioNTech anunciaram um segundo acordo com
o governo dos Estados Unidos
para fornecer 100 milhões de
doses adicionais da vacina das
empresas. Esse acordo eleva para 200 milhões o número total
de doses a serem entregues aos
EUA até 31 de julho.
Outras 3.401 mortes nos
EUA foram registradas na quarta-feira, 23, o segundo maior total já registrado, de acordo com
dados da Universidade Johns Hopkins. É a quinta vez que o número de mortos ultrapassa 3.000
em um dia, e todas as cinco vezes foram neste mês.
Com informações do The
New York Times e Associated Press.

O aumento do coronavírus
na Califórnia começou a resultar em mortes recordes antes
do Natal, à medida que os hospitais lutam contra sua capacidade e o número impressionante de casos mostra poucos sinais
de diminuir.
O sistema de saúde da Califórnia está sofrendo com a pressão do maior surto de coronavírus do país e pode fraturar em
semanas se as pessoas ignorarem o distanciamento social do
feriado de fim de ano.
As autoridades locais contabilizaram 363 mortes na terça-feira, 22, uma alta atrás das 428
mortes relatadas em 16 de dezembro e ultrapassando em muito o pico anterior de 215 mortes em meados de julho. Quase
36.000 novos casos foram relatados, mantendo a média de sete dias para novos casos estável
em 45.388, de acordo com dados compilados por esta organização de notícias - um aumento
de mais de 80% em comparação
com apenas duas semanas atrás.
Os hospitais ficam sobrecarregados há dias com a crescente
necessidade de atendimento. Na
segunda-feira, havia 17.843 pa-

Médico em hospital de Sacramento, Califórnia.

cientes com coronavírus hospitalizados em todo o estado, de
acordo com o Departamento
de Saúde Pública da Califórnia.
Apenas 1,4% dos leitos das unidades de terapia intensiva estão
disponíveis, com capacidade de
0% em todo o epicentro populacional do estado no sul da Califórnia. A Bay Area tem cerca
de 13,5% da capacidade da UTI.
O aumento repentino do feriado quebrou os recordes anteriores, colocando o estado em
sua pior posição desde que a
pandemia começou há cerca de
nove meses. A média de infecção diária de sete dias da Califórnia é agora mais de três vezes o
pico anterior de julho, enquanto a média de mortalidade de
sete dias é quase o dobro do pico anterior do início de agosto.
A taxa de positividade do teste
é de cerca de 13,3%, um aumen-

to acentuado após pairar abaixo
de 5% na maior parte do outono e ultrapassando a taxa geral dos EUA de cerca de 11,1%,
de acordo com o projeto de rastreamento COVID-19 da Escola de Medicina da Universidade
Johns Hopkins.
O condado de Los Angeles
continua sendo o epicentro do
vírus, respondendo por cerca de
um terço do número de casos do
estado e quase 40% dos mais de
23.000 óbitos registrados. Autoridades locais, incluindo a Diretora
de Serviços de Saúde do Condado de L.A. Dra. Christina Ghaly,
estão implorando aos residentes
para ficarem em casa durante as
férias - em vez de usar o teste COVID-19 antes da viagem - conforme os hospitais atingem sua capacidade máxima.
Com informações do canal
WIBV.
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Trump pede que Congresso faça
mudanças no pacote de estímulo
Presidente descreveu a legislação como “uma vergonha”, pediu aumento dos
cheques de US$600 e foi contra pagamento a indocumentados
Skynews reprodução twitter

O

presidente Trump pediu ao Congresso na
noite de terça-feira, 22,
que faça mudanças no projeto
de estímulo e gastos de quase
US$ 900 bilhões aprovado pelo Senado - uma das críticas é
o pagamento a famílias onde
há imigrante indocumentado descrevendo a legislação como
“uma vergonha” e sugerindo
que ele não aprovaria imediatamente a ajuda para milhões
de americanos.
Em um vídeo postado no

Twitter, Trump pediu ao Congresso que aumentasse os cheques de estímulo de US $ 600
“ridiculamente baixos” para
US $ 2.000 e esboçou uma lista de disposições na legislação
final que ele descreveu como
“desperdício de gastos e muito mais”.
“Também estou pedindo
ao Congresso que se livre imediatamente dos itens desperdiçadores e desnecessários desta
legislação e me envie um projeto de lei adequado, ou então

Presidente quer emendas.

o próximo governo terá que
entregar um pacote de alívio
da COVID, e talvez esse governo serei eu”, disse.

O projeto faz parte de um
pacote mais amplo, que inclui
o orçamento do próximo ano,
motivo pelo qual inclui verbas
para a cultura e a ajuda a outros países.
O vídeo caiu como um estrondo em Washington. Seus
próprios assessores ficaram
chocados. O governo fechará em 29 de dezembro e os
US$ 900 bilhões em ajuda econômica de emergência serão
congelados, caso o Congresso
não faça as alterações antes.

Biden recebe vacina contra a Covid-19 e elogia operação
O presidente eleito, Joe Biden, de 78 anos, recebeu na segunda-feira, 21, a primeira dose da vacina contra a Covid-19
desenvolvida pelas farmacêuticas Pfizer e BioNTech.
Segundos depois de rece-

ber a injeção, Biden, usando
uma máscara facial, disse que
os americanos não devem temer a vacina.
“Eu estou fazendo isso para mostrar que as pessoas têm
que estar preparadas para se

vacinar assim que for possível.
Não há nada com que se preocupar. Estou ansioso para a segunda dose”, disse o democrata em um hospital de Newark,
no estado de Delaware.
“Nós devemos muito aos

profissionais da saúde, nós devemos muito a vocês”, disse
Biden à enfermeira Tabe Masa, responsável pela injeção,
após ser vacinado no Hospital
ChristianaCare. Leia a matéria
completa no gazetanews.com.
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EUA planejam
Estados Unidos
fechar consulados não barram voos
na Rússia
do Reino Unido
O governo Trump notificou os membros do Congresso
de que planeja fechar os dois
últimos consulados restantes
dos Estados Unidos na Rússia.
Em uma carta datada de
10 de dezembro, o Departamento de Estado disse que
planeja fechar o consulado em
Vladivostok, uma importante
cidade portuária no extremo
leste da Rússia, e suspender
temporariamente suas operações no consulado em Yekaterinburg, a leste dos Montes Urais.
O fechamento desses consulados deixaria os Estados
Unidos somente com um posto diplomático na Rússia - a
embaixada em Moscou - em
meio ao aumento das tensões
entre os dois países.
Depois que o aviso foi enviado ao Congresso surgiram
notícias de um ataque cibernético generalizado e contínuo contra várias agências do
governo federal, bem como
várias empresas da Fortune
500. Fonte: AFP.

Autoridades de saúde dos
Estados Unidos dizem que ainda não veem necessidade de
interromper os voos do Reino
Unido, mesmo com um número crescente de outros países
proibindo viajantes britânicos
em meio à rápida disseminação de uma nova variante do
coronavírus em Londres e em
outros lugares.
Os líderes políticos em Nova York pediram ao governo
Trump para interromper os
voos do Reino Unido para os
EUA em um esforço para limitar ou bloquear a propagação
da nova variante.
O Canadá e dezenas de outros condados anunciaram novas restrições aos viajantes do
Reino Unido depois que o primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse que a variante do coronavírus poderia ser
70% mais transmissível e está
causando uma disseminação
alarmante de infecções em
Londres e áreas vizinhas.
Leia a matéria completa
no gazetanews.com.
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Covid-19: EUA somam 1
milhão de pessoas vacinadas
Os Estados Unidos já somam 1 milhão de pessoas vacinadas contra a Covid-19, de
acordo com monitoramento
independente da plataforma
Our World in Data, que desde
o começo da pandemia realiza
acompanhamento dos dados
públicos sobre a dispersão do
novo coronavírus pelo mundo.
Os dados se referem à
quarta-feira, 23. No caso dos
EUA, a plataforma tem como
base dados divulgados pelo
Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), que
anunciou ter administrado
1.008.025 doses de vacinas.
No país, são aplicados os imu-

nizantes da Pfizer/BioNTech e
da Moderna.
A vacinação nos EUA começou com as doses da Pfizer aplicadas na segunda-feira (14), enquanto as primeiras
doses da Moderna começaram
a ser aplicadas na segunda-feira (21).
O Centro de Controle e
Prevenção de Doenças (CDC)
recomendou que os idosos,
profissionais da saúde e funcionários de casas de repouso
sejam os primeiros vacinados.
Porém, o plano de aplicação
da vacina fica a critério de cada Estado. Com informações
da Agência Reuters.
Saul Loeb-AFP

O vice-presidente Mike Pence recebeu a primeira dose da vacina da Pfizer.

CDC alerta para perigo das viagens
de fim de ano durante a pandemia
O número de mortos pode chegar a 450.000 em fevereiro, alertou o CDC no
início deste mês, indicando aumento após as festas de fim de ano
John F. Kennedy International Airport - JFK

A

s viagens aéreas ultrapassaram 1 milhão de
passageiros diários nos
EUA durante o fim de semana
antes do Natal, relatou a TSA,
quebrando o recorde de maior
número de viajantes de fim de
semana desde que a pandemia
atingiu o país em março.
Embora os números diários permaneçam menos da
metade dos viajantes rastreados no ano passado, de acordo
com o The Washington Post,
os 3,2 milhões de passageiros
que viajam nas sextas, sábados
e domingos ultrapassaram os
números das viagens de Ação
de Graças e marcam a única
vez durante a pandemia em
que mais de 1 milhão de passageiros embarcaram aviões
três dias seguidos. O número
de passageiros ficou um pouco
abaixo de 1 milhão na segunda e terça-feira, 22.

Autoridades de saúde alertaram os americanos para ficarem em casa nesta temporada
de férias e para manter as celebrações do feriado pequenas.
O CDC incentivou encontros
virtuais e para as famílias celebrarem com as pessoas de
suas próprias casas para evitar
a disseminação do COVID-19.
Mas os números mostram
que muitos não são desencorajados pela pandemia. O CDC
pediu àqueles que viajam para adquirir os testes COVID-19
antes e depois, mas os testes
não são obrigatórios.
As festas de fim de ano se
aproximam com o número de
mortos nos EUA de COVID-19
chegando a 320.000 após um
aumento de casos pós-Ação
de Graças. Alguns especialistas em saúde pública estão
prevendo “impactos catastróficos” com eventos festivos

Aeroportos registraram mais de 1 milhão de passageiros por dia.

alimentando mais infecções.
O número de mortos pode chegar a 450.000 em fevereiro, alertou o CDC no início
deste mês.
“Fique em casa o máximo que puder, mantenha
suas interações na medida do
possível com os membros da
mesma família”, disse o Dr.
Anthony Fauci, maior espe-

cialista em doenças infecciosas do país. “Isso não pode ser
business as usual neste Natal
porque já estamos em uma situação muito difícil, e nós vai
piorar, se não fizermos nada
sobre isso.”
Até a quarta-feira, 23, o
país somava mais de 18 milhões de casos e pelo menos
323 mil mortes pela covid-19.

Mundo
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Covid-19: Saiba quais países já começaram a vacinar
sua população; mais de 2,8 milhões já receberam
Pfizer, Sinovac, Moderna e Sputnik V estão entre as autorizadas e mais aplicadas desde o início da imunização
REuTERS/dado Ruvic/direitos reservados

O

mundo somava 2,8 milhões de pessoas vacinadas contra a covid-19
até a quarta-feira, 23. Desde o
início da pandemia e as autorizações das vacinas aprovadas emergencialmente pelos
órgãos regulatórios, oito países já começaram a imunizar
sua população. Rússia, Reino
Unido, EUA e Canadá foram
os primeiros. Também na lista
Arábia Saudita, Israel e China.
No dia 5, a Rússia iniciou
a aplicação da vacina Sputnik
V. Profissionais de saúde, assistentes sociais e professores
tiveram prioridade. A vacina
é aplicada em duas doses com
21 dias de intervalo e foi concedida para cidadãos russos e
administrada de forma voluntária. Os dados finais da fase 3
de ensaios clínicos da Sputnik
confirmou a eficácia da vacina
de 91,4%.
O Reino Unido foi a primeira nação a começar a vacinação com doses da Pfizer/

Rússia, Reino Unido,
EUA e Canadá foram
os primeiros. Também
na lista estão Arábia
Saudita, Israel e China.

A união Europeia vai iniciar a vacinação em massa após o natal, no dia 27 de dezembro.

BioNTech após aprovação do
governo em caráter emergencial no dia 2 de dezembro.
Uma semana depois, o país
iniciou a vacinação a pessoas
acima de 80 anos, profissio-

nais de saúde sob maior risco e funcionários de casas de
repouso. Ao longo das semanas, o Reino Unido vacinará
os demais grupos vulneráveis.
A britânica Margaret Keenan,

de 90 anos, foi a primeira pessoa no mundo a receber a Pfizer fora de um ensaio clínico.
Os Estados Unidos, a primeira pessoa foi vacinada contra o coronavírus na cidade

de Nova York no dia 14 de dezembro. A utilização da vacina
norte-americana em conjunto com o laboratório alemão,
Pfizer/BioNTech, foi aprovada
em caráter emergencial no domingo (13). O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) recomendou que os
idosos, profissionais da saúde
e funcionários de casas de repouso sejam os primeiros vacinados. Porém, o plano de aplicação da vacina fica a critério
de cada Estado.
O Canadá se tornou o
quarto país do mundo a administrar a vacina contra o
coronavírus e o terceiro a utilizar a Pfizer. No mesmo dia

dos Estados Unidos, o país iniciou a vacinação nas casas de
repouso e em profissionais da
saúde, com 30 mil doses disponíveis. Até o final de 2020,
249 mil doses serão aplicadas.
Na China, vacinas ainda
em fase de testes foram distribuídas para grupos com risco alto de contraírem o coronavírus. Ao todo, 3 tipos de
imunizantes não aprovados
foram aplicadas na população. A CanSino recebeu autorização para vacinar militares e a Sinovac e Sinopharm
receberam autorização para
vacinar grandes populações
fora dos ensaios clínicos em
andamento.
A União Europeia começará a vacinação a partir do
dia 27 de dezembro, com cada um dos países recebendo doses. Mas a aprovação é
condicional, e a empresa terá
de submeter mais dados em
2021 para os responsáveis pela agência. Fonte: AP.

18

EUA

Gazeta Brazilian News · Semana de 24 a 30 de Dezembro de 2020

SAÚDE FINANCEIRA

saudefinanceira@gazetanews.com

POR CLAUDIA FEHRIBACH

Resoluções financeiras fáceis de se tomar!
Carioca,
formada em
Artes pela Universidade do
Rio de Janeiro.
Conselheira
financeira especialista em
orçamento,
crédito pessoal , proteção
de família e
acumulação
de patrimônio.
Vice-Presidente Executiva
da Five Rings
Financial.Envie
sua dúvida
por email para
claudia@fiveringsfinancial.
com

V

ocê tem medo de consertar
suas finanças?
É compreensível se você estiver! Enfrentar um mau hábito de gastar ou um problema de
endividamento pode ser opressor
e desconfortável.
Mas deixar as questões financeiras sem solução nunca é uma
boa ideia. Pequenos aborrecimentos se tornam ameaças sérias se
você não tomar a iniciativa de eliminá-los pela raiz!
Felizmente, existem dezenas
de decisões financeiras simples
que você pode tomar hoje. E já
pegando a onda na epoca de resolucoes, que tal a gente se prepara para ingressar em 2021 de
uma maneira mais interessante ...
Aqui estão algumas decisoes
importantes!
Salve tudo o que puder, não
importa o quão pequeno seja Se
você guardar um único dólar, já
estará à frente do jogo. Metade de
todos as pessoas tinham zero dólares (você leu corretamente) sal-

vos antes do início da pandemia
COVID-19 em 2020.
Qualquer coisa que você guardou onde não pode gastar é uma
coisa boa, mesmo que seja um
dólar. Guardar dinheiro regularmente é ainda melhor. Você pode
literalmente ter apenas $ 1 para
começar. Isso é bom! É o pensamento (ou seja, o hábito) que conta, e você já estará mais perto da

estabilidade financeira do que
muitas pessoas no país.
Pare de tomar café no Starbucks!
Em media uma pessoa gasta em torno de $130 de café por
mês... já imaginou??? Isso representa mais de $1500 por ano. Eu
tenho certeza que $1500 ma sua
mao pode ter um destino bem
melhor do que tomar cafezinho...

E olha que eu adoro o “ white mocha” deles!!!
Não jogue Os americanos podem não ser bons em economizar, mas com certeza amamos
jogar na loteria! Gastamos, em
média, US $ 1.000 por ano em ingressos preciosos e raspadinhas.
Caramba! Você provavelmente será atingido por um raio ou esmagado por destroços de aviões em
queda antes de ganhar uma bolada. Entao fica esperto!
Se você não joga na loteria
agora, não comece. Se você jogar
(o que deve cair em seu orçamento em “fundo de diversão”), escreva quanto você gastou em ingressos e quanto você ganhou. Essa é
uma proporção para sempre ter
em mente!
Comer em casa Comer regularmente pode devorar sua renda. Gastamos cerca de US $ 232
mensais em nossos restaurantes
favoritos, ou cerca de US $ 2.784
anuais.Não há nada de errado
em saborear uma refeição oca-

sionalmente em seu local favorito. Mas se torna um problema
quando você está comendo fora
várias vezes por semana e usando o fast food como um substituto para cozinhar para si mesmo
enquanto seus objetivos de orçamento sofrem.
Então, em vez de pegar um
drive-thru esta noite, vá ao supermercado local e compre alguns ingredientes frescos. Não
precisa ser complicado ou sofisticado. Carne moída e macarrão
ou frango com arroz são ótimas
(e saborosas) maneiras de começar. Confira algumas receitas online e experimente novos pratos!
Apenas tentar essas três coisas simples pode colocá-lo à frente da curva. Eles podem parecer pequenos, mas você dará um
grande passo em direção à independência financeira.
Escolha uma dessas ações e experimente hoje! 2021 vem cheio
de esperancas... Vamos ajudar?
Uma otima semana para todos!

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

Por ADRIANA TANESE NOGUEIRA

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

A FUNÇÃO TRANSFORMADORA DO AMOR
xiste um grande mal-entendido a respeito do amor. Mal-entendido nutrido por idealizações que veem no amor o
lugar da plenitude feliz e satisfatória,
se esquecendo que até a mais bonita
das rosas tem espinhas.
Então, precisamos aprender a
aguentar as espinhas já que não tem
o que fazer? Precisamos saber fechar
um olho, relevar, tolerar?
Também não é isso. De tanto relevar e tolerar, podemos terminar
um dia tão desiludidos que ou nos deprimimos não acreditando mais no
amor ou nos amortecemos para não
cair na depressão.
Junto às alegrias do amor, suas dificuldades formam a escola do amor.
O amor é uma escola.
Começamos no jardim de infância onde só brincamos e passamos os
dias felizes sem responsabilidades e
preocupações. Depois passamos para o primeiro ano. Começam os desafios, o aprendizado requer atenção,
dedicação, paciência, disciplina. Estar

E

presentes. E assim segue. Cada ano
é uma fase. Cada fase é um assunto,
uma questão a ser resolvida. A velocidade da passagem de uma fase para a
outra depende de dois fatores: da profundidade e complexidade da questão
em pauta e da capacidade de processamento e superação de cada um da
relação.
O amor também muda conforme os amantes mudam, o que é inevitável devido à constante exposição
a estímulos externos (do mundo) e in-

ternos (da psique) que impulsionam
e questionam com seus conteúdos.
Quando se está numa relação, a outra
pessoa nos confronta mesmo quando
não fala nada e não está preocupada
conosco. Mas ela existe, está lá, representa algo, o vínculo é intenso e nos
leva a ter que nos compreender mais
rapidamente do que se estivéssemos
sozinhos.
Precisamos nos compreender no
sentido de entender o que é que sentimos de verdade, o que está acontecen-

do conosco, do que precisamos. O que
quer que esteja ocorrendo conosco vai
ser perceptível pela outra pessoa que
irá reagir, e sua reação estará diretamente atrelada ao que ela sente e está vivendo, que tenha consciência ou
não. E vice-versa, de modo que quanto
mais os dois da relação estiverem conscientes de seus conteúdos interiores,
mais fácil será sair dos emaranhados
inevitáveis de qualquer relacionamento. Não devemos achar que cada crise
seja o fim: as crises são oportunidades.
Mesmo as reações mais penosas podem ser nada mais que expressões de
emoções profundas que não sabemos
entender e por isso dominar.
Mas, afinal, o que é amor?
O amor é uma força de união.
Uma força de união para...?
Pois a união por si só não é suficiente. Uma vez que estamos juntos,
vamos fazer o quê?
É preciso da direção.
A direção do amor pode ser uma
jornada a dois que dura a vida inteira
repleta de crescimento e aprendizado

ou pode ser um trecho do caminho
feito com alguém com o qual precisamos compreender alguma coisa – alguma coisa de nós.
O amor pode ser eterno mesmo
quando termina. Por que, então, termina se supostamente seria eterno? Termina porque um dos dois ou os dois
não têm maturidade para fazer florescer a semente que encontraram. Às vezes, já tomaram decisões na vida, rumos que estão em conflito entre si e
nenhum dos dois pode ou quer mudar
de direção. Então a jornada termina.
Mas o amor, de alguma forma, existe
além do tempo e do espaço.
Há amores que duram o tempo do
encontro. Transitórios e superficiais,
fazem sua função para depois seguir,
se encarnando em novos personagens
e situações.
O amor que todos buscam é aquele dos contos de fadas: o amor que
dura, permanece e nos preenche de
felicidade. Quando o encontrar, precisará arregaçar as mangas e se dispor
ao trabalho. Amor não é descanso, é
transformação. Transformação que dá
frutos que se colhem conforme se semeia e se cuida da relação.
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PLANETA MÚSICA
Por GENE DE SOUZA

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

Gal Costa lança duetos com Rubel e Jorge Drexler

A

baiana Gal Costa vem
lançando novos singles
nas plataformas desde
o último dia 13 de novembro, dentro do projeto que
tem o título de “Gal 75” e está
sendo distribuído pela gravadora Biscoito Fino. Ela anunciou
mais duas músicas, que dão sequência às comemorações dos
seus 75 anos de vida e 55 de carreira. Lançados aos pares, com
direção artística de Marcus Preto, os singles trazem dez artistas
de diferentes gerações relendo
clássicos gravados por Gal Costa
ao longo de sua trajetória fonográfica, e serão lançados no mercado no formato físico – LP e CD
– em fevereiro do ano que vem,
pela gravadora. Os dois novos
singles trazem um artista com
quem Gal já cantou e outro que
ela admira há tempos. O cantor

e compositor Rubel, fluminense
da cidade de Volta Redonda, já
havia participado de uma apresentação do show “A Pele do Futuro”, na Fundição Progresso
(RJ), pouco antes do isolamento
imposto pela pandemia. O registro ao vivo de “Baby”, com Gal e
Rubel, feito sem maiores pretensões, foi lançado em julho nas
plataformas digitais, com ótima
repercussão.
Rubel surge no dueto de
“Coração Vagabundo”, mais
uma canção de Caetano Veloso, originalmente lançada no álbum “Domingo” (1967), primeiro de Gal Costa e Caetano.
Sobre o convite, Rubel escreveu: “Meu coração não se cansa de agradecer o privilégio que
é poder cantar uma das minhas
músicas preferidas, de um dos
meus discos preferidos (‘Domin-

go’), ao lado da maior cantora do
Brasil. Tentei ser o mais fiel possível à estética minimalista do
próprio disco ‘Domingo’, do violão João Gilbertiano do Caetano,
respeitar e reverenciar o que já
é perfeito e belo. Essa é nossa segunda parceria. Espero que a segunda de muitas”.
Ao premiado cantor e compositor uruguaio Jorge Drexler
coube o desafio de gravar com
Gal Costa, em perfeito português, a canção “Negro Amor”,
versão de Caetano Veloso e Péricles Cavalcanti para “It’s All
Over Now, Baby Blue”, de Bob
Dylan. A gravação original foi
lançada em 1977, no LP “Caras
e Bocas”. Em Madri, onde vive,
Drexler gravou sua participação para o projeto. Conhecedor
da música brasileira como poucos, o uruguaio escreveu uma

décima para Gal (em arte poética, a décima é uma estrofe com
dez versos), cuja tradução para
o português é “Boca de carmim
profundo, noite profunda o cabelo, é uma voz puro desejo: todo o desejo do mundo. Naquele
primeiro segundo que ouvi seu
canto floral, feito de seda e cristal, meu coração juvenil, pensou “já entendo o Brasil: Brasil é
a voz de Gal”. Além de Rubel e
Jorge Drexler, o projeto “Gal 75”
reúne como convidados Criolo,
Rodrigo Amarante, Seu Jorge, Silva, Tim Bernardes, Zé Ibarra, Zeca Veloso e o
português António Zambujo. Por terem sido produzidas
em meio à pandemia, as dez faixas foram gravadas em seis cidades: Rio de Janeiro, São Paulo, Lisboa, Madri, Los Angeles e
Vitória.

Emilia Pedersen lança “Missing Myself”

C

om apenas 18 anos, Emilia já é conhecida nas
redes sociais onde coleciona mais de 800 mil seguidores somente no Instagram.
A cantora, atriz e modelo nasceu
na Dinamarca, vive em Nova Iorque desde os 7 anos, mas sua verdadeira paixão é pelo Brasil, terra
de sua mãe. Multicultural, Emilia
já visitou mais de 75 países e fala quatro idiomas: Dinamarquês,
Inglês, Português e Espanhol. Em
sua mais recente vinda ao Brasil
em fevereiro de 2020, se encantou ainda mais pelo país e se apaixonou pelo carnaval, pela música

popular brasileira e toda cultura
que herdou de sua mãe. Emilia,
agora, pretende investir e
lançar sua carreira de cantora,
que une as vivências e inspirações internacionais a musicalidade brasileira mostrando todo
seu talento vocal, simpatia, além
da aptidão em escrever suas próprias canções. Após o sucesso de
“Skyline”, primeiro lançamento
de Emilia Pedersen que já conta
com mais de 4 milhões de visualizações no YouTube, a cantora
decidiu apresentar seu lado de
jovem mulher e acaba de disponibilizar em todos os aplicativos

de música seu mais novo single
“Missing Myself”. A canção, que
fala sobre se reconhecer após
uma decepção amorosa, foi produzida por Bruno Martini e traz
um clipe intenso, com uma atmosfera mais sexy e coreografias envolventes em uma nova
vertente do talento de Emilia. A
produção, pensada e dirigida pela própria cantora, apresenta um
contraste perfeito entre a voz doce de Emilia, a profundidade da
letra - também composta por ela
em parceria com Bruno Martini,
Mayra Arduini e Cassio Play - e a
intensidade da atmosfera criada

no clipe. “Em “Skyline”, como
era meu primeiro lançamento, minha vontade era apresentar meu estilo de cantar e de fazer música. Agora, em “Missing
Myself” já trago outros elementos, a dança faz parte de mim,
dos meus shows e a história da
letra também pedia uma produção diferente. Espero que vocês gostem”, conta Emilia. Esse é o segundo lançamento da
cantora que irá compor um EP
com seis faixas. O projeto promete trazer ainda muitas surpresas em um pop irreverente
de Emilia Pedersen.
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CINEMA
Por JANA NASCIMENTO NAGASE

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

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

O que curtir nos cinemas e nas plataformas digitais
Aos meus queridos leitores, Feliz Natal, com muito amor, saúde, paz e compaixão.

Wonder
Woman 1984
Warner Bros
Um dos
filmes mais
esperados
desse complicado ano,
“Wonder
Woman 1984”, estreias nos cinemas
e na plataforma de ‘streaming’ HBO
Max no dia 25 de dezembro! O longa
acompanha Diana Prince em 1984,
durante a Guerra Fria, e já mais acostumada com às mudanças passadas
pela humanidade. Diana é arqueóloga
e trabalha no museu Smithsonian,
e está em perigo diante de uma
enorme conspiração do empresário
Maxwell Lord, que satisfaz os desejos
das pessoas, e uma amiga que virou
inimiga, Barbara Minerva, ou melhor
Cheetah (Mulher-Leopardo). Vale a
pena assistir!

Promising Young Woman
Focus Features
Estreando nas salas de cinema
na sexta-feira, dia 25 de dezembro, o drama “Promising Young
Woman”. O longa acompanha
Cassie, uma jovem mulher com
muitos traumas do passado que
frequenta bares todas as noites
e finge estar bêbada. Quando
homens mau intencionados se
aproximam dela com a desculpa
de que vão ajudá-la, Cassie entra
em ação e se vinga dos predadores
que tiveram o azar de conhecê-la
e o mau caráter de tentar abusá-la.
No elenco estão Carey Mulligan,
Bo Burnham, Alison Brie, Connie
Britton, Adam Brody, Jennifer
Coolidge, Laverne Cox, entre outros. “Promising Young Woman”
foi escrito e dirigido por Emerald
Fennell e é um dos meus filmes
favoritos desse ano.

Disney+

Warner Bros

Soul
Disney+
Estreia na
plataforma
digital Disney+ (Disney Plus) na
sexta-feira,
dia 25 de
dezembro, a nova animação
para toda a família “Soul”, do
Disney*Pixar. “Soul” acompanha,
Joe Gardner, um professor de
música de ensino fundamental
desanimado por não conseguir
alcançar seu sonho de tocar no
lendário clube de jazz The Blue
Note, em Nova York. Quando um
acidente o transporta para fora
do seu corpo, fazendo com que
vá para o mundo espiritual, ele
se vê forçado a embarcar em uma
aventura ao lado da alma de uma
criança, chamada 22, que ainda

está aprendendo sobre si, para
aprender o que é necessário para
retomar sua vida.

Sylvie’s Love
Amazon Prime
O drama romântico “Sylvie’s Love”
já está disponível desde o dia 23 de
dezembro no serviço de ‘streaming’
Prime Video. O longa é ambientada
na era do jazz em Nova York, entre
os anos 50 e 60, onde Sylvie, uma
jovem mulher que trabalha na loja
de discos de seu pai, no Harlem. Seu
coração se apaixona intensamente
quando conhece Robert (Nnamdi
Asomugha), um aspirante a saxofonista que consegue um emprego
na mesma loja em que ela trabalha.
No elenco estão Tessa Thompson,
Nnamdi Asomugha, Aja Naomi
King, Jemina Kirsten, Eva Longoria,
entre outros. Escrito e dirigido por
Eugene Ashe. Vale a pena assistir!

News of the World
Universal Pictures
Estreia nos cinemas, dia 25 de dezembro, o drama “News of the World”,
com o ator Tom Hanks. Ano 1870, o
Capitão Jefferson Kyle Kidd, um viúvo
que já lutou em duas guerras, viaja
através do Texas oferecendo notícias
do mundo para as pessoas, apesar
dos jornais estarem se tornando cada
vez mais acessíveis. Ele aceita uma
proposta para levar uma menina de
10 anos, Johanna, até seus familiares. Criada pela tribo Kiowa, ela
não conhece sua família e tem um
comportamento hostil com as pessoas
ao seu redor, mas acaba criando um
vínculo com Kidd, forçando os dois a
lidarem com as difíceis escolhas sobre
o futuro. Também estão no elenco Elizabeth Marvel, Helena Zengel, entre
outros. A direção ficou a cargo de Paul
Greengrass, que também escreveu o
roteiro com Luke Davies.
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Bruno e Alice Dal Farra, Carolina Foglietti e Rodrigo Constantino

Denise Malta e Priscila Oliveira

Luna sempre feliz

Fernanda Cirino e Aline Almeida

Feijoada Rádio Gazeta News

E
Devim e Rocio Liladrie com Anthony e Monica

para encerrar o ano em clima de confraternização e
agradecimento, a Rádio Gazeta promovendo dia 20, a
primeira Feijoada de Natal no Treehouse46, em Boca
Raton. O encontro respeitou o distanciamento social entre
as mesas, a capacidade de convidados e seguiu as regras de
segurança e saúde para servir a Feijoada. Para animar a tarde
música ao vivo com Forro Siri Queimado e vários sorteios de
brindes oferecidos pelos patrocinadores do encontro. Apoiaram a Feijoada; Phil Smith Kia de Lighthouse Point, Prime
Income Tax, Ju Joias, Lee Dama Home Loans, Domingues
McConville Law Office ,All Brazilian Imports e Treehouse46.
Confira quem foi destaque nesta tarde de domingo por
Bill Paparazzi

Claudia Frota e Raul Gonzalez e Maria e Jackson Herring

Flavio e Vanessa com equipe Treehouse

Gabriela, Bruno e Fernanda

Klaiton Rocha e Marcelo Estevão -Siri Queimado

Jeanilton, Eddie, Rafaela e Kyle

Priscila Alcantara e Junior

Rafaela, Luna, Ariane, Marcela e Juliana

Rafela Vieria e Johnny

Rafaela Vieria e equipe Prime Income Tax

Roberto, Juliana, Julia, Matheus e Benjamin

Tensy, Neise, Fernanda, Chirstina e Eliane (GazetaNews)

Thiago, Carolina, Dani e Alyson

Tarde agradável para confraternizar com amigos
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