
O maior jornal brasileiro na Flórida

Os esforços para aumentar os pagamentos diretos do projeto de lei de 
alívio do coronavírus no final do ano para US $ 2.000 foram paralisa-

dos na quarta-feira, 30, enquanto os líderes republicanos e democratas 
do Senado discutem o novo pacote de estímulo.

Brasileiras na FL x negócios: 
pandemia impulsionou mudanças  

Senado bloqueia aumento de auxílio  e 

Tesouro começa a enviar US$ 600 

2
020 foi o ano de mudanças. Este ano, o mercado 
de trabalho foi muito afetado pela pandemia no 
mundo todo e na Flórida não foi diferente. Da 

perda do trabalho à satisfação pessoal e profissional, 

brasileiras que moram na Flórida contam como de-
ram a volta por cima, se redescobriram administran-
do novos negócios e pretendem investir ainda mais 
em 2021. Flórida | Pág. 10

EUA  |  Pág. 16

Sandra Llusa e o marido Fabricio Rodrigues criaram a Happy Yard Signs, uma empresa de montagem de aniversários em jardins. 

O pacote está sendo votado no Senado.

Arquivo pessoal. 

AFP
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2
020 foi um ano atípi-
co marcado não só pela 
pandemia da Covid-19, 

mas de muita resiliência, lu-
ta e solidariedade. Em 2020, 
a covid-19 matou muitas pes-
soas. O novo coronavírus já 
infectou mais de 74,5 mi-
lhões de pessoas e matou 
mais de 1,6 milhão em todo 
o mundo, de acordo com da-
dos da Universidade Johns 
Hopkins.

Em sua última entrevis-

ta coletiva do ano de 2020, a 
Organização Mundial da Saú-
de (OMS) destacou os avanços 
obtidos no combate ao coro-
navírus. Mas também emitiu 
um alerta para a humanida-
de: esta pandemia, apesar da 
devastação que causou neste 
ano, pode não ser a pior que 
vamos enfrentar, por isso de-
vemos estar preparados.

De acordo com a BBC, o 
médico Mark Ryan, chefe do 

programa de emergências da 
OMS, reconheceu que a pan-
demia de covid-19 “é muito 
grave, se espalhou com extre-
ma rapidez e afetou todos os 
cantos do planeta”. Mas ad-
vertiu que “esta não é neces-
sariamente a maior” que po-
demos enfrentar.

“Este vírus é altamente 
transmissível, mata pessoas 
e priva muita gente de seus 
entes queridos, mas sua pre-
valência é comparativamen-

te baixa em compa-
ração com outras 
doenças emergen-
tes”, indicou na ter-
ça-feira.

“Este é um aler-
ta. Estamos apren-
dendo agora como 
fazer as coisas me-
lhor: ciência, logís-
tica, treinamento e 

governança, como nos comu-
nicar melhor. Mas o plane-
ta é frágil. Vivemos em uma 
sociedade global cada vez 
mais complexa. Essas amea-
ças continuarão.”

“Se há algo que devemos 
tirar desta pandemia, com 
toda a tragédia e as perdas, 
é que devemos agir juntos. 
Precisamos nos preparar pa-
ra algo que pode ser ainda 
mais grave no futuro. De-

vemos honrar aqueles que 
perdemos melhorando o que 
fazemos todos os dias”, acres-
centou.

A erradicação é uma bar-
reira muito alta’

Nesta semana, faz um 
ano desde que a China re-
portou os primeiros casos de 
um novo tipo de pneumonia 
à OMS, que semanas depois 
seria chamada de covid-19.

Desde então, até esta 
quarta-feira, 30, foram re-
gistrados 82.036.653 ca-
sos da doença em todos os 
continentes do planeta, e 
1.791.662 pessoas morreram 
em todo o mundo.

Em dezembro, o Reino 
Unido se tornou o primeiro 
país a começar uma campa-
nha de imunização em mas-
sa contra o vírusa Sars-CoV-2, 
aplicando a vacina desenvol-
vida pela Pfizer/BioNTech.

Os Estados Unidos e a 
União Europeia também de-
ram início à vacinação, além 
de países como México, Chile 
e Costa Rica, na América La-
tina. Mas a imunização não 
marca o fim da pandemia.

Na entrevista coletiva de 
terça-feira, Ryan também se 
referiu ao futuro das vacinas.

O especialista observou 
que “resta ver quão bem se-

rão aplicadas, o quão perto 
estaremos de um nível de co-
bertura que pode nos permi-
tir a chance de atingir a eli-
minação, como vimos com a 
poliomielite e o sarampo”.

Ele esclareceu, no entan-
to, que “a existência de uma 
vacina, mesmo com alta efi-
cácia, não é garantia de eli-
minação ou erradicação de 
uma doença infecciosa” — 
e que esta “é uma barrei-
ra muito alta para ser supe-
rada”.

Primeiramente, acrescen-
tou, “devemos nos concen-
trar em salvar vidas, contro-
lar bem essa epidemia para 
que as vidas possam voltar ao 
normal e, então, lidaremos 
com o objetivo de potencial-
mente sermos capazes de er-
radicar ou eliminar o vírus”.

Sobre o patógeno, Ryan 
prevê que “o cenário prová-
vel é que se torne outro vírus 
endêmico que continuará a 
ser uma ameaça, mas uma 
ameaça de nível muito baixo 
no contexto de um programa 
de vacinação global eficaz”. 

2020 mostrou para a hu-
manidade que a vigilância 
quanto aos cuidados com a 
saúde deve ser permanen-
te. E a luta contra doenças 
também.  

CONSULADO-GERAL DO BRASIL EM MIAMI

Setor de assistências a brasileiros:  

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

AEROPORTO INTERNACIONAL

Miami: (305) 876 7000

Fort Lauderdale: (954) 359 1200

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

Palm Beach: (561) 471 7400

Orlando: (407) 825 2001

AMERICAN RED CROSS

Miami Dade: (305) 644 1200

Broward : (954 797 3800

Palm Beach: (561) 833 7711 (South) 

Palm Beach: (561) 746 1532 (North) 

Orlando e Região: (407) 644 9300

ANIMAL CARE AND REGULATION DIVISION

Miami Dade: (305) 6441200

Broward: (954) 359 1313

Palm Beach: (561) 233-1200 | Orlando: (407) 836 6311
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INVERNO até 20 de março

FLORIDA CENTRAL SUL DA FLORIDA

O ano termina quente, mas 

as temperaturas caem no-

vamente a partir de do-

mingo à noite, chegando a 

07°C (45°F).

O ano termina quente, mas 

as temperaturas caem no-

vamente a partir de domin-

go, chegando a 11°C (52°F), 

na segunda-feira à noite.
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A estação no complexo da Disney vai facilitar as viagens do sul da Flórida aos parques temáticos

Brightline terá estação na Disney Springs, 

em Orlando, até 2023

O 
trem de alta velocidade 
da Brightline pode ter 
uma estação na Disney 

Springs mais cedo do que o es-
perado. A empresa declarou 
em seu relatório de viagens 
de novembro que “prevê o 
início do serviço de receita na 
estação de Disney Springs no 
segundo semestre de 2023”.

Em novembro, a Brightli-
ne e a Walt Disney World Re-
sort anunciaram que firma-
ram um acordo para construir 

uma estação de trem em Dis-
ney Springs, o popular com-
plexo de compras, restau-
rantes e entretenimento da 
Disney.

A estação na Disney tem 
como objetivo fornecer uma 
opção de viagem rápida e con-
veniente com conexão entre 
as estações do Aeroporto In-
ternacional de Orlando, de 
Miami, Fort Lauderdale e West 
Palm Beach, e as estações pla-
nejadas em Aventura, Boca Ra-

ton e Port Miami.
O conceito de design para 

a estação proposta na Disney 
Springs inclui um saguão no 
nível do solo, instalações para 
passageiros e uma plataforma 
de trem no andar superior. O 
local proposto seria próximo 
aos quatro parques temáticos 
do Walt Disney World Resort, 
dois parques aquáticos e mais 
de 25 hotéis. 

Leia a matéria completa 
no gazetanews.com.a Brightline e a Walt disney World resort fecharam acordo da estação.

Brightline 

Fábrica de Fort Lauderdale faz recall de 190 mil ventiladores de teto 

A King of Fans, uma em-
presa de Fort Lauderdale, sul 
da Flórida, que fabrica os ven-
tiladores de teto Mara de 54 
polegadas, anunciou o recall 
na quarta-feira passada após 
receber 47 relatos de desco-
lamento de lâminas, de acor-
do com um comunicado da 

Comissão de Segurança de 
Produtos do Consumidor dos 
EUA.

Os ventiladores foram ven-
didos exclusivamente nas lo-
jas Home Depot em todo o 
país e no site da empresa de 
abril de 2020 a outubro de 
2020 e custam cerca de US$ 

150. Segundo a nota da empre-
sa, foram vendidos  182,000 
nos EUA e 8,800 no Canadá.

Dois dos relatos indicaram 
que uma lâmina do ventilador 
se soltou e atingiu alguém, dis-
se a comissão. Quatro outros 
relatos disseram que uma lâ-
mina causou danos materiais. a King of Fans fabrica os ventiladores de teto Mara de 54 polegadas. 

divulgação 

As autoridades estão inves-
tigando a morte da brasileira 
Gislaine De Lima Felipe, de 
44 anos, encontrada sem vida 
dentro do seu apartamento 
em Winter Garden Vineland 
Road, na região de Orlando, 
no dia 21. 

De acordo com o Departa-
mento de Polícia Winter Gar-
den, Gislaine tinha sinais pe-
lo corpo de que tentara se 
defender. O ex-marido, Mar-
cello Felipe, enviou mensa-
gens a amigos confirmando o 
crime. Ele se matou em West 
Palm Beach. 

Brasileiro mata 

ex-esposa em 

Winter Garden 

(FL) e se mata

Gislaine de lima Felipe, 44 anos.

Facebook 
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Grupo espalha geladeiras com 

alimentos para necessitados 
Muitas pessoas no sul da 

Flórida estão batendo às por-
tas de bancos de alimentos, à 
medida que o surto generali-
zado de COVID-19 continua a 
impactar a economia.

Eric Trope e outros volun-
tários criaram uma aborda-
gem não convencional para 
alimentar famílias necessita-
das, colocando geladeiras car-
regadas com comida grátis em 
locais públicos.

“Quando as pessoas estão 
lutando para pagar o aluguel, 
enfrentam tantas dificuldades 
financeiras e encargos e isso 
seria uma coisa a menos pa-
ra eles se preocuparem”, dis-

se Trope.
Os impactos são genera-

lizados. “Os números são im-
pressionantes”, disse Judith 
Cruz, do Treasure Coast Food 
Bank.

Cruz disse que a necessida-
de de assistência alimentar é 
enorme. E para piorar as coi-
sas, os bancos de alimentos 
que estão lutando para acom-
panhar a demanda estão ago-
ra ficando sem dinheiro e ali-
mentos, já que o programa 
federal de assistência alimen-
tar para coronavírus que está 
financiando essas despensas 
deve expirar em 31 de dezem-
bro. Fonte: CBS Miami.

Geladeiras com comida grátis estão em locais públicos.

CBS Miami 

A partir de sexta-feira, dia 1° de janeiro, o aumento do salário mínimo e da 

penalidade para ultrapassagem de ônibus escolar passam a valer

Salário mínimo, ônibus escolar: 

novas leis entram em vigor

N
esta semana, entram 
em vigor novos proje-
tos de lei na Flórida. 

Dentre eles estão o aumento 
do salário mínimo e da pena-
lidade para ultrapassagem de 
ônibus escolar.

Ao todo, os legisladores 
aprovaram 206 projetos de lei 
durante a sessão de 2020, que 
terminou em 19 de março, 
com 201 assinados pelo gover-
nador Ron DeSantis. A maioria 
das novas leis, incluindo um 
orçamento estadual, foi san-
cionada em 1º de julho ou 1º 
de outubro.

Ônibus escolares 
A partir de sexta-feira, 1° 

de janeiro de 2021, as pena-
lidades aumentam para mo-
toristas que dirigirem de ma-
neira inadequada próximo a 
ônibus escolares. Em parte, 
aumentará de US $ 100 para 
US $ 200 a multa mínima para 

motoristas que não pararem 
para ônibus escolares e dobra-
rá de US $ 200 para US $ 400 
a multa mínima para motoris-
tas que passarem ônibus esco-
lares parados no lado por on-
de as crianças entram e saem.

Salário mínimo
Além das novas leis, o salá-

rio mínimo da Flórida aumen-
tará de US $ 8,56 para $ 8,65 
na sexta-feira, antes de saltar 
para $ 10 em 30 de setembro. 
O salário mínimo para traba-
lhadores que recebem gorje-
ta será de US $ 5,63 por hora 
a partir de sexta-feira.

De acordo com a nova lei, 
o salário irá para $ 10 em 30 
de setembro e aumentará gra-
dualmente a cada ano até che-
gar a $ 15 em 30 de setembro 
de 2026.

Funcionalismo públi-
co

Uma lei que trata da proi-

O salário mínimo da Flórida aumentará de US$ 8,56 para US$ 8,65. 

rEUTErS/Marcos Brindicci

bição de funcionários públicos 
e funcionários usarem seus 
cargos para beneficiarem a si 
mesmos, suas famílias ou em-
pregadores também está entre 
os novos estatutos da Flórida 
que entrarão em vigor nesta 
semana.

Seguradoras
As seguradoras deverão 

fornecer uma “declaração de 

perda” no prazo de 15 dias 
após uma solicitação por es-
crito dos segurados. A lei tam-
bém proíbe as seguradoras de 
cobrar taxas para preparar ou 
fornecer anualmente extratos 
únicos corridos com perdas.

Leia a matéria completa 
no gazetanews.com
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Legisladores 

da FL 

analisam 

expandir a lei 

“mãos livres”

A deputada estadual Re-
publicana Emily Slosberg es-
tá patrocinando um projeto 
de lei que tornaria ilegal para 
os motoristas dirigirem um 
veículo motorizado enquan-
to “seguram ou tocam em um 
dispositivo de comunicação 
sem fio”. A proposta expandi-

ria a lei “mãos livres” que já vi-
gora para zonas escolares e de 
trabalho para todas as áreas. 

O projeto de lei “House 
Bill 91”, também chamado de 
Dori Slosberg Hands-free Dri-
ving Law, leva o nome da ir-
mã de Slosberg, que morreu 
em um acidente de carro em 

1996. A representante esta-
dual sobreviveu ao acidente 
e, desde então, tem trabalha-
do para endurecer as leis de 
trânsito da Flórida.

Slosberg patrocinou uma 
legislação anterior que per-
mite que os policiais parem 
e notifiquem os motoristas 

que estão enviando mensa-
gens de texto enquanto diri-
gem, que entrou em vigor em 
julho de 2019.

“Os telefones celulares são 
a fonte número 1 de distração 
para os motoristas. Devemos 
fazer mais para limitar a dis-
tração ao dirigir e manter nos-

sas estradas seguras”, defende 
Slosberg.

De acordo com a Patrulha 
Rodoviária da Flórida, desde 
julho de 2019, policiais emiti-
ram 136 citações para moto-
ristas por estarem com seus 
telefones nas mãos em partes 
do Nordeste do estado.

Muitos condados já estão oferecendo a vacina para pessoas com 65 anos ou mais, mas é 

necessária uma consulta e registro prévio, além de apresentação de documentos

Condados da Flórida iniciam distribuição 

da vacina COVID-19 em idosos em geral

Também quando e onde es-
sas doses estarão disponíveis 
variam de um condado pa-
ra outro.

Os residentes que estão en-
tre esses grupos prioritários 
devem verificar os sites dos 
departamentos de saúde locais 
para obter informações sobre 
as consultas e onde as vacinas 
estão ocorrendo.

Em Miami, o hospital Mou-
nt Sinai vai expandir a elegi-
bilidade à vacinação para in-
divíduos com 75 anos ou mais O governador da Flórida, Ron DeSantis, assiste a vacinação em idosos. 

Fox 13 Tampa Bay

Como a Flórida está lidan-
do ainda com um nú-
mero recorde de casos 

de coronavírus e de mortes 
pela covid-19, as vacinas con-
tinuam chegando em todo o 
estado. Os registros estaduais 
mostram que 122.881 pessoas 
já foram vacinadas contra a 
COVID-19 no estado, mas es-
se número deverá disparar nas 
próximas semanas e meses.

Por enquanto, apenas três 
grupos são prioritários: Pro-
fissionais de saúde, funcioná-
rios de instituições de longa 
permanência e residentes e 
agora qualquer pessoa com 
65 anos ou mais que more ou 
esteja no estado.

Muitos condados já estão 
oferecendo para pessoas com 
65 anos ou mais, mas é neces-
sária uma consulta para ver 
quais os locais de vacinação. 

e primeiros respondentes da 
comunidade. Indivíduos que 
se enquadram nesses critérios 
podem agendar ligando para   
305-674-231 entre 8h e 17h, 
de segunda a sexta e das 8h e 
13h, sábado e domingo. A fila 
de agendamento estará fecha-
da no Ano Novo. Não são acei-
tos walk-ins.

O paciente deve levar uma 
identificação emitida pelo go-
verno (de preferência uma 
carteira de motorista) ou pas-
saporte para a consulta. Na 

chegada, os pacientes respon-
derão a uma série de pergun-
tas de qualificação.

À medida que o estado re-
cebe mais doses, mais indiví-
duos serão qualificados entre 
os primeiros grupos de vaci-
nas prioritárias. Em seguida, 
estarão os trabalhadores da 
linha de frente, como funcio-
nários de supermercados, pro-
fessores e policiais, de acordo 
com o governador Ron De-
Santis.

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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Duas brasileiras que moram na Flórida contam como deram a volta por cima e se redescobriram com novos negócios

Da perda do trabalho à satisfação no negócio: 

pandemia ajudou brasileiras a mudarem de ramo 

E
m 2020, o mercado de 
trabalho foi muito afe-
tado pela pandemia no 

mundo todo e na Flórida não 
foi diferente. Uma grande ten-
dência é a reinvenção e a re-
novação constantes dos pro-
fissionais. Ou até a mudança 
total de área de trabalho. Mui-
tas pessoas tiveram que en-
contrar nova maneira de con-
tinuar pagando as contas. Para 
algumas delas, o novo traba-
lho deu tão certo que pensam 
em continuar e até ampliá-lo 
em 2021. 

De eventos para finan-
ças

Do mercado de eventos pa-
ra o financeiro, a especialista 
em marketing Danielle Souza 
está apaixonada e não é para 
menos. Vendo um lucro que 
não tinha antes, ela decidiu 
que vai seguir carreira operan-
do no Stock Market. 

Morando há alguns me-
ses em Orlando com o ma-
rido e dois filhos pequenos, 
Souza trabalhava com even-
tos no Kansas e, por causa da 
pandemia, todos foram can-
celados e ela viu seu trabalho 
parar de uma hora pra outra. 
Em março e abril, ela decidiu 
vender o trailer que usava nos 
eventos e investir no merca-
do financeiro. “Eu organiza-
va alguns eventos e também 
participava de outros. Decidi 
vender e comecei a estudar e 
a investir no mercado finan-
ceiro. Estava terminando o 
mestrado em turismo e even-
tos e me mudei para Orlando 
porque queria trabalhar nes-
sa área que é forte aqui, mas 
com a pandemia tudo mudou. 
Continuo o mestrado, finalizo 
minha tese em fevereiro, mas 
estou gostando bastante desse 
novo ‘business’ que decidi não 
voltar para a área de eventos 
e seguir no mercado financei-
ro”, explica. 

Com dois filhos portado-
res do espectro autista, Sou-
za viu a oportunidade tam-
bém de ficar mais em casa 
com eles, dar mais atenção. 
“Meu marido que teve a ideia 
e insistiu para eu entrar. Co-
mo sempre fui boa em mate-
mática, ele achava que seria 
uma boa. A princípio eu não 
queria, não achava que fosse 
dar certo. Fiquei com receio. 
Temos dois filhos pequenos, 
de dois e cinco anos, que são 

autistas e temos a agenda de-
les cheia com escola, terapia 
e atividades em casa. Fora o 
mestrado. Eu não conseguia 
imaginar isso. Comecei deva-
gar de tanto ele insistir. Com 
a venda do trailer, investi to-
do o dinheiro e consegui tri-
plicar o valor inicial. Agora 
me apaixonei completamen-
te e sigo estudando bastante. 
Consigo organizar meu tem-
po de uma forma que consigo 
ficar com as crianças e traba-
lhar”, relata. 

Para 2021, Souza já deci-
diu. Vai se profissionalizar pa-
ra operar também em outros 
mercados. “Nunca fiz tanto di-
nheiro quanto agora operan-
do no mercado financeiro e 
nunca tive tanto conforto por 
estar trabalhando de casa e 
poder dar atenção aos meus fi-
lhos. Exige comprometimento 
e preparação muito forte, mas 
vale a pena. Acabei ganhan-
do muito mais nesse período. 
Ano que vem pretendo inves-
tir bem forte na minha edu-
cação pra continuar operan-
do nessa nova área”, finaliza. 

Da contabilidade para 
aniversários no jardim 

Já Sandra Llusa, que mora 
em Coconut Creek, fez o in-
verso e também se deu bem. 
Cansada do escritório de con-
tabilidade, aproveitou a pan-
demia e investiu em mon-
tagem de aniversários em 
jardins. Criou a Happy Yard 
Signs e está se redescobrindo 
e o melhor, lucrando. “Dizem 
que você tem que fazer o que 
ama que tudo dá certo. Real-
mente é a pura verdade!”, diz 
satisfeita. 

Trabalhando num escri-
tório de contabilidade há 10 
anos, em março, pela pande-
mia, ela passou a trabalhar 
de casa e teve o ‘clique’. Viu 
no fato de as pessoas estarem 
mais em casa a oportunidade 
de investir e criar uma empre-
sa para alugar e montar letras 
e desenhos de aniversários pa-
ra jardins, “já que as pessoas 
não podiam mais fazer fes-

tas nem celebrar com a famí-
lia”, conta. 

“Pensei: nossa, milhões de 
crianças estão em casa, mi-
lhões delas fazem aniversário 
todos os dias. Posso conciliar 
esse business com meu traba-
lho, não vou ter contato com 
nenhuma pessoa por causa da 
covid-19 e ainda posso levar 
alegria e surpresa para a casa 
das pessoas”. 

Com o apoio da filha e do 
marido, Fabricio Rodrigues, 
decidiu investir. Comprou di-
versos ‘signs’ (letras, números 
e desenhos) e passou a montar 
a decoração de aniversários 
em jardins. 

Hoje, satisfeita, pretende 
ampliar o negócio em 2021. 
“Um mês depois, eu paguei 
o investimento. Adoro fazer. 
Acordo às 5 da manhã e jun-
to com meu esposo, coloca-
mos a decoração no jardim do 
cliente. Deixo o dia todo, até 
às 7pm, quando busco. Tem 
dado certo, todos gostam. Te-
nho recebido vários pedidos 
todos os dias. Já fiz mais de 
500 signs e já tenho pedidos 
até março por enquanto”, con-
ta satisfeita. 

Sandra Llusa e o marido Fabricio Rodrigues criaram a Happy Yard Signs, uma empresa de montagem de aniversários em jardins. 

Arquivo pessoal. 

“Já que as pessoas não 

podiam mais fazer festas 

nem celebrar com a 

família, pensei em algo 

que as fizesse feliz”, 

conta Sandra Llusa. 

Danielle Souza mudou do mercado de eventos para o financeiro e pretende seguir carreira como investidora. 

Arquivo pessoal.

Arlaine Castro
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Foram emitidas 32.279 citações por avanço de sinal vermelho em 2019, diz o Departamento de Segurança de Trânsito

Motoristas da Flórida estão entre os 10 piores em 

avanço de sinal vermelho, segundo empresa

U
ma nova compilação 
de vídeo lançada esta 
semana pela Verra Mo-

bility, uma empresa de tecno-
logia de transporte sediada no 
Arizona, apresenta os dez pio-
res avanços de sinal vermelho 
de 2020 - e quase metade está 
na Flórida.

Um acidente em Boynton 
Beach ficou em terceiro lugar, 
seguido por um em Orlando e 
duas colisões em Orange Cou-
nty que também entraram na 
lista. 

“Na maioria dos casos, es-
sas tragédias podem ser atri-
buídas à direção distraída e 
comportamento impruden-
te, tornando-as colisões, não 
acidentes”, disse o vice-presi-
dente executivo da Verra Mo-
bility, Garrett Miller, em um 
comunicado.

Os últimos dados dispo-
níveis para violações de sinal 
vermelho na Flórida mostra-
ram 32.279 citações emitidas 

em 2019, de acordo com o De-
partamento de Segurança Ro-
doviária e Veículos Motoriza-
dos do estado.

Este ano, apesar da pande-
mia, os acidentes provocados 
por avanço de sinal verme-
lho continuaram a represen-
tar uma ameaça à segurança 
pública na Flórida. Embora 
tenha menos motoristas na 
estrada, a filmagem mostra 
um desrespeito contínuo aos 
sinais de trânsito, resultando 
em acidentes mortais.

Os principais violadores 
incluem motoristas na Flóri-
da, Arizona, Maryland, Alaba-
ma, Carolina do Norte e Lou-

isiana. 
“Essas colisões chocantes 

- capturadas em um ano em 
que o tráfego estava realmen-
te baixo devido à pandemia 
- servem como um lembre-
te assustador dos perigos que 
os avanços de sinal  vermelho 
representam para nossos vi-
zinhos, amigos e familiares”, 
disse Garrett Miller.

A Verra e seis outras em-
presas fornecem sistemas de 
monitoramento de câmeras 
de semáforo para cidades, con-
dados e estados em todo o 
país. Motoristas na Flórida, Arizona, Maryland, Alabama, Carolina do Norte e Louisiana são os piores, segundo empresa.

Florida Highway Patrol

Lei das câmeras de sinal vermelho
Em 2010, em uma tentati-

va de reduzir os acidentes em 
cruzamentos, a Flórida apro-
vou uma lei permitindo que 
cidades e condados instalas-
sem câmeras de sinal verme-
lho, também conhecidas co-

mo detectores de infrações de 
tráfego, em alguns dos cruza-
mentos mais perigosos do es-
tado. Porém, nem todos os 
legisladores da Flórida concor-
dam e tentam derrubar a lei 
considerando vários projetos 

de lei na última década para 
revogar a lei das câmeras de 
sinal vermelho, argumentan-
do que as câmeras são opera-
das por empresas com fins lu-
crativos e são projetadas para 
aumentar a receita, não sal-

var vidas.
No entanto, as tentativas 

de revogar a lei ainda preci-
sam ser aprovadas tanto pela 
Câmara quanto pelo Senado. 
Com informações do portal 
Patch. 

“Na maioria dos casos, 

essas tragédias podem 

ser atribuídas à direção 

distraída e comportamento 

imprudente”, disse Garrett 

Miller. 
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A meta de Trump é construir 450 milhas totais onde não tinha muro até o final do mandato

DHS tenta cumprir meta do governo Trump 
de 450 milhas de muro na fronteira 

O 
Departamento de Se-
gurança Interna impul-
sionou a construção de 

uma nova parte do muro na 
fronteira ao longo de porções 
anteriormente não vedadas 
entre os EUA e o México e es-
tá se aproximando da meta do 
presidente Trump de 450 mi-
lhas totais construídas até o fi-
nal deste ano.

Na segunda-feira, 28, cer-
ca de 446 milhas foram ergui-
das e as estatísticas divulgadas 
esta semana pela Alfândega e 
Proteção de Fronteiras, a agên-
cia que supervisiona o muro, 

mostraram uma nova milha 
sendo completada a cada dia.

Depois de anos de foco no 
reparo de seções quebradas 
de muro existente, a CBP es-
tá agora fazendo um grande 
progresso na vedação de no-
vas seções da divisa que não 
tinham barreiras.

A agência disse que ergueu 
43 milhas de um novo mu-
ro onde não havia nenhum 
antes. Isso é um aumento de 
300% em três meses, quan-
do apenas nove milhas foram 
construídas em meados de se-
tembro.

Segundo a agência, foram 
construídas também 33 mi-
lhas de um novo muro secun-
dário, que fica atrás da cer-
ca principal e permite que os 
agentes capturem os imigran-
tes entre as duas barreiras.

Se a CBP for capaz de con-
tinuar construindo cerca de 
uma milha por dia até 20 de 
janeiro, ela terminará com 
cerca de 470 milhas concluí-
das quando a administração 
Biden assumir. Com informa-
ções do Washington Times. 
Leia a matéria completa no 
gazetanews.com. a agência ergueu 43 milhas de novo muro onde não havia nenhum.

Jose Luis gonzalez -reuters

Suprema Corte nega retirada de imigrantes indocumentados do censo

A Suprema Corte dos Esta-
dos Unidos rejeitou no dia 18 
deste mês o plano da adminis-
tração Trump de manter os 
imigrantes indocumentados 
fora da contagem do censo. A 
Suprema Corte decidiu por 6-3 
contra a proposta. Se a política 

avançar, provavelmente pode-
rá ser contestada novamente. 

Vinte e três estados, jun-
to com defensores dos direi-
tos dos imigrantes e outros 
grupos, desafiaram a direti-
va do censo do presidente 
Trump no Tribunal. Ela foi 

bloqueada pelos tribunais in-
feriores, declarando que a di-
retriz violava a Constituição, 
os estatutos do censo federal 
ou ambos. 

Muitos tribunais inferio-
res se opuseram à proposta, 
determinando que ela quebra 

o precedente constitucional e 
judicial de que “a distribuição 
deve ser baseada em todas as 
pessoas que residem em cada 
estado, incluindo imigrantes 
sem documentos”.

Leia a matéria completa 
no gazetanews.com. Indocumentados não seriam contados.

associated Press

Os imigrantes sem status 
legal em New Jersey terão que 
esperar mais tempo para soli-
citar uma nova carteira de mo-
torista estadual que deveria 
ser lançada em janeiro, anun-
ciaram autoridades estaduais 
de veículos motorizados na se-
gunda-feira, 28. 

De acordo com o jornal 
North New Jersey, o atraso 
foi atribuído à pandemia do 
coronavírus, que forçou o fe-
chamento das agências da Co-
missão de Veículos Automoto-
res em todo o estado e atrasou 
o treinamento necessário pa-
ra implementar as licenças. O 
MVC não disse quando as car-
teiras de motorista estarão dis-
poníveis.

“O licenciamento de sta-
tus neutro é importante para 
muitos habitantes de Nova Jer-
sey, mas as demandas do MVC 
devido à COVID-19 impossibi-
litaram que concluíssemos o 
treinamento e as alterações 
de software necessárias pa-
ra implementá-lo”, disse Sue 
Fulton, administradora-chefe 
do MVC.

Covid-19 atrasa 
carteiras de 
motorista para 
indocumentados
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ICE garante vacina contra a COVID-19 para detidos
Imigração

A  U.S. Immigrations and Customs Enforcement anunciou 
que está trabalhando para distribuir a vacina contra a COVID-19 
a todos os imigrantes detidos. A agência também disse que es-
tá seguindo as orientações do Centro de Controle e Prevenção 
de Doenças dos Estados Unidos sobre a priorização de vacinas 

para que os detidos recebam a vacina o mais rápido possível.
No entanto, não está claro exatamente quando os detidos 

receberão a vacina, uma vez que a prioridade nos estados ain-
da são profissionais de saúde, idosos e grupos de risco. 

Leia a matéria completa no gazetanews.com. Imigrante é atendido no centro de detenção federal de Buffalo. 

U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) Flickr

De 2012 a 2020, Laura Luz Maria Torres Romero, 63, de Palm Beach, ofereceu 

falsos serviços de imigração e arrecadou mais de US 4 milhões 

Acusada de fraudar casos imigratórios 
na Flórida se declara culpada 

L
aura Luz Maria Torres Ro-
mero, 63, de Lake Worth, 
no condado de Palm Bea-

ch, dona de uma empresa que 
oferecia falsos serviços de imi-
gração no sul da Flórida e que 
arrecadou mais de US 4 mi-
lhões, se declarou culpada 
diante do tribunal no dia 28. 

De acordo com documen-
tos judiciais, de 2012 a março 
de 2020, Torres, com a ajuda 
de Melanie Wilhelm e outros 
co-conspiradores, usou a El La-
tino Multiservices, Inc., M&K 
Multiservices, Inc., L&L Docu-

ment Services, Inc. e AYE Ser-
vices, Inc. de diferentes locais 
em Lake Worth e West Palm 
Beach para golpes. 

De 2011 a abril de 2019, 
Torres usou os nomes, datas 
de nascimento e números de 
previdência social dos clien-
tes da imigração para regis-
trar mais de 200 declarações 
fiscais falsas no IRS, buscan-
do reembolsos fraudulentos 
totalizando aproximadamen-
te US$ 1,8 milhão.

Ela também usou os no-
mes Antonieta Mena, Anto-

nieta Vinkelried e Antonieta 
Winkelried para  receber be-
nefícios do governo. Em 29 de 
junho, uma denúncia crimi-
nal foi apresentada na corte 
federal de West Palm Beach 
contra Romero, alegando os 
falsos pedidos de imigração, 
roubo de identidade agravado 
e lavagem de dinheiro.

De acordo com o proces-
so, seus clientes eram grande 
parte imigrantes da Guatema-
la ou de Honduras, que entra-
ram  ilegalmente nos Estados 
Unidos há muitos anos, e não 
tinham direito aos benefícios 
de asilo. Como eles não fa-
lavam inglês, tinham pouca 
educação formal e um conhe-
cimento mínimo das regras e 
procedimentos de imigração, 
Torres os usava para fraudar 
processos e obter dinheiro. 
Leia a matéria completa no 
gazetanews.com.  as acusações são de falsos pedidos de imigração, roubo de identidade agravado e lavagem de dinheiro.

FindLaw 

Ela usou nomes, datas 

de nascimento e 

números de previdência 

social dos clientes para 

registrar declarações 

fiscais falsas no IRS.
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BRASILEIROS QUE PERDERAM O TRABALHO 

RÁPIDAS

A realidade forçou milhões de pessoas à quarentena e ao 
auto-isolamento. Muitos passaram a trabalhar em casa e outros 
milhares foram dispensados do emprego. Economistas do Fe-
deral Reserve projetam reduções totais de emprego de 47 mi-
lhões no país, o que se traduz em uma taxa de desemprego de 
32,1%, de acordo com uma análise recente do órgão, caso a si-
tuação piore. Com isso, profissionais estão sendo obrigados a 
encontrar um outro tipo de sustento. É apenas um dos muitos 
efeitos da COVID-19 nos trabalhadores. Matéria publicada em 
2 de abril de 2020. 

COMO A PANDEMIA AFETOU ARTISTAS BRASILEIROS

Milhares de espetáculos interrompidos há meses. Museus, 
teatros e centros de artes fechados. Assim como outras áreas, 
a artística foi bastante atingida pela pandemia, tanto que a es-
timativa de prejuízo gira em torno dos bilhões de dólares em 
todo o país. As instituições culturais permanecem em um pa-
drão perigoso de crise e enfrentam um futuro profundamen-
te incerto. Mesmo que alguns tomem medidas provisórias de 
reabertura, a maioria permanece fechada sem nenhuma data 
de reativação. Matéria publicada em 18 de setembro de 2020. 

BRASILEIROS ACUMULAM PREJUÍZOS

Por causa da pandemia, muitos governos fecharam as suas 
fronteiras a fim de evitar maior proliferação da Covid-19, prin-
cipalmente de países com maior número de casos. Desde 29 de 
maio, os Estados Unidos vetam a entrada de brasileiros e qual-
quer outro viajante estrangeiro que tenha estado no Brasil, in-
cluindo em trânsito, durante os 14 dias anteriores à chegada 
no país. Matéria publicada em 22 de outubro.

Em matérias publicadas ao longo do ano, o Gazeta News mostrou como a 

pandemia afetou de diversas formas a vida dos brasileiros na Flórida 

O IMPACTO SOCIAL E 
ECONÔMICO DA PANDEMIA

Milhares de pessoas ti-
veram que se reinven-
tar e mudar comple-

tamente o ramo de trabalho 
para se manter durante es-
sa pandemia do novo coro-
navírus. 

Costura e venda de más-
caras, construção civil, cozi-
nha, limpeza de casa, moto-
rista por aplicativo. Com taxa 
de desemprego aumentando, 
tanto na Flórida como em to-
do o país, quem não tem di-
reito ao seguro-desemprego 
precisa encontrar outro tipo 
de trabalho.

A realidade forçou mi-
lhões de pessoas à quarente-
na e ao auto-isolamento. Mui-
tos estão trabalhando em casa 
e outros milhares foram dis-
pensados do emprego.  Sem 
o trabalho que tinham, bra-
sileiros que moram na Flóri-
da contam como estão se re-
inventando para passar pela 

crise gerada pela pandemia.
Economistas do Federal 

Reserve projetam reduções 
totais de emprego de 47 mi-
lhões no país, o que se traduz 
em uma taxa de desemprego 

de 32,1%, de acordo com uma 
análise recente do órgão, ca-
so a situação piore. Com isso, 
profissionais estão sendo obri-
gados a encontrar um outro ti-
po de sustento. 

De acordo com um estudo 
recentemente divulgado pe-
la Oxford Economics, a Flóri-
da está entre os estados mais 
vulneráveis ao choque econô-
mico causado pela pandemia.

Desde março, a Flórida iniciou fechamento de locais e decretou quarentena para conter a pandemia. 

Pixabay

O QUE PENSAM OS ELEITORES BRASILEIROS?

RÁPIDAS

Milhares de imigrantes que moram na Flórida votaram pe-
la primeira vez e escolheram o próximo presidente dos Esta-
dos Unidos. Com uma população em torno de 21 milhões de 
habitantes e 29 colégios eleitorais, mais uma vez, o estado foi 
considerado crucial para definir o resultado das eleições e para 
muitos brasileiros, o imigrante poder exercer o direito ao voto 
é muito importante. Embora o voto nos EUA não seja obriga-
tório, para muitos imigrantes é o que faz a diferença na hora 
de mostrar que se busca uma vida melhor no país que optaram 
por viver. Ansiosos, eles falaram sobre a expectativa de poder 
votar pela primeira vez. Matéria publicada em 15 de outubro. 

ELEITORES DA FLÓRIDA BATEM RECORDES

Os eleitores da Flórida quebraram recordes de votação an-
tecipada e presencial neste ano. Muitos motivados a votar an-
tes por causa da pandemia. 

Quando as Divisões Eleitorais da Flórida contabilizaram os 
votos depois que os últimos locais de votação antecipada fecha-
ram na noite de domingo, quase 9 milhões de votos foram da-
dos pessoalmente ou retornados aos escritórios eleitorais. Isso 
representa 62% de todos os eleitores registrados no estado e 93% 
dos votos recebidos até o momento na última eleição presiden-
cial. Matéria publicada em 2 de novembro de 2020.

MAIOR PRESENÇA DE ELEITORES LATINOS

Este ano, os latinos foram, pela primeira vez, a maior mi-
noria racial ou étnica do país em uma eleição presidencial nos 
Estados Unidos, com um recorde de 32 milhões projetado para 
ser elegível para votar, indica o Pew Reserch Center. A maior 
presença dos eleitores latinos está ligada ao aumento no nú-
mero de naturalizados que pretendem exercer o direito ao vo-
to. Os latinos foram responsáveis por 13,3% de todos os elei-
tores elegíveis, aponta o centro. Matéria publicada em 14 de 
fevereiro de 2020. 

Recorde de eleitores e aumento da presença de votos de imigrantes, 

especialmente latinos, o Gazeta News fez a cobertura da eleição 2020 

ELEIÇÕES: DISPUTA ACIRRADA, 
RECORDE DE VOTAÇÃO E RECONTAGEM

Com participação histó-
rica, eleitorado polari-
zado e aumento na vo-

tação pelo correio, os Estados 
Unidos foram às urnas para 
definir o 46° presidente.

A eleição presidencial de 
2020 bateu recorde históri-
co de participação, com mais 
de 150 milhões de votos, se-
gundo dados do U.S. Elections 
Project, da Universidade da 
Flórida.

Em 2016, cerca de 60% dos 
240 milhões dos cidadãos ap-
tos votaram, mas este ano a 
porcentagem deve ficar acima 
dos 65%, segundo projeções.

Diferente da eleição de 
2016, quando Trump foi con-
firmado vitorioso já na madru-
gada seguinte ao dia da vota-
ção, este ano a apuração dos 
votos demorou mais. 

Por causa da pandemia, 
pelo menos 64 milhões de 
eleitores votaram pelos cor-
reios - um número recorde 
- e como é preciso validar a 

autenticidade da cédula, a de-
mora é prevista pela maioria 
dos analistas eleitorais ameri-
canos. 63,9 milhões de eleito-
res usaram o correio para vo-
tar e 35,7 milhões votaram 
presencialmente.

Para se ter uma ideia, os 

quase 100 milhões de votos 
antecipados corresponde-
ram a 72,7% de todos os votos 
(136,7 milhões) da última elei-
ção presidencial entre Hillary 
Clinton e Donald Trump em 
2016. Assim como a maior par-
te da população na Flórida, os 

brasileiros também se dividi-
ram entre os dois candidatos. 
Com uma população em tor-
no de 21 milhões de habitan-
tes e 29 colégios eleitorais, a 
Flórida elegeu Donald Trump. 
Matéria publicada em 5 de no-
vembro de 2020. 

Os candidatos Joe Biden e Donald Trump levaram mais pessoas às urnas este ano nos EUA. 

Canal 9news



15EUAGazeta Brazilian News · Semana de 31 de Dezembro a 6 de Janeiro de 2021

Programa de intercâmbio 
abre vagas para brasileiros 

A Embaixada e os Consula-
dos dos Estados Unidos no Bra-
sil anunciaram a abertura das 
inscrições para o programa 
Estudos dos Institutos de Lí-
deres Estudantis dos EUA (SU-
SI), que tem como tema Edu-
cação e o Futuro do Trabalho, 
que vai selecionar quatro es-
tudantes brasileiros de gra-
duação para intercâmbio nos 
Estados Unidos.

O SUSI é um programa 
acadêmico que dura de cin-
co a seis semanas e é desti-

nado a estudantes de gradua-
ção, que tenham entre 18 e 25 
anos. O objetivo é melhorar a 
compreensão desses estudan-
tes sobre os EUA e também 
desenvolver suas habilidades 
de liderança.

O programa vai selecionar 
quatro estudantes brasileiros, 
que tenham fluência no idio-
ma inglês. Também serão sele-
cionados candidatos da Índia, 
Indonésia, Tunísia e Nigéria. 
O prazo de inscrição vai até o 
dia 8 de janeiro.

O programa vai selecionar quatro estudantes de graduação.

Flickr

Nova variante do coronavírus é a mesma encontrada no Reino Unido. 

O primeiro caso relatado 
nos EUA da variante COVID-19 
que foi visto no Reino Uni-
do foi descoberto no Colora-
do, anunciou o governador 
Jared Polis na terça-feira,29, 
acrescentando urgência aos 
esforços para vacinar os ame-
ricanos.

A variante foi encontrada 
em um jovem de 20 anos que 
está isolado a sudeste de Den-
ver, no condado de Elbert, e 
não tem histórico de viagens.

O condado de Elbert é uma 
área principalmente rural de 
planícies onduladas na extre-
midade da área metropolita-
na de Denver, que inclui uma 

Primeiro caso de variante 
de COVID-19 nos EUA é 
relatado no Colorado
A variante foi 

encontrada em 

um jovem de 20 

anos no sudeste 

de Denver

parte da Interestadual 70, a 
principal rodovia leste-oeste 
do estado.

O jornal Colorado Politics 
informou que há um segun-
do caso suspeito da varian-
te no estado, de acordo com 

Dwayne Smith, diretor de saú-
de pública do condado de El-
bert. Ambas as pessoas tra-
balhavam na comunidade de 
Simla no condado de Elbert. 
Nenhum dos dois é morador 
daquele município - amplian-

do a possibilidade da variante 
se espalhar pelo estado.

O Laboratório do Estado 
do Colorado confirmou a va-
riante do vírus e os Centros 
de Controle e Prevenção de 
Doenças foram notificados.

Cientistas do Reino Uni-
do acreditam que a variante 
é mais contagiosa do que as 
cepas identificadas anterior-
mente. As vacinas que estão 
sendo dadas agora são consi-
deradas eficazes contra a va-
riante, disseram autoridades 
de saúde do Colorado em um 
comunicado à imprensa.

No momento, a variante 
provavelmente ainda é rara 
no país, mas a falta de histó-
rico de viagens no primeiro 
caso significa que está se es-
palhando, provavelmente se-
meada por viajantes da Grã-
-Bretanha em novembro ou 
dezembro, disse o cientista 
Trevor Bedford, que estuda a 
propagação do COVID-19 no 
Fred Hutchinson Cancer Re-
search Center em Seattle.

Autoridades de saúde pú-
blica estão investigando ou-
tros casos potenciais e rea-
lizando rastreamento de 
contatos para determinar a 
disseminação da variante em 
todo o estado.

Um trabalhador morreu a cada 99 minutos de uma lesão relacionada ao trabalho no ano passado; houve aumento de 

mortes entre trabalhadores hispânicos e latinos, segundo análise do relatório feita pela CNN

Saiba quais foram os empregos com mais mortes nos 
EUA em 2019, de acordo com o Bureau of Labor

As mortes relacionadas ao 
trabalho atingiram o máxi-
mo em 12 anos em 2019, em 
mais de 5.300, de acordo com 
novos dados do Bureau of La-
bor Statistics analisados pe-
la CNN. 

Um trabalhador morreu a 
cada 99 minutos de uma lesão 
relacionada ao trabalho no 
ano passado, segundo o rela-
tório deste mês do BLS. 

O número de mortes rela-
cionadas ao trabalho tem au-
mentado constantemente nos 
últimos cinco anos e 2019 foi 
o ano mais mortal desde 2007 
para mortes no trabalho.

Motoristas 
Os motoristas foram res-

ponsáveis por 1.480 de todas 
as mortes relacionadas ao tra-
balho em 2019 - cerca de um 
em cada cinco trabalhadores 
que morreram no trabalho, 
disse o BLS. Mais de 1.060 
mortes ocorreram na indús-
tria de construção privada, 
outra alta em 12 anos.

Trabalhadores da in-
dústria

Mas os trabalhadores da 
indústria de pesca e caça tive-
ram as maiores taxas de mor-
talidade por 100.000 trabalha-
dores em tempo integral, de 
acordo com o BLS, com 145 
mortes por 100.000 pessoas. 
Eles foram seguidos por ma-
deireiros, pilotos e engenhei-
ros de voo e consertadores de 
telhados.

Transporte 
Um número esmagador 

de mortes no local de tra-
balho foram incidentes de 
transporte, que representa-
ram mais de 2.000 mortes. 
Seguiram-se quedas, escorre-
gões e tropeções, com mais de 
880 mortes. Suicídios e over-
doses não intencionais tam-
bém foram responsáveis por 
mais de 300 mortes relacio-
nadas ao trabalho em 2019.

Aumento de mortes 
entre trabalhadores his-
pânicos e latinos

Entre as tendências per-
turbadoras de 2019 estava o 
aumento de mortes relacio-
nadas ao trabalho entre traba-
lhadores hispânicos e latinos. 
No ano passado, 1.088 traba-
lhadores hispânicos ou lati-
nos morreram no trabalho, 
de acordo com o BLS. Apenas 
três anos antes, em 2016, es-
se número era de 879. É o au-
mento mais acentuado entre 
os grupos raciais e étnicos.

De acordo com o relató-
rio, os números detalhados 
por tipo de trabalho e moti-
vo de óbito, são:

Empregos com maior nú-
mero de mortes relacionadas 
ao trabalho em 2019: 

-Transporte e movimenta-
ção de materiais: 1.481

-Construção e extração: 
1.066

-Serviço: 762
-Instalação, manutenção e 

reparo: 438
-Gestão, negócios, opera-

ções financeiras: 409

Acidentes de trabalho fa-
tais por evento: 

-Incidentes de transpor-
te: 2.122

-Quedas, escorregões, tro-
peções: 880

-Violência e outros feri-
mentos por pessoas ou ani-
mais (inclui homicídios e sui-
cídios): 841

-Contato com objetos e 
equipamentos: 732

-Exposição a substâncias 
ou meio ambiente nocivos 
(inclui overdoses de substân-
cias): 642

Empregos com maior taxa 
de mortalidade por 100.000 
trabalhadores equivalentes 
em tempo integral:

-Pesca e caça: 145 por 
100.000

-Registro: 68,9 por 
100.000

-Pilotos de aeronaves e en-
genheiros de voo: 61,8 por 
100.000

-Telhados: 54 por 100.000
-Construção: 40 por 

100.000. 

Reparos ou construção de telhados estão entre os empregos com maior taxa de mortalidade nos EUA. 

Pixabay
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 Líder republicano no Senado, Mitch McConnell, bloqueou o aumento.

AFP

Os esforços para aumentar 
os pagamentos diretos do pro-
jeto de lei de alívio do corona-
vírus no final do ano para US 
$ 2.000 foram paralisados na 
quarta-feira, 30, pois os líderes 
republicanos do Senado e de-
mocratas pareciam divididos 
sobre o envio de mais alívio.

A Câmara, controlada pe-
los democratas, aprovou um 
projeto independente para au-
mentar os cheques de US $ 
600 para US $ 2.000, já que 44 
republicanos estimulados pe-
lo presidente Donald Trump 
se juntaram a quase todos os 
democratas no apoio à medi-
da. O Senado controlado pelo 

Senado bloqueia aumento 
de auxílio  e Tesouro 
começa a enviar US$ 600
Caso seja 

aprovado, 

o restante, 

US$1.400, será 

enviado depois 

Partido Republicano mostrou 
menos apetite para passar os 
cheques sem anexar outras 
prioridades de Trump que os 
democratas consideram tóxi-
cas - e afundaria qualquer le-
gislação.

Ao mesmo tempo, o De-
partamento do Tesouro pas-
sou a enviar pagamentos de 
até US $ 600 na noite de ter-
ça-feira, 29. Se o Congresso 
conseguir superar a espinho-
sa dinâmica política para au-

mentar os depósitos para US 
$ 2.000, o governo mais tar-
de acrescentará ao dinheiro 
já distribuído.

Na terça-feira, o líder da 
maioria no Senado, Mitch Mc-
Connell, R-Ky., apresentou um 
projeto de lei que aumenta-
ria os pagamentos para US $ 
2.000, mas também revogaria 
a Seção 230 da Lei de Decên-
cia nas Comunicações, que 
fornece proteções de respon-
sabilidade legal para platafor-
mas de internet e cria uma co-
missão sobre eleitores fraude. 
O presidente pressionou pe-
la última disposição, pois ele 
alega, sem evidências, que a 
fraude generalizada custou-
-lhe a corrida presidencial de 
2020 contra o presidente elei-
to Joe Biden.

O líder da minoria no Se-
nado, Chuck Schumer, D-N.Y., 
Disse na terça-feira que vin-
cular outras propostas à me-
dida de dinheiro direto “seria 
uma tentativa descarada de 
privar os americanos de um 
cheque de sobrevivência de 
US $ 2.000”.

Com informações da Asso-
ciated Press. 

Leia a matéria completa 
no gazetanews.com. 

Governador da CA oferece 
US$ 2 bi para reabrir escolas 

O governador da Califór-
nia, Gavin Newsom, na quar-
ta-feira, 30, incentivou as es-
colas a retomarem a educação 
presencial no próximo ano, 
começando com os alunos 
mais jovens, e prometeu US$ 
2 bilhões em ajuda estadual 
para promover o teste do coro-
navírus, maior ventilação das 
salas de aula e equipamentos 
de proteção individual.

A recomendação foi im-
pulsionada por evidências 
crescentes de que há meno-

res riscos e maiores benefícios 
da instrução presencial, espe-
cialmente para os alunos mais 
jovens, disse ele. Isso ocorre 
em meio ao aumento da pres-
são sobre as escolas para rea-
brir campi com base nesses 
fundamentos.

A proposta vem enquanto 
a Califórnia continua consu-
mida por uma crescente crise 
pandêmica. O estado registra 
mais de 24.500 mortes duran-
te a pandemia. Com informa-
ções da Associated Press. 

Covid-19: EUA vacinam 200 
mil pessoas por dia

Os Estados Unidos têm 
vacinado uma média de ape-
nas 200 mil pessoas por dia 
contra a Covid-19, e muitos 
estados usaram apenas uma 
pequena porcentagem das re-
messas enviadas neste mês.

Dados coletados dos es-
tados e do Departamento 
de Saúde e Serviços Huma-
nos mostram que, embora a 
Operação Warp Speed tenha 

Vacinação está abaixo do estimado.

Reuters/SIPHIWE SIBEKO

distribuído milhões de do-
ses, alguns estados têm sido 
lentos na vacinação e o país 
pode não atingir a meta.
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O Reino Unido aprovou, 
na quarta-feira, 30, a vaci-
na contra a Covid-19 desen-
volvida pela Universidade de 
Oxford e pela farmacêutica 
AstraZeneca para uso na po-
pulação. O país é o primeiro a 
conceder a aprovação.

A previsão é de que as do-
ses comecem a ser aplicadas 
na segunda (4) em grupos de 
risco, que serão prioritários.

Esta é a segunda vacina 
aprovada pelos britânicos; a 
primeira foi a da Pfizer/BioN-
Tech, que já começou a ser 
aplicada em grupos com prio-
ridade no Reino Unido. O país 
também foi o primeiro a apro-
var a vacina.

No Brasil, a coordenadora 
dos estudos da vacina de Ox-
ford no Brasil disse que, com 
a aprovação no Reino Unido, 
o uso emergencial da vacina 
já pode ser solicitado à Agên-
cia Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa). A presidente 
da Fiocruz disse que pretende 
finalizar os documentos do pe-
dido até 15 de janeiro. 

Reino Unido 
aprova vacina 
de Oxford e 
AstraZeneca

O Senado da Argentina 
aprovou, na madrugada de 
quarta-feira, 30, após 12 ho-
ras de debate, o projeto de 
lei de autoria do governo do 
presidente Alberto Fernán-
dez para legalizar o aborto 
no país.

Foram 38 votos a favor 
da legalização, 29 contra e 
uma abstenção.

Com isso, a Argentina 
passa a ser o 67º país a ter o 
aborto legalizado.

“É aprovado, vira lei e 
vai para o Executivo”, decla-
rou a vice-presidente Cristi-
na Kirchner, que preside o 
Senado.

O texto aprovado estabe-
lece que as mulheres têm di-
reito a interromper volunta-
riamente a gravidez até a 14ª 
semana de gestação. Após es-
te período, o aborto será per-
mitido apenas em casos de 
risco de vida para a gestan-
te ou quando a concepção é 
fruto de um estupro.

Leia a matéria completa 
no gazetanews.com. 

Senado da 
Argentina aprova 
legalização do 
aborto no país

A queda do Brasil para a 13ª posição é resultado da expectativa de que a 

recuperação doméstica seja menos vigorosa que a de outros países

Brasil deve cair mais uma posição 
entre as maiores economias em 2021

O Brasil cairá mais uma 
posição na liga das 
maiores economias do 

mundo em 2021. A previsão é 
da consultoria britânica CEBR 
que divulgou o estudo anual 
sobre as perspectivas da eco-
nomia global. O estudo indica 
que o Brasil será ultrapassado 
pela Austrália e, assim, deve 
terminar o ano que vem co-
mo a 13ª maior potência eco-
nômica.

A queda do Brasil é resul-
tado da expectativa de que a 
recuperação doméstica será 
menos vigorosa que o visto 
em outros países: a consulto-

Além disso, a CEBR apon-
ta para problemas estruturais 
que pioram o desempenho da 
economia brasileira. “Um pro-
blema que vai afetar o merca-
do de trabalho do Brasil que 
emerge no pós-Covid nos pró-
ximos anos é a fraca produti-
vidade”, destaca o documento 
de 240 páginas. Para os eco-
nomistas britânicos, a baixa 
produtividade do brasileiro é 
resultado do ambiente pouco 
amigável para os negócios, en-
tre outros motivos. 

Em 2011, o Brasil chegou a 
ficar na sexta posição. Leia mais 
no gazetanews.com.

País deve terminar 2021 na 13ª posição, segundo projeção. 

Marcello Casal JrAgência Brasil

ria britânica prevê crescimen-
to econômico brasileiro de 
3,3% em 2021. O ritmo é infe-
rior à expectativa para a Aus-

trália, que deve ter expansão 
de 3,5%. Por isso, australia-
nos devem ultrapassar os bra-
sileiros.

Brasil exige teste negativo de covid-19 para entrada no país 

Brasileiros e estrangeiros 
que quiserem entrar no Bra-
sil por via aérea devem apre-
sentar teste negativo, do tipo 

RT-PCR, para a covid-19, antes 
do embarque.

Os testes laboratoriais de-
vem ser realizados nas 72 ho-

ras anteriores ao embarque 
e apresentados junto com a 
Declaração de Saúde do Via-
jante (DSV), expressando con-

cordância com as medidas de 
prevenção da covid-19, que o 
passageiro deverá seguir en-
quanto estiver no país.
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No Réveillon, todos nós apro-
veitamos a oportunidade para 
avaliar o ano que passou e esta-
belecer alguns objetivos para o 
ano seguinte. Nesse momento, 
nos sentimos decepcionados em 
relação às metas que não conse-
guimos atingir, mas também de-
vemos tomar o tempo para reco-
nhecer os objetivos alcançados.

Este ano vivemos um ano in-
teiro dentro de uma pandemia, 
e muitas das resoluções adota-
das em 2019 foram por água 
abaixo... então que tal simplifi-
car este ano?

1 – Estipule resoluções pos-
síveis

De nada adianta estabelecer 
metas impossíveis: você acaba se 
frustrando ao final do ano, quan-
do não conseguir cumprir todas 
as suas resoluções. Pense em ob-
jetivos factíveis, possíveis de se-
rem realizados ao longo de 2021. 
Quanto mais distante a resolução 
estiver de sua realidade atual, 
mais difícil é se motivar para al-

cançá-la. Não bastasse o risco de 
se endividar, você ainda pode se 
frustrar quando não conseguir 
alcançar esse objetivo.

 2 – Não escolha objetivos que 
não dependem de seu controle

O que está ao seu alcance 
entre as resoluções que você es-
tipulou para o ano seguinte? É 
importante responder essa per-
gunta, pois nem sempre esco-
lhemos objetivos que estão ao 
nosso alcance. Para não cairmos 
nesse erro, devemos pensar em 
resoluções que estejam efetiva-

mente sob nosso controle. As 
resoluções devem ser suas, de-
pendentes apenas de suas reali-
zações ao longo do ano para que 
sejam cumpridas.

3 – Estabeleça metas a curto, 
médio e longo prazo

Por que não estabelecer me-
tas a curto, médio e longo prazo? 
Por exemplo, se você pretende 
mudar de carreira em 2021, ou 
mesmo ganhar uma promoção, 
que tal estabelecer como resolu-
ções: primeiramente, fazer um 
curso de atualização profissional, 
depois, divulgar seu currículo e 
buscar empresas que estão à pro-
cura de novos funcionários e fi-
nalmente, conseguir o emprego 
dos sonhos. Essa é uma forma de 
tornar as resoluções de Ano Novo 
mais palpáveis porque buscam-se 
os passos necessários para che-
gar ao resultado final pretendido.

4 – Seja mais saudável
Ser mais saudável não signi-

fica, necessariamente, perder pe-
so. Muitas pessoas colocam essa 

resolução no topo de suas listas, 
mas se esquecem de que o obje-
tivo final deve ser sempre a bus-
ca por uma vida mais saudável. 
Para isso, não é ideal correr atrás 
de dietas malucas, mas sim co-
mer efetivamente bem (alimen-
tos saudáveis), por meio de uma 
reeducação alimentar, de pre-
ferência acompanhada por um 
nutricionista. Além disso, uma 
vida mais saudável envolve tam-
bém a prática regular de exer-
cícios. Quem pratica exercícios 
aumenta muito a qualidade de 
vida, com maior disposição para 
trabalhar, estudar e realizar ou-
tras atividades.!

5 – Economize e invista di-
nheiro

Essa dica vale tanto para o fu-
turo próximo (o ano seguinte), 
quanto para o futuro  quando vo-
cê for mais velho. Economizar e 
realizar investimentos inteligen-
tes são medidas essenciais para 
garantir seu futuro. Além de não 
saber com quais imprevistos te-

remos que lidar no futuro deve-
mos sempre contar com uma re-
serva financeira de emergência. 
Quanto mais diversificarmos e 
investirmos pensando no futuro, 
melhor será nossa qualidade de 
vida nos anos seguintes.

6 – Seja mais positivo
A positividade deve estar em 

todos os aspectos de sua vida: fi-
nanceiros, emocionais, familia-
res, acadêmicos, enfim, em tudo 
o que fizer. Uma forma de encarar 
positivamente os desafios e adver-
sidades que a vida te apresenta é 
considerando-os como oportuni-
dades de aprendizado. Quanto 
mais passamos por experiências 
difíceis na vida, mais nos fortale-
cemos e aprendemos a lidar com 
situações semelhantes no futu-
ro. Assim, pense positivamente 
e imagine o lado bom das coisas. 
Essa nova forma de encarar a vi-
da poderá lhe render bons frutos.

Boas entradas para todos e 
um 2021 com muita abundância; 
especialmente de saúde!

POR CLAUDIA FEHRIBACH

Carioca, 

formada em 

Artes pela Uni-

versidade do 

Rio de Janeiro. 

Conselheira 

financeira es-

pecialista em 

orçamento, 

crédito pes-

soal , proteção 

de família e 

acumulação 

de patrimônio.

Vice-Presiden-

te Executiva 

da Five Rings 

Financial.Envie 

sua dúvida 

por email para 

claudia@five-

ringsfinancial.

com

Chegou aquela época do ano onde prometemos  certas resoluções...

saudefinanceira@gazetanews.comSAÚDE FINANCEIRA

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

para suas necessidades individuais.
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T
erminamos um ano compli-
cado, intenso, difícil, mas 
também cheio de descober-
tas, de verdades, de encon-

tros e separações. Passamos todos 
por uma crise que transformado-
ra: o que virá depende de nós. O 
que virá precisa se erguer sobre o 
aprendizado do passado.

E 2020 está passando. Termina a 
crise? Não, mas fechamos um ciclo. 
Uma das coisas que aprendemos, na 
marra, nesse ano é que se você tem 
um sonho engavetado está na hora de 
por as mãos na massa porque o futu-
ro é agora. Não tem o que esperar.

Como escreveu o mágico Walt 
Disney, “A única maneira de come-
çar a fazer algo é parar de falar e 
começar a fazer.” Portanto, pare de 
reclamar e aja. Pare de lamentar o 
que foi e o que não foi e dê início 
agora ao projeto de sua vida.

Esse tênue fio que é a vida. Tão 
forte como aço às vezes quando, de-

sesperados, queremos dar um tem-
po e tão sutil quando se quebra de 
repente sem que o esperássemos 
ou quiséssemos. A vida está pedin-
do nossa participação: mais atenta, 
mais presente, mais intensa, mais 
verdadeira. Todo momento é um 
bom momento para você ser.

Comece a ser agora o que você 
quer ser amanhã.

(William James) Carpem Diem, 
diziam os antigos romanos: colha 
o momento. Aproveite as brechas 
que qualquer situação sempre ofe-
rece, seja flexível, avance onde se 
abrir um espaço. Desista de teimo-

sias, abra mão de vaidades: seja.
Algo precisamos aprender com 

essa pandemia, não? Cada um de 
nós, em seu íntimo pode e deveria 
se perguntar: o que eu aprendi? O 
que significou para mim? Para onde 
me levou? O que me fez descobrir?

Somente assim, o ano novo po-
de se abrir como uma possibilida-
de renovada de criar sua história. 
Aquele percurso singular que faz 
de você uma pessoa exclusiva. Suas 
escolhas, suas ações, seu legado. 
Qual é sua contribuição para com o 
mundo? Como você é conhecido e 
reconhecido? Como será lembrado?

Nesse último dia de 2020 nos 
cabe, também, uma reflexão séria 
sobre nossa presença sobre o plane-
ta. Como podemos ajudar o todo e, 
desta forma, criar uma qualidade 
de vida melhor para nós e nossos 
entes queridos?

Vale ainda considerar os dese-
jos não realizados neste ano que 

se passou: o que era importante? 
O que não fez na realidade falta? 
Quais são afinal as prioridades?

Nunca é tarde para começar 
porque toda vida há de ser vida 
cheia, vida vivida. Não se deixe ilu-
dir pelos números na certidão de 
nascimento. Por isso o ditado, “En-
quanto há vida há esperança”: há 
a esperança de você arregaçar as 
mangas e fazer acontecer. Sem me-
do e sem apelar, mas também com 
medo e rezando que dê tudo certo.

Sofrer é inevitável: viver é op-
cional. Faça uma boa escolha e se 
jogue para que 2021 seja o seu ano 
inesquecível que deixará doces re-
cordações em sua biografia. Con-
fie em sua intuição e se essa “o en-
ganar” é porque talvez não era real 
intuição e sim desejo fantasioso da 
sua mente confusa. Continue tes-
tando, até encontrar a voz interior 
na qual confiar.

Feliz Ano Novo!

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

COMEÇOS

adriana@gazetanews.comPor ADRIANA TANESE NOGUEIRA

Tudo o que você sonha em empreender, comece agora a fazer. A audácia tem algo de genial, de poderoso e de mágico. (Goethe)
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A 
fumaça do cigarro é tão pre-
judicial quando a expelida 
pelo escapamento de um au-
tomóvel. Enquanto o escapa-

mento libera de 30 a 80 mil ppm (par-
tículas por milhão) de monóxido de 
carbono, o cigarro emite de 20 a 60 
mil ppm.

Em janeiro de 2006, a Comissão 
de Recursos Atmosféricos da Califór-
nia, estado norte-americano consi-
derado referência em regulamenta-
ção sanitária e ambiental, aprovou a 
defi nição da fumaça de cigarros co-
mo “contaminação tóxica do ar”. A 
iniciativa ganhou força depois que 
uma pesquisa revelou que, entre os 
pesquisados, 16% eram fumantes, 
mas 56% dos adultos e 64% dos ado-
lescentes estavam expostos à fuma-
ça alheia. A pesquisa indicou, ainda, 
que cerca de 6,6 mil californianos 
morrem anualmente de doenças as-
sociadas à exposição ao fumo. Dos 
países que lutam contra o tabagismo, 
o Canadá saiu na frente, proibindo o 
fumo em locais fechados e incenti-

vando os postos de venda de cigarros 
a oferecer alternativas para o contro-
le do vício, como adesivos e gomas 
de nicotina. No Brasil, o pioneirismo 
fi cou por conta da proibição do fumo 
em locais fechados, apesar de ainda 
não haver rigor na punição dos in-
fratores.

Para a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), o tabagismo é tercei-

ra causa de morte evitável em todo 
o mundo. Mata mais que aids, alcoo-
lismo, cocaína, heroína e acidentes 
de trânsito juntos. Das mais de 4.800 
substâncias químicas que são libera-
das durante a combustão do tabaco, 
cerca de 60 são cancerígenas. E a ni-
cotina, que não provoca câncer, induz 
ao vício.

O tabagismo pode causar câncer 

de pulmão, enfi sema pulmonar, bron-
quite crônica, doenças cardiovascu-
lares, aneurismas arteriais, úlcera do 
aparelho digestivo, infecções respira-
tórias, trombose vascular, amarela-
mento dos dentes, envelhecimento 
da pele, mau- hálito, perda do fôlego 
e queda da resistência física e do de-
sempenho esportivo. Além disso, há o 
risco de impotência sexual, infertili-
dade, câncer do colo do útero, meno-
pausa precoce e dismenorréia. Um es-
tudo do Departamento de Psquiatria 
da Universidade de Michigan revelou, 
ainda, que o consumo contínuo de ta-
baco torna o pensamento mais len-
to e reduz o QI (Quociente de Inteli-
gência).

O tabagismo é responsável por 
4,9 milhões de mortes anuais em to-
do o mundo, e a incidência de tabagis-
tas entre os mortos pelas causas mais 
conhecidas é assustadora. Veja a por-
centagem de fumantes detectada nas 
principais causa mortis:

-Câncer de pulmão: 90%
-Bronquite e enfi sema: 85%

-Bronquite crônica: 40%
-Outros tipos de câncer, como de 

boca, laringe, faringe, esôfago, pân-
creas, rim, bexiga e colo do útero: 30%

-Doenças coronarianas: 25%
-Doenças vasculares: 25%
A mulher que fuma durante a ges-

tação pode ter desde o descolamen-
to prematuro da placenta e hemor-
ragias, levando a um possível aborto, 
até o nascimento prematuro da crian-
ça, com baixo peso. E a criança pode-
rá manter o quadro de baixo peso e 
apresentar distúrbios de desenvolvi-
mento motor e intelectual. Se a mãe 
parar de fumar na fase de amamenta-
ção, o bebê pode apresentar sintomas 
da síndrome da abstinência, como ir-
ritabilidade, choro fácil e tremor de 
braços e pernas. Atenção: bebês cujos 
pais são fumantes apresentam cinco 
vezes mais risco de morte súbita sem 
causa aparente.

Antes de acender um cigarro, 
olhe à sua volta, pense no futuro e de-
sista da ideia.

Lembre-se de que, fumando um 
maço de cigarros por dia, por mais de 
dez anos, você está jogando fora, em 
média, cinco anos de vida.

LAIR RIBEIRO

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

Tabagismo — Apague esse vício

lair.ribeiro@gazetanews.com
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“
I Love You Too” é o tí-
tulo do mais novo sin-
gle da cantora Ludmil-
la, com a participação 

do rapper Orochi. A canção, 
composta por Gerson Costa 
e Soraia Ramos, ambos artis-
tas portugueses, é parte do 
novo projeto “Numanice Ao 
Vivo”, que será apresentado 
por completo em breve pe-
la Warner Music. O trabalho 
é inspirado no EP de pago-
de “Numanice”, lançado em 
abril deste ano. O trabalho 
marcou a estreia da cantora 
no ritmo e teve grande apro-
vação do público. O registro 
de “Numanice Ao Vivo” foi 
feito em novembro, em um 
dos cartões postais mais bo-
nitos da Cidade Maravilho-
sa, o Pão de Açúcar. Além da 
música, o público também 
vai poder conferir uma parte 

do trabalho, com o videocli-
pe de “I Love You Too”, dis-
ponível no canal do YouTube 
da artista.

A letra fala de um casal, 
cuja mulher descobriu que 
foi traída por seu parceiro 
com uma amiga dela. A ideia 
de reproduzir a canção, can-
tada em português de Portu-
gal, foi da própria Ludmilla, 
que é fã e amiga de Soraia, 
compositora e intérprete da 
música original, junto com 
GSon. “Escolhi essa música 
porque gosto muito dela há 
tempos.

Desde a primeira vez 
que ouvi essa canção, fiquei 
apaixonada, tanto que viciei 
a minha família toda nela. 
Agora, vi a oportunidade de 
gravar ela em ritmo de pago-
de e vi também a chance de 
colocar o Orochi na voz mas-

C
om o final do contur-
bado ano de 2020, o 
Ecad (Escritório Cen-
tral de Arrecadação e 

Distribuição) fez um levanta-
mento especial das músicas 
mais tocadas em shows reali-
zados no país nos últimos 10 
anos, sejam pequenas apresen-
tações ou megaeventos. No to-
po da lista, ao contrário do que 
se pode imaginar, não aparece 
nenhum hit sertanejo — gêne-
ro mais tocado nas rádios e fes-

tas em geral –, mas sim o pop 
black  “Não Quero Dinheiro”, 
composto por Tim Maia e lan-
çado por ele em 1971.

Completam as cinco pri-
meiras do ranking, a pop 
sertanejo “Ai Se Eu Te Pe-
go” (Sharon, Antônio Dyggs, 
Amanda Cruz, Aline Medei-
ros da Fonseca, Karine Vina-
gre e Duda), com a qual Mi-
chel Teló firmou sua carreira 
solo e fez sucesso em deze-
nas de países; “Praieiro” (de 

Manno Góes), gravada origi-
nalmente pela banda Jammil 
e Uma Noites; “Balada” (de 
Cássio Sampaio), consagra-
da na voz de Gusttavo Lima e 
“País Tropical” (principal su-
cesso de Jorge Ben Jor).

Vale lembrar que o seg-
mento de shows ao vivo foi 
o que mais sofreu com a 
pandemia da Covid-19, com 
eventos, festas e festivais 
sendo suspensos/adiados, fa-
zendo com que isso refletis-

se na arrecadação de direitos 
dos autores das faixas no que 
se refere a 2020.

PLANETA MÚSICA

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

Ludmilla canta “I Love You Too”

Tim Maia tem música mais tocada em 

shows do Brasil

planetamusica@gazetanews.comPor GENE DE SOUZA

culina, que é um artista cujo 
trabalho eu gosto muito”, ex-
plica Ludmilla.

Para Orochi, convite fei-
to, convite aceito: “como ne-
gar um convite da Ludmil-
la?! Essa mulher é braba, uma 
referência na nossa música. 
E é muito gratificante fazer 
parte de um projeto desse ta-

manho, com uma artista de 
quem sou fã há muito tempo. 
Tô saindo da minha zona de 
conforto, cantando um pago-
de, que é um gênero que tam-
bém faz parte da minha raiz. 
A história do rap e a do sam-
ba se cruzam e precisamos 
fazer mais essa mistura. Só 
agradeço!”, conta Orochi.
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Chilling 

Adventures of 

Sabrina – Part 

4

Netfl ix

A última 
temporada ou 
parte de “Chil-
ling Adventu-

res of Sabrina” (O Mundo Sombrio 
de Sabrina, título no Brasil) está 
disponível a partir do 31 de dezem-
bro na plataforma de ‘streaming’ 
Netfl ix. A quarta parte terá oito 
episódios, e mostrará os Eldritch 
Terrors chegando em Greendale. 
Com isso, o coven vai ter que lutar 
contra todos eles, até chegarem ao 
vazio. Bem intenso, não é mesmo? 
A série gira em torno da jovem 
Sabrina Spellman, que está prestes 

a completar dezesseis anos, e é 
obrigada a tomar uma decisão 
crucial que mudará sua vida para 
sempre. Ela deve escolher entre 
o mundo das bruxas e o mundo 
dos mortais, enquanto luta para 
proteger a família e os amigos de 
forças sombrias que os ameaçam. 
No elenco estão Kiernan Shipka, 
Jazz Sinclair, Gavin Leatherwood, 
Ross Lynch, Miranda Otto, Lachlan 
Watson, entre outros.

Bridgerton

Netfl ix

E claro, não 
podemos 
esquecer de 
“Bridgerton”, 
nova série da 
criadora de 

Grey’s Anatomy, Shonda Rhimes, 
que já está disponível na Netflix, 
desde o dia 25 de dezembro. 
“Bridgerton” apresenta o mundo 
sensual, luxuoso e competitivo 
da alta sociedade de Londres do 
século 19. Na época, a família 
Bridgerton, composta por oito 
irmãos, se esforça para lidar com 
o mercado de casamentos, os 
bailes suntuosos de Mayfair e os 
palácios aristocráticos de Park 
Lane. Cheio de dramas, roman-
ces e intrigas na alta sociedade 
londrina. A série foi escrita por 
Chris Van Dusen e foi baseado 
nos livros de Julia Quinn. No 
elenco estão Phoebe Dynevor, 
Jonathan Bailey, Claudia Jessie, 
Regé-Jean Page, Nicola Coughlan, 
Adjoa Andoh, Julie Andrews, 
entre outros.

The Watch

BBC America

A nova série 
do canal BBC 
America, 
“The Watch”, 
estreia no 
domingo, dia 
de 3 de janei-

ro, às 8:00pm ET/PT. Baseado 
nas personagens dos romances 
‘Discworld’ escritos por Terry 
Pratchett, a trama acompanha 
um grupo de policiais desajusta-
dos que se unem, após décadas, 
para salvar sua cidade corrupta 
da catástrofe. Criado por Simon 
Allen, no elenco estão Richard 
Dormer, Lara Rossi, Jo Eaton-
-Kent, Marama Corlett, Wendell 
Pierce, entre outros.

A Teacher

Hulu

A série “A Tea-
cher” já está 
disponível na 
plataforma de 
‘streaming’ 
Hulu. Em 10 
episódios, 

todas as complexidades e conse-
quências envolvendo a história 
por trás de uma foto íntima 
de Claire, uma professora do 
ensino médio que mantinha um 
relacionamento amoroso com 
Eric, um de seus alunos ado-
lescentes. No elenco estão Kate 
Mara, Nick Robinson, Ashley 
Zukerman, Rya Kihlstedt, Shane 
Harper, entre outros. A série foi 
criada por Hannah Fidell.

CINEMA

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

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

Dicas de séries para assistir nesse final de ano

cinema@gazetanews.comPor JANA NASCIMENTO NAGASE
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Aos meus queridos leitores, Feliz Ano Novo, com muito amor, paz, saúde e mais positividade!!! 2020 foi o ano mais desafi ador do século, não? Aqui vai algumas 
séries para animar o seu fi nal de ano! Que venha 2021!
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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

Fernanda Cirino comanda o Gazeta24Hs

tensy tavares

na foto, tirada antes da pandemia, o Board de 

Premiação do Focus Brasil. não está na foto, mas 

faz parte do Board, a educadora Beatriz Cariello.

Simone da dupla Simone & Simaria

marco Alevato

Andrea Faria

Happy Bday Tensy 

do Gazeta!!!

Gazeta 24H para 

você ficar bem 

informado todos os 

dias

Focus Brasil South Florida apresenta o 

Board de Premiação 2021

Feliz Aniversário, 

Andrea Faria!

U
m Happy Birthday mais que es-
pecial do BASTIDORES para a 
nossa colega Tensy Tavares, de-

signer e manager do Gazeta News e da 
Radio Gazeta! A querida baiana, com-
pleta mais um ano de vida no dia 2 
de janeiro e merece todo o nosso ca-
rinho.

Tensy veste a camisa e faz parte 
do time do Gazeta há 2 anos e não po-
deria deixar de receber essa homena-
gem! Parabéns Tensy!!! Saúde!

E 
para quem gosta de ficar bem 
informado com um resumo 
das principais notícias do dia, 

acompanhe o Gazeta24H, no Sto-
ries do Instagram GazetaNews. De 
segunda a sexta à partir das 8 PM, a 
Editora Chefe do GazetaNews, Fer-
nanda Cirino, apresenta o que foi 
destaque no GazetaNews.com

A
pós um ano desafiador, com o cancelamento de todos os even-
tos presenciais do Focus Brasil 2020, a fundação fecha o ano com 
muito orgulho por ter realizado eventos online, em todos os paí-

ses que sediam o Focus Brasil pelo mundo, através das lives pelo face-
book e Youtube. Nesta semana, a fundação apresentou o Board de Pre-
miação do Sul da Flórida, para a temporada 2021, que já iniciarão as 
reuniões e trabalhos a partir do dia 12 de janeiro, com a definição de re-
gras e categorias para o Focus Brasil Awards 2021, que terá início no dia 
6 de fevereiro, com o voto popular.

(Foto do Board, tirada antes do início da pandemia. Não está na foto 
mas faz parte do Board, a educadora Beatriz Cariello.)

Fique atento a todas as novidades e informações no Gazeta News e 
sucesso para o Focus Brasil !

O 
nosso “Parabéns pra você” pa-
ra a empresária e presidente do 
BBG (Brazilian Business Group) 

Andrea Faria, que fez aniversário no 
último dia 30 de dezembro.

Andrea Faria é uma profissional 
atuante na área de business no sul da 
Flórida e realiza um trabalho exem-
plar à frente do BBG, conectando em-
presários e profissionais brasileiros do 
sul da Flórida e gerando um impacto 
positivo para nossa comunidade. Ha-
ppy Birthday do BASTIDORES!

Grávida, Simone 
compra casa em 
Orlando e pretende 
ter a filha em Miami

G
rávida, a cantora Simone Men-
des, 36, da dupla Simone &amp; 
Simaria, resolveu ter o seu ba-

by aqui nos Estados Unidos. Após rece-
ber inúmeras críticas na web por que-
rer planejar o parto da filha (Zaya), no 
país, a cantora explicou nos stories do 
seu perfil do Instagram, que comprou 
uma casa em Orlando, e precisava es-
tar aqui, mesmo no meio da pande-
mia, para resolver algumas burocra-
cias. A cantora planeja ter a filha em 
Miami.

CFBACC elege 

nova diretoria 

para 2021

D
estaque desta semana 
no BASTIDORES para 
a eleição da nova dire-

toria da Central Florida Bra-
zilian-American Chamber of 
Commerce (CFBACC), que 
vai atuar em 2021. Dentre os 
objetivos para o novo ano, a 
CFBACC pretende promover 
intercâmbio de investimen-
to, comércio e serviços entre 
EUA e Brasil, e novas séries 
de seminários para gerar ain-
da mais valor aos associados.

Veja fotos da nova direto-
ria 2021 do BACCF. 

.Diretoria 2021 CFBACC- 
Andreia Almeida - presi-
dente-Marco Alevato - vi-
ce-presidente-Paulo Corrêa 
- tesoureiro-Marcello Silva - 
secretário-Marcelo Gonçal-
ves - diretor de esportes-Pau-
lo Isayyid - diretor de novos 
membros.

marcello Silva

Andreia Almeida marcelo Gonc?alves Paulo isayyid Paulo Corre?a




