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BOAS DECISÕES
FINANCEIRAS PARA TOMAR

VOCÊ ESTÁ PREPARADO
PARA SER PROMOVIDO?

O NOSSO PODER DE
EDUCAR E TRANSFORMAR
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Invasão no Congresso causa terror
e morte em Washington D.C.
O
Capitólio, prédio que abriga o Congresso em
Washington D.C., foi invadido por seguidores
de Donald Trump na tarde de quarta-feira, 6,
durante sessão conjunta do Congresso de reconhecimento da vitória do democrata Joe Biden na elei-

ção presidencial. Houve ameaça de bomba e tiros. A
Guarda Nacional e agentes da polícia local tentaram
conter os manifestantes, mas sem sucesso. Ao menos
uma pessoa morreu.

AP Photo-John Minchillo
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Flórida a um passo
de se tornar centro
global de tecnologia
Jmgglez-Pixabay

Miami está entre as cidades escolhidas.

ovas indústrias de tecnologia
despontam no sul do país e,
N
impulsionadas pela pandemia,
Orlando, Miami e Tampa estão a
um passo de se tornarem novos
polos globais.
Flórida | Pág. 10

PROCESSOS USCIS

PEDIDOS DE PRORROGAÇÃO
DE PERMANÊNCIA NOS EUA
AUMENTAM
O Capitólio, prédio que abriga o Congresso em Washington D.C., foi palco de violência na tarde de quarta-feira,6.
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“Olhares brasileiros”: concurso vai selecionar fotografia de brasileiros
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Banco Mundial e a economia global em 2021

O
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do Leste de
Minas Gerais
(UNILESTEMG). Traz
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comunicação,
escritora,
revisora e
organizadora
do livro Eta
Babilônia.
Atualmente
é editora e
repórter do
Gazeta News.

Banco Mundial fez
uma previsão moderada para a economia
global neste ano, informando que é provável uma expansão de 4%, embora a recuperação seja “reduzida”.
Os tomadores de decisão
precisam agir decisivamente,
de acordo com a publicação
Prospectos da Economia Global, lançada em janeiro. Embora já haja um crescimento
depois dos 4,3% em 2020, a

condições de crédito favoráveis devem apoiar a recuperação do investimento e do
consumo privado, puxando o
crescimento de 2021 para 3%.
O setor de serviços do país irá
se recuperar mais lentamente do que o setor industrial
em função de um persistente
medo de risco entre os consumidores.
O colapso da atividade
econômica global em 2020,
por conta do início da pandemia, é esperado
ser um pouco meO Banco Mundial alerta
nos severo do que
que a pandemia deve ter
projetado anteriorduradouros efeitos adversos mente, principalmente em razão de
na atividade global e deve
contrações menores
diminuir o crescimento
em economias mais
global durante a próxima
avançadas como um
década.
todo e uma recuperação mais robusta
pandemia da COVID-19 tem na China.
Apesar disso, para a
causado “uma grande taxa
de mortes e doenças, lança- maior parte das economias
do milhões na pobreza e po- em desenvolvimento e merde provocar depressão na ati- cados emergentes, o impacto
vidade econômica e na renda foi mais agudo do que o espepor um período prolongado”, rado. “Fragilidades financeisegundo comunicado de im- ras em muitos destes países,
prensa do Banco Mundial, na medida em que o cresciinstituição financeira do sis- mento do choque impacta
lares vulneráveis e folhas de
tema das Nações Unidas.
No Brasil, o aumento da balanço dos negócios, tamconfiança do consumidor e bém precisarão ser aborda-

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

dos”, disse a vice-presidente
e economista chefe do Grupo Banco Mundial, Carmen
Reinhart.
A instituição alertou que
as variáveis no curto prazo
permanecem altamente incertas e um contínuo aumento nas infecções, associado
a uma demora na imunização, poderia limitar a expansão global a apenas 1,6% neste ano.
“Num cenário inverso,
com a pandemia controlada
e um rápido processo de vacinação, o crescimento global
poderia acelerar para quase 5%”, informou o comunicado.
Nos Estados Unidos, o
Produto Interno Bruto (PIB)
é projetado para aumentar
cerca de 3,5% neste ano, depois de uma estimada contração de 3,6% no ano passado.
Na Eurozona, a expectativa é
um crescimento de 3,6% depois de um declínio de 7,4%
no ano passado. O PIB agregado no mercado emergente
e economias em desenvolvimento, incluindo a China,
deve crescer 5% em 2021,
depois de uma contração de
2,6%, de acordo com as projeções do Banco Mundial. Apenas a economia da China de-

ve crescer 7,9% neste ano,
depois de um crescimento
de 2% em 2020.
“A comunidade global
precisa agir rapidamente e
vigorosamente para garantir que o recente acúmulo
de débito não termine numa
crise de débito. O mundo em
desenvolvimento não pode
arcar com outra década perdida”, afirmou Ayhan Kose,
vice-presidente interino do
Banco Mundial para Crescimento Justo e Instituições
Financeiras.
O Banco Mundial alerta
que a pandemia deve ter duradouros efeitos adversos na
atividade global e deve diminuir o crescimento global
durante a próxima década,
em função de baixo investimento, baixa empregabilidade e declínio da força laboral em muitas economias
avançadas.
A economia global pode
estar entrando numa década de “desapontamentos no
crescimento, a menos que os
governantes coloquem em
curso reformas compreensivas para estimular os impulsos fundamentais para o
crescimento econômico igualitário e sustentável”. Texto:
ONU Brasil.

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

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

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

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

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

FLORIDA CENTRAL
Temperaturas continuam
caindo, sem chuvas até sábado à noite, chegando a
05°C (41°F), trazendo um
domingo bem ensolarado.

SUL DA FLORIDA
Temperaturas continuam
caindo, sem chuvas até sábado à noite, chegando a
11°C (52°F), período seco e
com poucas nuvens.

INVERNO até 20 de março

Gazeta Brazilian News · Semana de 7 a 13 de Janeiro de 2021

PUBLICIDADE

3

4

FLÓRIDA

Gazeta Brazilian News · Semana de 7 a 13 de Janeiro de 2021

Sob risco de reprovação, 76 mil alunos
deverão retornar à escola no sul da Flórida
As aulas recomeçam em 13 de janeiro em Broward, 25 em Miami-Dade e 2 de fevereiro em Palm Beach

O

s pais de cerca de 76.000
crianças do sul da Flórida receberão cartas dizendo que seus filhos foram
reprovados no ensino à distância e precisam voltar à sala de aula.
Se as crianças realmente retornarão, dependerá dos
pais. Aqueles que ainda desejam manter seus filhos no
aprendizado virtual pela COVID-19 terão que assinar formulários de reconhecimento

MDCPS Alberto CarvalhoTwitter

dizendo que entendem que
seus filhos estão tendo um
desempenho ruim, mas ainda querem que eles fiquem
em casa.
As cartas serão enviadas
aos pais ainda neste início de
janeiro. Os alunos em risco
serão solicitados a voltar para o segundo semestre, que
começa em 13 de janeiro em
Broward County, 25 de janeiro em Miami-Dade e 2 de fevereiro em Palm Beach County.

Os avisos são exigidos por
uma diretiva do governador
Ron DeSantis e do comissário de educação Richard Corcoran.
Broward
identificou
38.000 alunos - 25% de todos aqueles que aprendem
em casa, para voltarem à sala
de aula. Em Palm Beach são
22.000, ou 23%, e em Miami-Dade 16.000 alunos, ou cerca
de 10%. Fonte: Sun Sentinel.
Para não serem reprovados, os alunos precisam voltar à sala de aula.

Associação de Educação da Flórida pede que governo priorize vacina aos professores
Iviani FigueroaBroward Public Schools

O sindicato de educação
do estado está pressionando o
governo da Flórida para que os
professores também tenham
prioridade na vacina contra
a covid-19.
O sindicato vem criticando a atitude do governador
Ron DeSantis por contrariar

as recomendações do CDC sobre trabalhadores essenciais,
como os professores, como os
próximos para a vacina.
A Associação criou a página ‘Take Action’ que é um
apelo para que os professores
enviem uma mensagem ao governador Ron DeSantis.

“Uma coisa em que todos
concordam é que os alunos
aprendem melhor por meio
de instrução pessoal. É por isso que o CDC recomenda que
educadores - professores e funcionários - devem ter acesso
à vacina COVID-19 o mais rápido possível. Infelizmente,

o governador DeSantis decidiu ignorar a lista de vacinas
prioritárias recomendadas pelo CDC, optando por fazer política”.
Ron DeSantis assinou uma
ordem executiva dando prioridade aos residentes com 65
anos ou mais.

Professores estão na fila da vacina.

Disney anuncia
promoção em
ingressos
A Walt Disney World em
Orlando anunciou uma nova
oferta de ingressos de quatro
dias para residentes da Flórida que chega a apenas US$
50 por dia.
Desde 4 de janeiro, os residentes da Flórida já podem
comprar o ingresso com descontos pela promoção “4-Day
Discover Disney Ticket”.
Por US$ 199 por ingresso,
ou US$ 50 por dia mais impostos, o visitante pode obter um
ingresso de quatro dias válido
em quatro parques temáticos
do Walt Disney World: Magic
Kingdom, Epcot, Hollywood
Studios e Animal Kingdom.
O ingresso é válido para
um parque temático por dia e
os visitantes podem usar durante quatro dias consecutivos
ou intercalados entre 4 de janeiro e 18 de junho.
Além de 4 dias, a Disney
também está oferecendo opções de ingressos de dois e três
dias. Leia a matéria completa
no site gazetanews.com.
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“Nós vimos quão devastadora é a covid-19. Por isso,
ter acesso à vacina é muito importante”, diz médico
Cirurgião no Jackson Memorial Hospital, Dr. Antonio Marttos recebeu nesta semana a segunda dose da vacina
arquivo pessoal.

Arlaine Castro

“Um dia antes de tomar
a vacina não tinha
anticorpo nenhum e 18
dias depois de tomar a
primeira dose fiz o teste
e já tinha anticorpos”.

“

É muito importante que
a vacinação ocorra, é a
única forma de parar essa pandemia”, salienta o Dr.
Antonio Marttos, cirurgião
brasileiro de trauma e intensivista do Hospital Jackson
Memorial em Miami.
Ele recebeu nesta semana a segunda dose da vacina
contra a covid-19 feita pela Pfizer e numa entrevista
especial ao Gazeta News falou sobre a sensação de estar imunizado, o trabalho
intenso no hospital por causa da pandemia, o processo
de vacinação na Flórida e no
mundo e por que é importante que toda a população seja
vacinada.
GN- Qual sua opinião
sobre o processo de vacinação da população da
Flórida e nos EUA em geral?
AM- É muito importante essa vacinação contra a
covid-19. Nós, profissionais

dr. antonio Marttos, cirurgião do Hospital Jackson Memorial, recebendo a segunda dose da vacina contra a covid-19.

da saúde temos visto há 10
meses diversos pacientes nos
hospitais não muito bem,
muitos acometidos de forma grave, outras indo à óbito. Pessoas que a gente nem

Primeiro caso de variante da
COVID-19 é identificado na FL

imaginaria indo à óbito, jovens, pessoas sem doenças
preexistentes. Então, nós vimos quão perigoso é a covid,
quão devastadora é essa doença. Por isso, ter acesso à vaci-

na é muito importante. Primeiro para levantar a moral
dos profissionais de saúde, para que possam trabalhar com
menos medo porque todos temos medo de contaminar, te-

mos família. E também porque mostra que há uma luz
no fim do túnel. É o início
de um processo. Que a gente
possa batalhar e em algum
momento vencer essa doença
para ter uma vida, um mundo mais próximo do normal.
GN- As vacinas que
estão sendo desenvolvidas contra a covid-19 são
confiáveis?
As vacinas que estão disponíveis nos Estados Unidos,
da Pfizer e da Moderna, usam
um método novo, se mostram seguras e eficazes. A
vacinação ainda é complicada pela própria características da vacina e pela pouca quantidade que ainda se

Publix vai aplicar vacina
COVID-19 em alguns
condados da Flórida
aP Photo-Marta lavandier

Farmácias Publix
nos condados de
Citrus, Hernando
e Marion terão
vacinas

O
O jovem de 20 anos foi infectado foi identificado no Condado de Martin.

O Departamento de Saúde
da Flórida anunciou no dia 31
de dezembro que o primeiro
caso da variante COVID-19 foi
encontrado na Flórida.
O indivíduo infectado foi
identificado no Condado de
Martin, ao sul de Port St. Lucie, como um jovem de 20
anos sem histórico de viagens.
Ainda não está clara a condição de saúde do jovem ou
como a cepa foi detectada. O
Departamento de Saúde da

Flórida está trabalhando com
os Centros de Controle e Prevenção de Doenças para investigar o incidente.
As autoridades temem que
isso possa levar a mais pessoas
sendo infectadas e aumentar
as hospitalizações.
A variante recém-descoberta surgiu com um grande
número de mutações e parece se espalhar mais fácil e rapidamente do que outras variantes, informa o CDC.

governador da Flórida, Ron DeSantis,
anunciou na terça-feira, 5, que a Publix, uma
das maiores redes de supermercados do estado, ajudará na distribuição da vacina
COVID-19 por meio de suas
farmácias.
Aparecendo em um Publix em Ocala, DeSantis
anunciou que um número limitado de vacinas COVID-19
estão a caminho para selecionar farmácias Publix nos
condados de Citrus, Hernando e Marion. A rede de supermercados com sede em
Lakeland começaria a administrar 15.000 doses da vaci-

idosos em Pompano Beach receberam a primeira dose da vacina da Pfizer.

na Moderna COVID-19 em 22
farmácias.
Cada loja pode agendar
aproximadamente 120 vacinações por dia, enquan-

to durarem os estoques. As
vacinas são marcadas apenas a partir de quinta-feira,
7 de janeiro. Os clientes podem marcar uma consulta

tem. Temos visto que toda a
quantidade que os hospitais
recebem estão sendo utilizadas e se esgotam bem rápido. Nas próximas semanas,
esse processo deve acelerar,
é o que acreditamos. Além de
idosos e profissionais da saúde que já estão sendo imunizados, serão vacinados bombeiros, policiais, pacientes
oncológicos e outros mais
prioritários. A expectativa é
que em março e abril já tenha acesso para a população
em geral.
GN - Qual a sensação
de receber a segunda dose da imunização?
Estou muito feliz por ter
tomado a vacina, por ela trazer esperança para todos. Um
dia antes de tomar a vacina
não tinha anticorpo nenhum
e 18 dias depois de tomar a
primeira dose fiz o teste e já
tinha anticorpos. Espero que
todos possam ser vacinados.
Leia a entrevista completa no gazetanews.com.
usando o sistema de reservas online em publix.com/
covidvaccine.
As vacinas serão fornecidas sem nenhum custo. Os
clientes com seguro precisarão apresentar seu cartão de
seguro, e os clientes sem seguro precisarão fornecer sua
carteira de motorista ou número do Seguro Social.
Publix e várias outras
farmácias foram aprovadas
em novembro pelo governo
federal para administrar as
vacinas ao público em geral.
Por meio da parceria com redes de farmácias, o programa abrange cerca de 60% das
farmácias dos 50 estados.
“As vacinas não são novas para Publix. Eles fornecem milhões de doses de vacina a cada ano para a gripe
e outras doenças”, disse DeSantis. “O que Publix está fazendo é um pouco mais fácil.
Você não precisa ir ao hospital. Marque essa consulta,
venha aqui mesmo - rostos
amigáveis, pessoas que você
vê todas as semanas quando
chega - e, então, ser vacinado.” Com informações do canal Fox35.
Veja a lista completa de locais e mais sobre a vacinação
na Flórida no gazetanews.com
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Arlaine Castro

A

o longo da última década, a tecnologia se tornou uma das indústrias
mais lucrativas dos Estados
Unidos. Com uma concentração maior de novas indústrias
de tecnologia nos estados do
sul do país, segundo o site
SmartAssets, e impulsionadas
pela pandemia, Orlando, Miami e Tampa estão a um passo de se tornarem novos polos globais.
Isso porque, em 2020, a
COVID-19 trouxe mais oportunidades de trabalho remoto, bem como um êxodo de
investidores do setor tecnológico para fora do polo na Califórnia - o estado com altas taxas de transmissão e mortes
pelo coronavírus desde o início da pandemia. Assim, muitos profissionais e empresas
estão considerando se mudar
Miami está entre as cidades da Flórida mais escolhidas por empresas de tecnologia, algumas com sede no Vale do Silício (CA), para migração de profissionais.

“O aumento é devido às
políticas do governador
incentivando empresas
a migrarem pra Flórida”,
explica o Gerente de TI,
Wagner Delfino.

para a Flórida.
Gerente de aplicações e infraestrutura de TI no Department of Homeland Security
em Orlando, o carioca Wagner Delfino, 38 anos, já esteve
no Vale do Silício e confirma
essa migração de empresas e
profissionais.
“O aumento é devido às
políticas do governador incentivando empresas a migrarem
pra Flórida, não só de tecnologia. Muitas empresas de tecnologia estão saindo do Vale do
silício devido ao alto custo de
vida. Já trabalhei lá e os executivos falavam isso”, afirma.
E acrescenta que Orlando
é uma cidade em plena expansão, tanto tecnológica, quanto em outras áreas. “Orlando
conseguiu crescer durante a
pandemia. A Universal Orlando tem um parque na planta e hotéis na planta para se-

Cidades da Flórida a um
passo de se tornarem
centro global de tecnologia
Com incentivo e migração de empresas, Orlando, Miami
e Tampa podem se tornar em breve novos polos globais
Pixabay

A vinda de empresas é impulsionada pela pandemia e incentivo local.

rem feitos a cada ano. Orlando
com todo turismo e o excelente custo de vida é o que atrai.
Não saio de Orlando por nada”, completa.
A área metropolitana de
Orlando-Kissimmee-Sanford
ficou em número 1 com enorme crescimento na última década, não menos do que o desenvolvimento do “Corredor
de alta tecnologia”, uma área
formidável de ensino superior, instituições privadas de
pesquisa e empresas de alta
tecnologia que se estendem ao
longo Interestadual 4.
Empresas escolhem a
Flórida
Mais empresas de tecnologia estão escolhendo a Flórida.

A área metropolitana
de Orlando-KissimmeeSanford ficou em
número 1 com enorme
crescimento na última
década, aponta o
Orlando Business.
É o caso da Streamlytics, que
está se mudando para Miami depois que uma série de
tweets entre o prefeito Francis Suarez e empresários de
tecnologia despertou um interesse maior em trazer empresas inovadoras para a cidade.
“A qualidade de vida é ótima em Miami, mas fora disso, acho que o ecossistema
empresarial é realmente impressionante”, disse Angela
Benton, fundadora e CEO da
Streamlytics.
O interesse recente de novas empresas foi tanto que o
prefeito disse que em 2021 nomeará um diretor de tecnologia para ajudar na demanda.
“Acordo todas as manhãs pensando em como nossa cidade
pode ser mais resistente”, afirmou Suarez. “E a maneira de
sermos mais resilientes para

Investidor em startups pela Anjos do Brasil monta núcleo na FL
Arquivo pessoal.

CEO da Rocket Aceleradora no Brasil e CEO da America Startups nos EUA, Michael
Meirelles, 44 anos, é de Salvador (BA) e mora em Orlando.
Palestrante de inovação e tecnologia, mentor e investidor
de startups pela Anjos do Brasil, Meirelles conta que está
montando um núcleo na Flóri-

da e espera ver mais profissionais brasileiros atuando.
Para ele, além do custo de
vida, a facilidade para abrir e
gerir um negócio na Flórida
são pontos que atraem. “O clima, a diversidade, o mercado
de entretenimento, a segurança, e a forma como o estado
da Flórida conduz as empre-

sas criadas: sem dupla taxação
e em alguns casos até a isenção de impostos para alguns
modelos de negócios, além
de não haver burocracia para abertura de uma nova empresa no estado. O que chama
atenção também é o custo de
vida, bem menor do que a Califórnia ou New York”, opina.

Michael Meirelles é CEO da Rocket Aceleradora no Brasil e da America Startups.

lidar com pandemias e distúrbios civis é garantir que tenhamos uma economia que seja a
economia do amanhã.”
Em outubro, a gigante financeira global Blackstone
anunciou que abriria um escritório de tecnologia na cidade. Desde então, mais empresas anunciaram a mudança.
Outra é a Founders Fund, um
dos grupos mais influentes
em tecnologia, que também
está transferindo muitos de
seus executivos para Miami influenciados, em parte, pelo incentivo do prefeito nas redes
sociais e por outras empresas
que vieram.
Área de Tampa
Gerente de projetos na
área de TI da Opentext em
Land O’ Lakes, na região de
Tampa, o paulista Wagner Rodrigues, 40, percebe um movimento ainda lento de profissionais da área de tecnologia,
principalmente brasileiros, na
Flórida. “Talvez pelo fato de
eu não estar muito envolvido nas outras regiões, como
Miami e Orlando, não percebo esse aumento na área. Vejo muitas pessoas querendo se
mudar do Brasil para Tampa,
mas não na área de TI”, diz.
Para Rodrigues, as cidades da
Flórida ainda não estão em
um nível comparável com as
cidades do Vale do Silício na
Califórnia.
Organizações como Emerge Americas, Knight Foundation, Refresh Miami e Black
Tech Week vêm construindo
a estrutura de tecnologia local há mais de uma década,
além de todas as faculdades e
universidades que alimentam
startups locais.
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Em meio ao início da vacinação, casos, internações e
mortes pela COVID-19 continuam em alta na FL
Houve um salto de 32% em novos casos e 20% de aumento nas mortes em comparação com a semana anterior
Sgt. leia TascariniFlorida National Guard

E

mbora o governador Ron
DeSantis tenha voltado
seu foco para a distribuição de vacinas, todas as
métricas da COVID-19 - casos,
mortes, taxas de positividade
e hospitalizações - estão piorando pelo estado, de acordo
com um relatório diário emitido pela Força-Tarefa COVID-19
da Casa Branca.
O relatório agora lista a
Flórida como um dos 33 estados na zona vermelha, com

um salto de 32% em novos
casos e 20% de aumento nas
mortes em comparação com
a semana anterior, de acordo
com o Community Profile Report de 4 de janeiro.
A taxa de positividade do
estado agora é de 13,7%, mostra o relatório. Há duas semanas, o estado estava na zona
laranja com índice de positividade de 10%.
Alan Harris, gerente de
emergência do condado de Se-

minole, disse que muitos dos
novos casos são de eventos festivos do final de ano. “Em alguns casos, as unidades familiares adoecem juntas”, disse
em um e-mail na terça-feira.
Os relatórios da Casa Branca mostram que, na semana
de 28 de dezembro a 3 de janeiro, 14% dos leitos de internação do estado estavam
ocupados com pacientes COVID-19. Pacientes com coronavírus também ocuparam 22%

“A Flórida é um dos
33 estados na zona
vermelha, com um salto
de 32% em novos casos
e 20% de aumento nas
mortes, segundo relatório.

a taxa de positividade do estado é de 13,7%, segundo a Casa Branca.

dos leitos de UTI do estado,
aumento em relação à semana anterior. Leia a matéria
completa no gazetanews.com.

“Olhares brasileiros”: concurso vai selecionar fotografia de brasileiros da Flórida
divulgação

Serão escolhidas 10 fotos para a exposição do Consulado-Geral em Miami.

O Consulado-Geral do Brasil em Miami lançou o concurso de fotografia aberto a todos
os brasileiros residentes na
Flórida. Com o tema “Olhares
brasileiros: Lições de 2020”, o
concurso exalta a resiliência,
a criatividade e a capacidade de adaptação do brasileiro

frente à nova realidade que se
apresenta.
Até 18 de janeiro, serão escolhidas 10 fotos que irão fazer parte da exposição “Olhares brasileiros”, a ser montada
no salão de atendimento do
Consulado-Geral, assim que
as condições permitirem. A co-

missão avaliadora, composta
pelo Setor Cultural do Consulado em Miami e por três diretores do The55Project, julgará
a originalidade, a criatividade
e a adequação das fotos ao tema do concurso.
Para participar do concurso, é necessário postar uma

foto relacionada com o tema
no Instagram, marcar o perfil
do Consulado-Geral (@cg.miami) e @the55project e utilizar
a #Olhares2020. Também é
possível enviar as fotos para o
e-mail cultura.miami@itamaraty.gov.br. A soma dos arquivos não pode exceder 10MB.
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Virgínia passa a permitir carteira
de motorista para indocumentados

Divulgação

Para ser elegível, é necessário que o imigrante tenha declarado imposto de
renda ou seja dependente e não tenha cometido infrações no trânsito
Desde 1º de janeiro, os
imigrantes indocumentados da Virgínia poderão
solicitar uma tão esperada carteira de motorista
especial.
Os ativistas têm lutado para que a licença,
chamada de cartão de privilégio de motorista, se
torne uma realidade há

anos. Os apoiadores argumentaram que era uma
questão de segurança pública e, em março, a Assembleia Geral controlada pelos democratas
aprovou a legislação.
Estima-se que 300.000
imigrantes no estado buscam se beneficiar com a
nova lei.
Framingham Police Department.

Daniel resende, 24, está detido na cadeia de Framingham (ma).

Para ser elegível para um cartão de privilégio de motorista, é necessário:
- Ser um cidadão não
americano, residente na
Virgínia;
- Ter declarado imposto de renda da Virgínia
ou ser reivindicado como
dependente em uma decla-

ração de imposto apresentada no estado nos últimos 12
meses;
- Não ter o privilégio de
dirigir atualmente suspenso
ou revogado na Virgínia ou
em qualquer outro estado,
para incluir infrações relacionadas a seguros.
Leia mais detalhes no gazetanews.com.

Cerca de 300.000 imigrantes no estado serão beneficiados.

Brasileiros são presos por invasão em Framingham (MA)
Dois brasileiros foram presos em Framingham (MA) por
invasão de uma casa à mão
armada em Ashland (MA), na
madrugada de 30 de dezembro.
Daniel Resende, 24, e um
adolescente de 17 anos invadiram e agrediram um morador
da casa - um idoso de 70 anos disse o chefe da Ashland, Vincent Alfano.

De acordo com a polícia,
os dois entraram na casa, mas
o idoso acordou e tentou afugentá-los. Um deles acertou o
homem na cabeça com a coronha da arma, derrubando-o
no chão. Eles então fugiram e
as vítimas ligaram para o 911.
O idoso foi hospitalizado, mas
sem gravidade.
A polícia de Framingham
conduzia uma investigação de

um carro roubado e encontrou
o veículo, uma minivan usada
na invasão, estacionada numa
rua. Lá dentro, eles encontraram vários cartuchos de espingarda, bem como munição para uma pistola, disse Alfano.
Logo depois os acusados
foram localizados também
em um outro veículo roubado. Eles estavam com outros
dois brasileiros: Matheus San-

tana, 18, e Alejandro Queiroz
Santana, 19, que também foram levados pela polícia.
As autoridades federais do
US Immigration and Custom
Enforcement (ICE) entraram
com pedido para processar
Resende e o adolescente porque são imigrantes indocumentados.
Leia a matéria completa
no gazetanews.com.
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Imigrantes detidos pelo ICE fazem greve de fome em New Jersey
Em New Jersey, 140 prisioneiros imigrantes estão em
greve de fome nas prisões do
U.S. Immigration and Cus-

toms Enforcement de Essex
County e Hudson County. Eles
exigem que o ICE os liberte para que possam se reunir com

suas famílias e estar em um
lugar mais seguro em meio
ao aumento de COVID-19 enquanto aguardam seus casos

de imigração. Os presos relataram intimidações e ameaças dos guardas.
Havia 10 detidos da imi-

Pedidos de prorrogação de
permanência nos EUA aumentam
Somente em maio de 2020, o USCIS recebeu 67.000 solicitações do Formulário
I-539 - quatro vezes a média mensal usual, informou o USCIS

gração federal em greve de
fome na prisão administrada pelo condado de Essex em
Newark na quarta-feira, 6, me-

nos um que no dia anterior,
disse um porta-voz do Immigration and Customs Enforcement (ICE) ao portal Patch.

Os Serviços de Cidadania
e Imigração dos Estados
Unidos (USCIS) emitiram
um alerta sobre atrasos
no processamento de
avisos de recebimento.

remoto.
Dada a continuação da
pandemia e a “flexibilidade”
do USCIS, não é de surpreender que os pedidos de prorrogação da permanência tenham aumentado no último
ano. Somente em maio de
2020, o USCIS recebeu 67.000
solicitações do Formulário
I-539 - quatro vezes a média
mensal usual, com a categoria de Visitante B-2 liderando
o caminho. Houve um aumento de 500% em maio de 2020
em comparação com maio de
2019.
Em maio de 2020 também
houve um aumento de 100%
nas solicitações de mudança
de status em relação ao ano
anterior - de 4.000 para 8.000.
Da mesma forma, os pedidos
on-line aumentaram à medida
que os indivíduos lutavam para evitar pedidos em papel que
exigiriam serviços que talvez
não estivessem disponíveis.

reuters-Keith Bedford

O

s Serviços de Cidadania
e Imigração dos Estados Unidos (USCIS) emitiram um alerta sobre atrasos
no processamento de avisos
de recebimento devido aos aumentos nos registros de petições por causa da pandemia
COVID-19 e da “flexibilidade”
da agência em resposta.
Devido à pandemia de COVID-19, muitos estrangeiros
continuam presos e incapazes
de deixar os Estados Unidos
após a conclusão de suas estadias aprovadas - seja por causa de restrições de viagem ao
país de origem, restrições de

Devido à pandemia de CoVID-19, muitos estrangeiros continuam presos e incapazes de deixar os Estados Unidos.

voo ou aumento de casos de
COVID-19 no exterior .
Então, o USCIS sugeriu
que aqueles que inesperadamente precisaram permanecer nos Estados Unidos além
de sua estadia autorizada solicitem uma extensão ou mudança de status em um formulário I-539. Indivíduos que
apresentarem em tempo hábil
(antes de sua data de expiração) não acumularão presença
ilegal. Para muitos, o simples
preparo de um depósito pode atrasar devido a bloqueios,
doenças e outras circunstâncias relacionadas ao trabalho
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Resgate, assistência: veja as dicas para conseguir o
dinheiro da entrada do imóvel em 2021
Benefícios trabalhistas como o 401(k) ou de aposentadoria podem ser usados para garantir a compra do imóvel
Vitoria Realty

R

ealizar o sonho da casa própria está na lista
de prioridades da maior
parte das famílias. Para ajudar
você a conquistar esse sonho
em 2021, o corretor de imóveis em Miami, João Freitas,
elaborou uma lista com soluções para você chegar lá!
Um imóvel é parte importante do patrimônio das famílias. E a maioria das pessoas,
quando vê a oportunidade perfeita entra em outro problema
- não tem o dinheiro suficiente
para dar o valor necessário de
entrada.
Claro que nada substitui
a orientação de profissionais
competentes como contadores e ‘mortgage lenders’ para
analisar caso a caso, mas aqui
vão algumas sugestões que podem acabar ajudando:
1. Resgate o 401(k)
Para quem não sabe, o
401(K) é um benefício trabalhista onde a empresa pega
uma parte do seu salário reti-

“Se você tem dinheiro
investido no 401(K),
sacar esse fundo pode
ser uma alternativa
interessante”, analisa
João Freitas.

Não ter o dinheiro suficiente do valor necessário de entrada do imóvel é um dos maiores empecilhos.

do na fonte e deposita direto
em uma conta de investimentos (mais ou menos como um
INSS no Brasil, só que o trabalhador tem mais controle em
onde o dinheiro pode ser in-

vestido).
Se você tem dinheiro investido no 401(K), sacar esse
fundo pode ser uma alternativa interessante. Mas fique
atento porque esse dinheiro

é retido na fonte, então - no
ato do depósito - ele não sofre
dedução do imposto de renda.
Por esse motivo, o trabalhador
está sujeito a multa se o sacar
esses recursos antes de com-

pletar uma idade estabelecida no contrato (normalmente
depois dos 59 anos).
2. Resgate do IRA
O IRA é uma forma de aposentadoria privada muito comum nos Estados Unidos. Para
ter acesso ao 401(K) o cliente precisa obrigatoriamente
ser funcionário de uma empresa que oferece esse benefício. Por outro lado, qualquer
pessoa que quiser pode abrir
uma conta IRA em corretora
credenciada.
Como o IRA é um produto
voltado para aposentadoria,
normalmente há uma multa
por sacar esse dinheiro antes dos 59 anos. Mas o IRA

tem um detalhe importante,
se você está comprando um
imóvel pela primeira vez, normalmente essa multa não é
cobrada. Mas o cliente ainda estará sujeito à tributação
pertinente.
3. Assistência à moradia oferecido pela empresa
Esse é um benefício comum para funcionários
de hospital e universidades,
apesar de ainda raro para o
grande público, vem ganhando popularidade nas empresas. Se o funcionário trabalha
na empresa há cinco anos ou
mais, a empresa oferece subsídios para a compra da casa
própria. Essa assistência ajuda a empresa a reter os seus
funcionários.
Além dessas, tem também
os auxílios estaduais e municipais.
Confira as outras dicas na
matéria completa no gazetanews.com.

Democratas conquistam maioria no Senado com
vitória de Raphael Warnock e Jon Ossoff na Geórgia
Com um empate no número de assentos do Senado, o voto de minerva é do vice-presidente, no caso, Kamala Harris
Mike Segar/Reuters

O

Partido Democrata conquistou as duas últimas
vagas no Senado disputadas em segundo turno no estado da Geórgia. Foram eleitos Raphael Warnock e Jon
Ossoff. Com esse resultado, o
presidente eleito, Joe Biden,
terá o controle do Congresso no início do seu mandato.
A vitória abre caminho para Biden aprovar leis e projetos sem a resistência do Partido Republicano, que tinha
maioria no Senado. Os democratas mantiveram sua maioria na Câmara dos Representantes e, com a vitória de
Warnock e Ossoff na Geórgia, conseguiram o controle
também do Senado.
Com 98% das urnas apuradas, Warnock derrotou a republicana Kelly Loeffler e Ossoff
venceu o republicano David
Perdue.
“Eu agradeço o povo da
Geórgia por me eleger para
servi-los no Senado dos Estados Unidos. Agradeço a confiança que vocês colocaram

em mim”, disse Ossoff.
A confirmação, no entanto, só aconteceu no final da
tarde. Warnock teve sua vitória declarada antes, ainda de
madrugada, pela contagem da
Associated Press.
Aos 33 anos, Ossoff se tornou o candidato mais jovem
eleito em quase cinco décadas,
desde o próprio Joe Biden, que
foi eleito senador em 1973 em
Delaware quando tinha apenas 30 anos.
O segundo turno ocorreu
porque, na votação de novembro, nenhum deles obteve mais de 50% dos votos.
Na eleição presidencial
de novembro, Biden derrotou
Trump por menos de 0,25
ponto percentual no estado
e houve recontagem — que
confirmou a vitória do presidente eleito.
Os democratas têm agora
48 cadeiras no Senado, além
de dois senadores independentes que geralmente votam
com o partido. Já o Partido Republicano, de Donald Trump,

Candidatos democratas eleitos ao Senado pela Geórgia, Raphael Warnock e Jon Ossoff, se cumprimentam
durante comício na segunda (4).

tem 50 assentos.
Com um empate no número de assentos do Senado, o voto de minerva é do vice-presidente, que exerce o cargo de
presidente do Senado— a partir de 20 de janeiro, o posto
será ocupado pela democrata
Kamala Harris.

A votação na Geórgia ocorreu dois dias após um telefonema em que Trump pressionou o secretário de Estado da
Geórgia, também do Partido
Republicano, a “encontrar”
11.780 votos para tentar reverter a derrota, ser divulgado.
Trump vinha alegando

que houve fraude, com cédulas de pessoas que não tinham
direito a votar. Na segunda-feira, o secretário de Estado, Brad Raffensperger — que
também é republicano —, voltou mais uma vez a refutar as
alegações do presidente.
A Geórgia certificou o re-

sultado da eleição presidencial e os 16 votos do estado
no Colégio Eleitoral foram dedicados a Biden. E, mesmo se
Trump tivesse revertido apenas este estado, seria insuficiente para acabar com a vitória democrata: foram 306
delegados contra 232, no placar final.
Ambos os candidatos democratas na Geórgia acenam
para um crescente eleitorado
jovem e engajado, ganhando
vantagem sobretudo nos centros urbanos, enquanto os republicanos ganham entre os
mais velhos e em cidades menores, segundo análise feita
pela revista Exame. Mudanças demográficas, com mais
eleitores jovens nas cidades,
são parcialmente responsáveis
pelo resultado positivo aos democratas na Geórgia e em outros estados no Sul americano — além da Geórgia, Biden
venceu também no Arizona,
ambos pela primeira vez desde Bill Clinton na década de
1990.
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Guarda Nacional, toque de recolher: invasão próTrump no Congresso causa terror em Washington
O Capitólio foi invadido por seguidores de Donald Trump durante sessão do Congresso; uma mulher morreu
AP Photo-John Minchillo

Arlaine Castro

O

Capitólio, prédio que
abriga o Congresso em
Washington, foi invadido por seguidores de Donald
Trump na tarde de quarta-feira, 6, durante sessão conjunta do Congresso de reconhecimento da vitória do
democrata Joe Biden na eleição presidencial.
O vice-presidente, Mike
Pence, que estava no local,
foi retirado. A invasão ocorreu
momentos depois de Donald
Trump discursar em Washington afirmando que “nunca
aceitará a derrota”. Os manifestantes, que se recusam a
aceitar o resultado da eleição,
furaram a segurança do prédio. Eles chegaram a escalar
uma estrutura montada para
a posse de Joe Biden.
A capital decretou toque
de recolher a partir das 18h
locais, até as 6h da manhã de
quinta-feira, 7. Agentes da polícia local, da Guarda Nacional
e do FBI responderam a chamadas da confusão que teve
ameaça de bomba e terminou
com pessoas feridas. Após a invasão, parlamentares e jornalistas relataram tiros dentro
do prédio do Congresso - uma
mulher foi baleada.
Em meio à invasão, e à
persistente presença de extremistas no prédio, Nancy
Pelosi, presidente da Câmara,
pediu a presença da Guarda
Nacional. O pedido foi reforçado pela prefeita de Washington, Muriel Bowser.
O que dizem Trump e
Biden
O próprio Mike Pence criticou a invasão. “Esse ataque
ao nosso Capitólio não será
tolerado”, declarou. Horas depois, o presidente Donald
Trump pediu que os manifestantes deixassem o local, mas
voltou a dizer que a eleição
foi roubada.
“Conheço sua dor. Tivemos uma eleição que foi roubada de nós”, declarou Trump
no discurso em vídeo. “Mas
vocês precisam ir para casa.
Precisamos ter lei e ordem.”
Ele também afirmou não querer “ninguém ferido”, mas voltou a falar em “eleição fraudulenta”.
Momentos antes da invasão ao Congresso, o presidente havia dito que marcharia
junto com os manifestantes.

“Preciso ser claro. Vemos
um pequeno grupo de
extremistas. Isso não
reflete quem somos.
Isso é desordem, e não
discordar”, disse Joe Biden.

“Eu estarei com vocês. Vamos
andar até o Capitólio e felicitar nossos bravos senadores e
congressistas”, disse no discurso, no qual rejeitou, mais
uma vez, reconhecer o resultado da eleição. Ele, porém, não
foi visto na marcha.
O presidente eleito, Joe
Biden, afirmou que a democracia está sendo atacada “como nunca antes” na história
americana. “Preciso ser claro. Vemos um pequeno grupo
de extremistas. Isso não reflete quem somos. Isso é desordem, e não discordar. É caos.
Isso precisa acabar agora. Peço que essa multidão se retire
e permita que a democracia
avance”, afirmou. E classificou
a invasão do Congresso americano “um ataque contra o interesse do povo”.
Pelo Twitter, Donald
Trump havia distribuído mensagens em que não condenou
a invasão. Ao contrário, dizia
aos manifestantes para permanecerem pacificamente na
Casa. Isso porque usou palavras “NÓS somos o Partido da
Lei e da Ordem, respeitem a
Lei e nossos grandes homens
e mulheres em azul”.
Joe Biden reagiu: “As palavras de um presidente podem
inspirar, ou na pior das hipóteses, incitar. Peço a Trump
que vá à televisão em rede
nacional para manter seu juramento e defender a Constituição. Peça o fim desse circo”, afirmou.
“Invadiram o Capitólio.
Quebraram gabinetes. Isso
não é protesto. Estão ameaçando representantes. O mundo está observando isso como
muitos americanos. Estou triste e chocado. Sempre fomos
um farol para a democracia
e chegamos a esse triste momento”, declarou Joe Biden. O
presidente eleito citou que o
país já “passou por guerras e
sofrimento”.
“Mas que temos de restaurar a democracia, a decência, a
lei. A certificação dos votos do

O Capitólio, prédio que abriga o Congresso em Washington, realizava sessão conjunta de reconhecimento do resultado da eleição de novembro.
JIM BOURG Reuters

Horas antes, Trump discursou para milhares de apoiadores em frente ao Capitólio.

Colégio Eleitoral é um ritual
sagrado. Isso porque reafirma a majestade da democracia nos Estado Unidos. Hoje,
a democracia está frágil. Preservar a democracia requer
líderes que se levantem”, discursou Biden. “A América é
melhor do que isso. Vendo essas cenas no Capitólio, lembro
de Abraham Lincoln. Ele disse
que precisamos ser nobres para salvar a melhor esperança
da Terra. O caminho é justo e
generoso.”
Repercussão
O presidente e CEO da Associação Nacional de Manufatureiros, Jay Timmons, disse
que Trump “incitou a violência na tentativa de manter o
poder e qualquer líder eleito
que o defenda está violando
seu juramento à Constituição
e rejeitando a democracia em
favor da anarquia. O vice-presidente Pence, que foi retirado do Capitólio, deveria considerar seriamente trabalhar
com o Gabinete para recorrer
à 25ª Emenda para preservar
a democracia”.
Trump permanece no cargo até 20 de janeiro.
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Saiba como verificar o
cheque de estímulo de $600
O Internal Revenue Service (IRS) e o Departamento do
Tesouro dos EUA começaram
a emitir a segunda rodada de
pagamentos de ajuda econômica pela pandemia de covid-19 a 60% dos americanos
que sofreram problemas financeiros em 2020.
A segunda rodada começa a chegar nas contas bancárias de milhares de americanos. Desta vez, os legisladores
buscaram retificar várias questões que restringiram o pagamento da primeira rodada de
cheques no início deste ano.
Por exemplo, os cheques serão distribuídos a famílias de

imigrantes de “status misto”
- famílias em que cidadãos
americanos são casados com
imigrantes sem Green Cards
- um grupo que foi impedido
de receber os cheques no início deste ano. Crianças menores de 17 anos também receberão o mesmo pagamento de
$600 que os adultos.
O IRS pede que as pessoas
visitem seu site em vez de telefonar e relançou na segunda-feira, 4, sua ferramenta “Get
My Payment” (Receber meu
pagamento”) para ajudar a fazer o rastreamento online dos
pagamentos. Fonte: CNBC.
Foto: ABC News

Estima-se que 60% da população receba os cheques de estímulo.

Trump estende restrições de vistos
de trabalho a estrangeiros até março
A suspensão aplica-se à emissão de vistos de trabalhadores estrangeiros
qualificados como o H-1B, H-2B, H-4, L-1 e certos vistos J-1
Reprodução

C

itando o impacto contínuo da pandemia no
mercado de trabalho e
nos Estados Unidos em geral,
o presidente Donald Trump
estendeu no dia 31 de dezembro as restrições relacionadas
à emissão de vistos de trabalho temporário, como o H1B,
e outros que permitem aos
imigrantes trabalharem legalmente nos EUA.
As restrições vão até 31 de
março, com revisões a cada 15
dias pela equipe de governo.
A entrada de turistas e viajantes oriundos do Brasil e outros países com altas taxas de
covid-19 permanece restrita e
sem data de voltar ao normal.
“Esta proclamação (10014
de 22 de abril de 2020 (Suspensão da Entrada de Imigrantes
que Representam um Risco
para o Mercado de Trabalho
dos Estados Unidos durante a

Recuperação Econômica após
o Novo Surto de Coronavírus
2019) expira em 31 de março
de 2021 e pode ser continuada
conforme necessário. No prazo de 15 dias a partir de 31 de
dezembro de 2020, e a cada
30 dias a partir de então enquanto esta proclamação estiver em vigor, o Secretário de
Segurança Interna deverá, em
consulta com o Secretário de
Estado e o Secretário de Trabalho, recomendar quaisquer
modificações que sejam necessárias”, diz o comunicado.
A suspensão aplica-se a vistos H-1B, vistos H-2B, vistos
H-4, vistos L-1 e certos vistos
J-1. O maior programa afetado
pelo pedido são os vistos H-1B,
cujos destinatários são normalmente trabalhadores qualificados na indústria de tecnologia que podem permanecer
nos EUA por vários anos.

Por causa da pandemia, o presidente suspendeu vistos de trabalho.

Em abril, Trump impôs a
proibição de green cards emitidos no exterior que visam
principalmente membros da
família de pessoas que já moram nos Estados Unidos, com
algumas exceções.
Em junho, o governo adicionou à suspensão os vistos
H-1B, que são amplamente
usados por trabalhadores de

empresas de tecnologia americanas e suas famílias; Vistos
H-2B para trabalhadores sazonais não agrícolas; Vistos J-1
para intercâmbios culturais;
e vistos L-1 para gerentes e
outros funcionários-chave de
empresas multinacionais.
Leia a matéria completa
no gazetanews.com.
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Países da Europa
ampliam lockdown para
tentar conter covid-19
Flavio Scalzo-Reuters

Alemanha, Reino
Unido, Itália
e Dinamarca
voltaram à
quarentena

A

Alemanha também
voltou a intensificar as
medidas restritivas no
país na terça-feira, 5, em uma
tentativa de impedir um novo avanço da pandemia. Itália e Dinamarca também tomaram decisões semelhantes
um dia após Inglaterra e Escócia anunciarem o retorno a
uma quarentena total, mesmo
com o início da vacinação no
continente.
Na Alemanha, além de estender o prazo da quarentena
até o fim de janeiro, os moradores das regiões onde há
maior propagação do vírus terão as viagens não essenciais

Itália também decidiu por novo lockdown após Inglaterra.

restritas a um raio de 15 km.
Segundo a imprensa local,
a nova regra se aplica a cidades e condados que registraram mais de 200 novos casos
de covid-19 a cada 100 mil habitantes nos últimos sete dias.

A determinação, discutida pela chanceler Angela Merkel
e os 16 líderes regionais, é a
primeira a banir viagens não
essenciais nas regiões alemãs
mais afetadas.
Lojas e restaurantes vão

permanecer fechados até o
fim de janeiro, assim como
as escolas, com o ensino sendo feito à distância. Além disso, membros de uma família
que morem na mesma casa
terão permissão para encontrar apenas uma outra pessoa
em público. Já há uma determinação de que, em espaços
públicos, as reuniões sejam
limitadas a cinco pessoas de
duas famílias.
“Precisamos restringir o
contato mais estritamente. Pedimos a todos os cidadãos que
restrinjam o contato ao mínimo”, disse Merkel, acrescentando que as medidas serão revistas em 25 de janeiro.
A Alemanha registrou o
recorde diário de 1.122 mortes
no dia 30 de dezembro. Nesta
terça, foram mais 944 óbitos,
com o total passando de 35
mil. Também foram registrados mais 11.897 casos, segundo o Instituto Robert Koch,
elevando o número de infecções para 1.787.410.
A taxa de contágio no país
segue o dobro do que o governo considera administrável. Leia mais no gazetanews.
com. Com informações do Estadão e AFP.
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Brasil tem 14 milhões de
famílias na extrema pobreza
O Brasil estava com mais
de 14 milhões de famílias em
situação de extrema pobreza
inscritas no Cadastro Único
em outubro de 2020, segundo último balanço divulgado
pelo Ministério da Cidadania.
Esse total de famílias equivale a 39,99 milhões de pessoas
com renda per capita de até
R$ 89 que vivem na miséria.
O número de famílias
em extrema pobreza em outubro de 2020 - 14.058.673

- é o maior desde dezembro de 2014, quando eram
14.095.333. Além disso, houve um salto de 1.308.005 de
famílias em condição de miséria entre janeiro de 2019 e
outubro de 2020.
Já o número de famílias
em situação de pobreza, com
renda per capita de R$ 89,01 a
R$ 178, ficou em 2.877.099 em
outubro - maior número registrado desde agosto de 2019
(3.005.580). Fonte: G1.

Brexit: veja o que muda nas
relações entre a UE e o Reino Unido
Arquivo Reuters/Yves Herman

O acordo de comércio e parceria entre a União Europeia
(UE) e o Reino Unido entrou em
vigor, provisoriamente, no dia
1º de janeiro e será mantido até
o último dia de fevereiro. Até lá,
o Parlamento Europeu terá que
analisar, fiscalizar e aprovar para que em março o documento
assinado pelas duas partes passe a gerir, de forma definitiva,
as relações entre os 27 países do

Bandeiras da União Europeia.

bloco e o Reino Unido. O acordo
aplica-se a todas as relações que
se estabelecerem entre a UE e o
Reino Unido.
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SAÚDE FINANCEIRA

saudefinanceira@gazetanews.com

POR CLAUDIA FEHRIBACH

Boas decisões financeiras que você pode tomar hoje
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

Estamos começando um novo
ano... 2021 finalmente chegou! E
com ele a esperança de um ano
melhor, mais seguro e saudável
para todos nós.
De todas as famosas resoluções que geralmente adotamos no
ano novo, uma das mais simples
de serem alcançadas é a resolução
financeira. Vamos colocar ordem
neste quesito? Ou será que você sofre do medo de ter que lidar com
esta situação?
Você 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. Aqui estão algumas das mais importantes!
Salve tudo que puder, não importa o quão pequeno Se você
guardar um único dólar, já estará
à frente do jogo. Metade de todos
os americanos tinham zero dólares (você leu corretamente) salvos antes do início da pandemia
COVID-19 em 2020.( gente isso e
mais de 165,000,000 milhoes de
pessoas!!!)
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.
Não jogue Os americanos podem não ser bons em economizar,
mas com certeza amam jogar na
loteria! Gastam, 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!
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 ocasionalmente 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 in-

gredientes frescos. Não precisa ser
complicado ou sofisticado. Carne
moída e macarrão ou franguinho
com arroz são ótimas (e saborosas) maneiras de começar. Confira algumas receitas online e experimente novos pratos!
Estas são 3 pequenas mudancas que voce pode comecar hoje
mesmo, quase sem sentir e comecar a revolucionar o seu futuro financeiro. Por certo que as vezes
a gente acha que pequenas mudancas não poduzem bons resultados; mas acredite, e exatamente o oposto... pequenas mudancas
sendo implantadas com consistencia, produzem grande resultados...
Apenas tentar essas três coisas simples pode colocá-lo à frente do jogo. Eles podem parecer pequenos, mas você dará um grande
passo em direção à independência
financeira. Escolha uma dessas
ações e experimente hoje!
Que 2021 venha pleno de
abundancia em todas as areas de
sua vida! Boa 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
Adriana Tanese Nogueira - 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 de Educação Psicológica e Espiritual (www.aellaedu.com). Office: Boca Raton, FL-USA. +1-561-3055321

O NOSSO PODER DE EDUCAR E TRANSFORMAR
ocê sabe que tudo o que
faz tem um efeito sobre
os outros? Mesmo os outros que você não conhece, mesmo sem intenção. Cada
um de nós é um polo educador,
que o saiba ou não. Nos influenciamos reciprocamente, tendemos a nos imitar e temos instintos de grupo que nos levam a
seguir o que a maioria faz. Sem
pensar, sem saber. Só acontece.
Tomar consciência desse aspecto da natureza humana, nos
leva a identificar a nossa responsabilidade: nossos comportamentos vão servir de referência para
outras pessoas. Não precisamos
ser influencers da mídia para ter
influência, nós já a temos, todos
os dias com esposos, filhos, amigos, parentes, vizinhos, colegas e
desconhecidos na rua.
Se nosso comportamento alcança os outros, se nossas escolhas contribuem para a direção
geral, então todos nós somos po-

V

tencialmente educadores, aliás,
o somos mesmo quando não sabemos ou queremos ser porque
estamos fomentando uma ideia,
um valor, uma crença, uma visão
de vida a partir das nossas escolhas e comportamentos.
Pensamos a educação como
um ajudar a fazer crescer e amadurecer outra pessoa, tanto do
ponto de vista moral como intelectual. Nossas atitudes no mundo, na família, entre os amigos

certamente podem contribuir para esse processo, mesmo quando
em escala pequena que a você pode parecer minúscula – mas não
subestime o poder que uma pessoa só tem. Quando você age de
uma forma diferente do grupo ou
do esperado, consciente e intencionalmente para ser fiel às tuas
crenças, você está exercendo um
poder de transformação que, na
medida em que tuas crenças promoveram o crescimento e o amadurecimento em você, assim irão
atuar nos outros.
Educar corresponde também
a desenvolver e refinar certas faculdades físicas ou espirituais.
Vemos isso acontecer quando
seus comportamentos e falas vão
ao encontro daquelas tendências
já presentes nos outros que, por
falta de confirmação, foram silenciadas e até escondidas. Quantas vezes, já não me deparei com
pessoas surpresas e aliviadas por
poder ouvir o que pensavam no

segredo de seus corações!
Educar inclui um tipo de treino, de repetição porque educar é
criar um novo caminho que precisa ser trilhado várias vezes até
se tornar liso, fácil, “normal”.
Educar é criar novos mundos.
Enfim, o termo vem do latim “educere”, que significa trazer para fora: o quê? Isso depende de você. Podemos educar uma
criança a ser violenta instigando
nela violência e expondo-a repetidamente à violência ou podemos educá-la à responsabilidade
e à ética.
Educar, portanto, não se refere somente a coisas boas, aa estudo e ao desenvolvimento intelectual e moral: educamos todas as
vezes em que reforçamos ou inauguramos comportamentos e ideias
através de nossas escolhas. Já percebeu a tentação de jogar lixo no
chão de numa rua imunda? Não
quer dizer que você o faça, mas
percebeu a diferença de andar nu-

ma rua limpa onde essa tentação
não existe ou é percebida com
vergonha por você mesmo?
Este é um exemplo de como
o comportamento dos outros nos
influencia. Nós tendemos a seguir o grupo, faz parte da natureza humana.
Mas tem outra parte da natureza humana, tão forte quanto esta primeira. Nós também
temos uma forte inclinação a
querer sermos donos da nossa cabeça, protagonistas indiscutíveis
de nossas vidas, queremos ser
um “Eu”, único e original. Quando o grupo dá mal exemplo ou a
confusão geral é grande, é tempo de fazer esse “Eu” funcionar
com juízo. Este é o “poder pessoal”. Requer consciência, porém.
A consciência do que se faz, dos
porquês e dos para quês.
Ou seja, um programa pedagógico que trace as linhas de desenvolvimento e expansão intelectual e moral. Qual é o seu?
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em mais de 20 países. É autor de vários livros que se tornaram best sellers.

Você está preparado para ser promovido?
romoção, no universo corporativo, nada mais é que o coroamento de um profissional
competente, ético e engajado com as metas e os valores da empresa, respeitando seus pares e colaboradores.
Investir em conhecimento técnico, específico para a função que deseja
ocupar, é importante, mas não o suficiente. É preciso manter-se constantemente atualizado, não apenas em relação às novas tecnologias da sua área
de atuação, mas também quanto ao
cenário global e às perspectivas econômicas do país e do mundo. No mundo
globalizado, tudo está interconectado.
As empresas querem que seus líderes
sejam profissionais de visão, capazes
de enxergar além do lugar-comum, antecipando-se ao futuro.
Nesse cenário, pessoas arrojadas
ocupam lugar de destaque. Aquelas
que, pautadas pelo bom senso e pela objetividade, ousam e estão dispostas a correr riscos têm mais chances
de ser bem-sucedidas. Pessoas que se

P

antecipam a problemas e encontram
soluções diferenciadas, assumem responsabilidades e mostram-se aptas a
viver em um mundo em constante
mudança.
O sucesso também é uma ciência
e, como tal, pode ser aprendida. Antes, porém, é preciso se conhecer melhor, pois o autoconhecimento é a
chave para o sucesso. Apenas se per-

mitindo reconhecer suas falhas e aptidões você conseguirá implementar
as mudanças necessárias para corrigir
seus pontos fracos ou ressaltar seus
pontos fortes.
Uma promoção errada pode destruir uma carreira. Imagine um técnico altamente competente que é promovido a gerente do setor em que
trabalha. Ele pode dar o melhor de

si, tornando-se um técnico ainda melhor, mas isso não fará dele um bom
gerente. Ele estará fadado ao fracasso se não se ajustar à nova realidade
e adquirir habilidades em liderança e
gestão de pessoas.
Quem almeja um cargo de liderança tem de gostar de lidar com pessoas. Se esse não é o seu perfil, esqueça. Procure outros caminhos, invista
em outras competências e reavalie
a sua meta profissional. Mas se você
tem um bom envolvimento com seus
colegas, mesmo que não seja o “número um”, tem mais chances de ser
um bom líder, pois competências técnicas são mais fáceis de ser aprendidas.
Avaliar adequadamente uma
oportunidade e saber recusá-la, caso
não esteja preparado ou não se encaixe à nova posição, é sinal de maturidade e não configura falta de competência. Ao contrário, mostra que
você está atento à sua realidade e focado em seus objetivos. Além disso,
a consciência da sua fraqueza frente

à demanda ou ao desafio pode ser o
estopim para que você busque preparar-se melhor para as próximas oportunidades.
Promoção não se pede. Então, para fazer sua imagem profissional saltar aos olhos de seus superiores ou
do pessoal de RH quando surgir uma
oportunidade, seja competente, ético
e transparente; invista em conhecimento; mantenha-se atualizado; comprometa-se com a visão e os valores
da companhia; tenha uma postura
empreendedora; e desenvolva características pessoais, como liderança, iniciativa, capacidade para delegar.
Ingressar em uma grande corporação não garante mais emprego para
toda a vida.
Ao contrário, cada vez mais, nas
grandes corporações, o profissional é
posto a prova constantemente. Apenas os mais eficazes sobrevivem e,
mesmo assim, precisam continuar
se aprimorando para não serem postos de lado amanhã... Portanto, esteja
atento às características profissionais
necessárias para garantir um lugar de
destaque no rol das pessoas bem-sucedidas.
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programa Café Brasil na 88.9FM WDNA, e produz shows e turnês pela empresa Brazilian Nites.

Alceu Valença relança clássico com Orquestra
Ouro Preto

A

pós o sucesso dos
lançamentos de
“Anunciação” e
“Tomara”, canções
que foram escolhidas para
fazer parte do projeto inédito “Valencianas em Casa”, a Orquestra Ouro Preto e o cantor Alceu Valença
promovem novo lançamento. Desta vez, o público pode conferir “La Belle de
Jour”, releitura do clássico
do artista pernambucano.
“O projeto ‘Valencianas em
Casa’ tem o propósito de levar a beleza da musicalidade mineira e pernambucana
para o público em casa neste período de pandemia”,
diz o artista. O lançamento
está disponível nas platafor-

mas, inclusive nos canais do
YouTube do cantor e da orquestra.
Lançada em 1992, no álbum “Sete Desejos”, “La
Belle de Jour” possui letra
carregada de história, um
romantismo francês idealizado, misturado com lembranças e frescor da Praia
de Boa Viagem, em Recife,
cenário que virou inspiração para o artista. A música
integra o disco “Valencianas
I”, lançado em 2014, que arrematou todos os aplausos
de público e crítica desde
então, com o show homônimo entre a orquestra e o
artista circulando por todo
o Brasil e exterior. A partir
de “Valencianas”, a músi-

ca de Alceu Valença estabeleceu um diálogo definitivo
com a música de concerto e
expandiu ainda mais seu alcance e suas possibilidades.
“O arranjo, para cordas,
percussão e banda, escrito
por Mateus Freire, estabelece a ponte entre as sonoridades do nordeste profundo e o barroco mineiro de
Ouro Preto, o lar da orquestra”, informa o release.
Para o regente da Orquestra Ouro Preto, maestro Rodrigo Toffolo, “existe
uma perenidade na musicalidade da orquestra, pois
além da ideia de lançar um
projeto ou de apresentar
um concerto, trabalhamos
também na memória afe-

tiva, na experiência de um
momento, na versatilidade
de sons e de facetas que envolvem a beleza orquestrada. Mergulhar na obra de
Alceu, em período de pandemia, é mostrar a profundidade de uma obra com
um olhar para pessoas, sentimentos, corações”, diz ele.

Giulia Be é a nova sensação do pop brasileiro

A

jovem Giulia Be é
mais do que apenas uma cantora em
processo de ascensão no cenário pop brasileiro atual. Giulia é um dos destaques do mercado nacional
em 2020.
Tudo começou com o sucesso “Too Bad”, de 2019,
canção com a qual ela chamou a atenção do público. Desde então, o trabalho
da artista de 21 anos vem
crescendo tanto no Brasil (é
atualmente a quinta cantora com maior número de ou-

vintes mensais no Spotify)
quanto no exterior (“Chiquita Suelta” faz sucesso em vários países latinos, em especial no México). Tudo graças
à sua voz marcante e envolvente e seu carisma.
Esse crescimento se refletiu no lançamento de “Solta”, em maio deste ano — o
EP feminino solo de maior
sucesso no Spotify Brasil. Com números impressionantes, a coletânea ganhou ainda disco de platina,
com mais de 400 milhões de
streams nas plataformas de

música. E não só esses feitos. Giulia também ganhou
diamante duplo (com a faixa
“Menina Solta”), platina duplo (com “Se Essa Vida Fosse Um Filme”), platina duplo (com “(Não) Era Amor” e
disco de ouro (com “Recaída”). “Solta” foi também um
projeto que mudou a vida de
Giulia de muitas maneiras, a
fez enxergar o mundo de outra forma, a amadureceu e a
colocou no patamar das principais cantoras pop do país
ao longo deste ano. Agora,
ela lança, através da Warner

Music, um projeto especial
— o álbum “Solta Deluxe”,
que traz as faixas originais
do disco “Solta” somadas a
mais sete novas gravações.
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Site: www.janaoncamera.com
Canal no youtube: youtube.com/user/janaoncamera
Twitter: @janaoncamera

Estreias da semana nas plataformas digitais
Amazon Studios

Cobra Kai –
Temporada 3
Netﬂix
Essa é pra
quem ainda
não assistiu!!!
A temporada
3 da série
“Cobra Kai” já
está disponível na Netflix desde
o dia 1 de janeiro. Presentão de
Ano Novo para os assinantes da
plataforma que achavam que os
episódios só estariam disponíveis
mais para o meio de janeiro. A
terceira temporada retoma a partir
da violenta briga que colocou a
vida de Miguel em risco. Enquanto
John Kreese manipula alunos com
a sua própria visão de dominação,
os protagonistas embarcam em

caminhos diferentes: Johnny busca
redenção e Daniel procura respostas em seu passado. No elenco
estão Ralph Macchio, William Zabka, Martin Kove, Xolo Maridueña,
Mary Mouser, Vanessa Rubio,
Courtney Henggeler, entre outros.
As temporadas 1 e 2 que estrearam
no YouTube Red também estão
disponíveis na Netflix.
HBO Max

Pieces of a
Woman
Netﬂix
O drama
“Pieces of A
Woman”, com
Shia LaBeouf e
Vanessa Kirby,
ﬁca disponível
na Netﬂix a
partir do dia 7 de janeiro, quintafeira. O longa é a jornada emocional
de uma mãe que acaba de perder
seu bebê. Diante dessa perda, ela
terá que lidar com as consequências
que seu luto tem nas relações com
o marido, a mãe e ela mesma,
lutando para que seu mundo não
desabe por completo. Também
estão no elenco Ellen Burstyn, Iliza
Shlesinger, Molly Parker, Benny

Safdie, entre outros. Grande atuação
da atriz Vanessa Kirby que já recebeu
o prêmio de Melhor Atriz no Festival
de Venice de 2020.
Netﬂix

Phyllida Lloyd, que também dirigiu
Mamma Mia! de 2008. No site do
Gazeta News, você pode conferir
as entrevistas exclusivas com a
diretora e parte do elenco.
Netﬂix

Herself
Amazon
Studios
A Amazon
Studios
disponibiliza
no serviço de
‘streaming’
Prime Video
na sexta-feira,
dia 8 de janeiro, o drama “Herself”.
A trama, que também está em
cartaz nos cinemas, acompanha
uma jovem mãe, Sandra, que
foge de seu marido e de um
relacionamento abusivo e luta
contra um sistema habitacional
quebrado. Ela se propõe a
construir sua própria casa e, no
processo, reconstrói sua vida e
se redescobre. No elenco estão
Clare Dunne, Harriet Walter, Ian
Lloyd Anderson, Sarah Kinlen, entre
outros. O roteiro foi escrito por
Clare Dunne, Ansuman Bhagat
e Malcolm Campbell. A direção
ﬁcou a cargo de da diretora

Arthur’s Law
HBO Max

A série “Arthur’s Law”
estreia na
plataforma de
‘streaming’
HBO Max no
dia 7 de janeiro, quinta-feira. O desempregado
Arthur Ahnepol leva uma vida
sombria. Das tensões de seu casamento infeliz e entediado, ele faz
um plano mórbido: ele quer que
sua desagradável esposa morra.

Com o dinheiro do seguro de vida
não há obstáculo para recomeçar
uma nova vida com sua amada
amante. Mas, nem tudo está resolvido, pois todo problema resolvido
por Arthur tem um efeito muito
pior. E assim, ele desencadeia uma
avalanche de eventos desastrosos.
Estão no elenco da aclamada série
alemão: Jan Josef Liefers, Martina
Gedeck, Nora Tschirner, Cristina
do Rego, David Bredin, entre outros. “Arthur’s Law” foi criado por
Benjamin Gutsche.
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Réveillon TreeHouse46

E

a virada do ano em Boca Raton teve estreia do Réveillon Treehouse, promovido pela Rádio Gazeta News. A
noite reuniu, na área externa da casa, brasileiros de diversas regiões da Flórida e de outros estados, que aproveitaram o ambiente, a boa música by Johnny e Tiaguinho, e uma
lua maravilhosa. Também animaram a noite Ronald Extourado e na área interna DJ Vik. Confira quem foi destaque.

23

