
O maior jornal brasileiro na Flórida

Melhores escolas, baixa taxa de criminalidade, custo de moradia, 
mas principalmente, tranquilidade para criar os filhos: cada vez 

mais, famílias brasileiras estão  trocando a vida na cidade grande pelo 
sossego das cidadezinhas da Flórida.

Com apoio de republicanos, Câmara 
aprova 2º impeachment de Trump  

Mais famílias brasileiras trocam cidades 

grandes pelas pequenas da Flórida 

Menos de uma semana antes de deixar o car-
go, Donald Trump teve seu impeachment 
aprovado pela Câmara dos Representantes. É 

o primeiro presidente na história a sofrer o proces-

so duas vezes em um mesmo mandato. Mas Trump 
deve permanecer no cargo até 20 de janeiro - data da 
posse de Joe Biden. Saiba como serão os últimos dias 
da era Trump. EUA | Pág. 15

Flórida  |  Pág. 10

Donald Trump é o primeiro presidente na história dos EUA a ter dois processos de impeachment julgados pelo Congresso. 

O casal William  e Christina Geronco. 

The White House 

Arquivo pessoal.
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Até agora, diversos go-
vernos e entidades se 
organizaram para di-

vulgar números de casos, 
hospitalizações e mortes por 
covid-19. No entanto, uma 
nova gama de dados come-
ça a surgir: a de pessoas que 
já receberam algum tipo de 
vacina contra o coronavírus.

Países como Israel, Rei-
no Unido, Estados Unidos, 
Dinamarca, Rússia, Alema-
nha, Canadá, China, Itália e 

Emirados Árabes Unidos lar-
garam na frente na corrida 
para aprovar imunizantes e 
usá-los em suas populações 
desde o final do ano passado.

No Brasil, a vacinação 
ainda não começou. Já existe 
um protocolo para aprovação 
emergencial de vacinas para 
covid-19, mas autoridades de 
vigilância sanitária ainda es-
tão analisando dados envia-
dos por laboratórios sobre 

segurança e eficácia dos imu-
nizantes nos testes. Enquan-
to isso, o governo já anun-
ciou a importação de doses, 
assim como a produção em 
laboratórios locais.

Proporcionalmente, Is-
rael lidera com folga na imu-
nização contra a covid-19. 
Mais de 1,8 milhão de doses 
de vacina já foram adminis-
tradas no país, que tem uma 
população de 8,9 milhões de 
habitantes.

A vacinação 
acontece poucos 
meses antes de uma 
eleição decisiva pa-
ra o premiê Benja-
min Netanyahu. Ele 
quer que Israel seja 
o primeiro país no 
mundo a vencer a 
pandemia, e chegou 
a dizer que isso se-

ria possível já em fevereiro, 
com a vacinação em massa 
de sua população.

O país garantiu um con-
trato com a Pfizer logo no co-
meço da pandemia, mas vem 
enfrentando desafios logísti-
cos, já que o produto do labo-
ratório exige armazenamen-
to à temperatura de 70 graus 
negativos.

Apesar de estar em fase 
adiantada de vacinação, Is-

rael enfrenta novo surto da 
doença, e implementou um 
novo confinamento na últi-
ma quinta-feira, 7, válido por 
duas semanas.

Os Emirados Árabes Uni-
dos aparecem em segundo 
lugar na lista dos países com 
a taxa mais alta de vacinação, 
com 11 doses da vacina admi-
nistradas para cada 100 pes-
soas. O país árabe tem uma 
população de quase 10 mi-
lhões de pessoas.

Os primeiros países com 
populações mais expressivas 
a aparecer no ranking são o 
Reino Unido e os EUA.

No Reino Unido, que já 
aprovou duas vacinas (da Ox-
ford-AstraZeneca e da Pfizer), 
mais de 2,8 milhões de do-
ses já foram administradas. 
Algumas pessoas do grupo 
considerado mais vulnerável 
já recebeu a segunda e últi-
ma dose.

Recentemente, o gover-
no britânico anunciou que 
vai atrasar a administração 
da segunda dose, para permi-
tir que mais pessoas recebam 
a primeira. O intervalo entre 
as duas doses vai aumentar 
de três para 12 semanas.

A exemplo de Israel, o 
Reino Unido também enfren-
ta um novo surto da pande-

mia e anunciou duras medi-
das de lockdown no início 
de janeiro.

Os EUA não conseguiram 
atingir a meta anunciada de 
20 milhões de doses admi-
nistradas até o fim de 2020 
— foram 2,78 milhões de va-
cinados até 30 de dezembro.

Até a segunda-feira, 11, 
9 milhões de doses haviam 
sido administradas no país.

O infectologista Anthony 
Fauci, diretor do Instituto Na-
cional de Alergias e Doenças 
Infecciosas, disse não con-
cordar com o plano britânico 
de atrasar a segunda dose da 
vacina. Segundo ele, os EUA 
não adotarão essa estratégia.

Fora do ranking, a Índia 
aprovou duas vacinas — uma 
de um laboratório local e ou-
tra da Oxford-AstraZeneca — 
e pretende imunizar 300 mi-
lhões de pessoas este ano. No 
entanto, o país é alvo de crí-
ticas por aprovar uma vaci-
na que não teve seus testes 
de segurança e eficácia con-
cluídos ainda.

Os países da União Euro-
peia demoraram mais do que 
EUA e Reino Unido para apro-
varem suas vacinas.

Texto: BBC Brasil. 
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INVERNO até 20 de março

FLORIDA CENTRAL SUL DA FLORIDA

Pouca chuva, muito sol, 

tempo seco e temperaturas 

abaixo de 22°C (72°F), che-

gando a 05°C (41°F) no sá-

bado à noite.

Período que se inicia chu-

voso, com temperaturas em 

declínio, chegando a 11°C 

(52°F) no sábado à noite.
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Macy’s fechará mais 45 lojas em 2021 - duas na Flórida
A Macy’s está fechando mais 45 lojas em 2021, duas delas 

na Flórida. A empresa disse que espera fechar várias lojas co-
mo parte de seus planos de “redimensionamento”. A rede de 
lojas teve perdas de US $ 91 milhões em seus ganhos mais re-
centes em comparação com o mesmo período de 2019, segun-
do a CBS News.

“Esses fechamentos nos aproximam de alcançar a combi-
nação certa de lojas que fi cam em shoppings”, disse a Macy’s 
em um comunicado, acrescentando que a empresa está “com-
prometida em dimensionar corretamente nossa frota de lojas”, 
concentrando-se em locais de alto tráfego dentro dos shoppings.

Leia a matéria completa no gazetanews.com. A empresa espera fechar várias lojas como parte de um “redimensionamento”. 

Flickr

Câmeras de vigilância conseguiram capturar imagens da minivan, mas a 

polícia não descobriu seu paradeiro e pede ajuda da comunidade 

Homem tenta sequestrar criança em 

ponto de ônibus escolar em Doral (FL)

A 
polícia de Doral está 
procurando um ho-
mem que, segundo o 

departamento, tentou atrair 
uma criança para uma mini-
van no dia 8, enquanto ela es-
perava pelo ônibus escolar.

O incidente ocorreu pouco 
depois das 6h30 da manhã na 
área da Northwest 109th Ave-
nue e 58th Street. De acordo 
com as autoridades, o homem 
parou ao lado da criança e dis-
se a ela para “entrar no carro”.

Felizmente, o motorista 
do ônibus parou simultanea-
mente. A criança entrou e con-

tou ao motorista, que conse-
guiu tirar uma foto veículo 

suspeito. 
A polícia disse que a mini-

van, possivelmente um Hon-
da, foi vista pela última vez 
indo para o leste da área. O 
motorista suspeito era um ho-
mem branco com cabelo bran-
co curto, que usava óculos e 
uma máscara preta cobrindo 
o nariz e a boca.

Câmeras de vigilância con-
seguiram capturar imagens da 
minivan, mas a polícia não 
descobriu seu paradeiro.

Qualquer pessoa com mais 
informações sobre o caso de-
ve ligar para o Detetive D. Mi-

ralles em 305-593-6699, Ramal 
2602. Dicas anônimas podem 
ser feitas ligando para Miami-
-Dade Crime Stoppers no nú-
mero 305-471-8477.

Dicas para alertar as 
crianças 

- Ensine seus fi lho(a) a não 
aceitar nada de estranhos, in-
clusive “caronas” na rua;

- De preferência, que a 
criança não fi que sozinha no 
ponto aguardando o ônibus; 

- Fale para nunca se apro-
ximar de algum veículo quan-
do algum desconhecido ofe-
recer carona ou pedir alguma 
informação e afastar-se;

- Apresente seus fi lhos aos 
policiais do bairro, torne-os 
conhecidos;

- Caso o estranho insista, 
instrua a criança a gritar por 
socorro para que pessoas pró-
ximas saibam do que se trata. 

A criança esperava pelo ônibus escolar quando foi abordada pelo homem em uma minivan.

Pixabay.

“O suspeito era um 

homem branco com 

cabelo branco curto, com 

óculos e uma máscara 

preta cobrindo o nariz e a 

boca”, disse a polícia.

Acelere seu aprendizado de inglês 
com aulas de baixo custo e com 
turnos de aulas que encaixam com 
seu horário.

browardcommunityschools.com

800-639-2878
MATRICULE-SE

HOJE!

sim você pode
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O animal foi encontrado com a palavra TRUMP nas costas enquanto nadava 

em um rio nas cabeceiras do rio Homosassa, no Condado de Citrus

Oficiais buscam por responsável que 

escreveu “TRUMP” em peixe-boi 

U
ma investigação foi 
aberta para descobrir 
o responsável por es-

crever a palavra TRUMP nas 
costas de um peixe-boi encon-
trado enquanto nadava em 
um rio nas cabeceiras do rio 
Homosassa, no Condado de Ci-
trus, ao norte de Tampa, dis-
seram autoridades na segun-
da-feira, 11.

O Serviço de Pesca e Vida 
Selvagem dos EUA quer saber 

quem fez isso com o animal. 
O peixe-boi goza de proteção 
nas leis estaduais e federais.

O peixe-boi não parecia 
ferido, disse a agência, por-
que parecia que a palavra es-
tava gravada em algas em seu 
corpo. Como eles se movem 
lentamente, isso os torna vul-
neráveis a redes de pesca, mo-
tores de barcos e interação 
humana.

Os peixes-boi, muitas ve-

zes chamados de vacas mari-
nhas, estavam na lista de es-
pécies ameaçadas de extinção 
até 2017, quando foram re-
baixados a espécie ameaçada 
devido ao aumento do cresci-
mento populacional.

A criatura está sob os escu-
dos da Lei de Proteção de Ma-
míferos Marinhos de 1972 e da 
Lei de Espécies Ameaçadas de 
1973 e da Lei do Santuário do 
Peixe-boi da Flórida de 1978.

A condenação federal por 
assediar um peixe-boi é puní-
vel com multa de US $ 50.000 
e até um ano de prisão, de 
acordo com a Comissão de 
Conservação de Peixes e Vida 
Selvagem da Flórida.

A Comissão pede que qual-
quer pessoa com informações 
sobre o caso ligue para a linha 
direta de dicas de crimes con-
tra a vida selvagem no núme-
ro 1-844-397-8477. A condenação federal é punível com multa de US $ 50.000 e prisão.

NBC Miami

Morador da FL vai responder por roubo de propriedade do governo
Pelo menos 18 pessoas vão 

responder por crimes federais 
pela invasão do Capitólio na 
quarta-feira, 6, incluindo um 
morador da Flórida visto em 
vídeo carregando o púlpito da 
presidente da Câmara, Nancy 
Pelosi, e outro usando um co-
car de pele de urso.

A invasão deixou cinco 
mortos, uma apoiadora do 
presidente Donald Trump e 
policiais do Congresso.

Adam Johnson, 36, mora-
dor da cidade de Parrish, cos-
ta oeste do estado, foi preso na 
sexta-feira, 8, e levado para a 
Cadeia do Condado de Pinel-

las. Ele foi fl agrado pelas câ-
meras carregando o púlpito da 
Câmara, segundo o comunica-
do das autoridades federais.

Ele foi acusado de entrar 
ou permanecer intencional-
mente em qualquer edifício 
ou terreno restrito sem au-
toridade legal; uma acusação 

de roubo de propriedade do 
governo; e uma acusação de 
entrada violenta e conduta 
desordenada em terras do Ca-
pitólio.

Johnson é casado e pai de 
cinco fi lhos que foi rapida-
mente identifi cado nas redes 
sociais pelos residentes locais.Adam Johnson, 36, foi levado para a Cadeia do Condado de Pinellas. 

Montagem: BayNews9. 
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Por outro lado, alguns crimes violentos aumentaram, como assassinatos com arma de fogo e agressões agravadas

Pandemia ajudou a diminuir crimes contra a 

propriedade, roubo e estupro na Flórida em 2020

D
ados divulgados pelo 
Departamento de Polí-
cia da Flórida mostram 

que o total de crimes caiu qua-
se 12% no primeiro semestre 
de 2020 em comparação com 
o mesmo período de 2019, 
continuando uma tendência 
de queda nas taxas de crimi-
nalidade em todo o estado nos 
últimos quatro anos.

A queda foi acentuada pe-
los crimes contra a proprie-
dade, que tiveram uma redu-
ção de quase 14% no total. Os 
estupros caíram quase 10%, 
enquanto os roubos diminuí-
ram 14,3%. 

Por outro lado, alguns cri-
mes violentos aumentaram, 
incluindo saltos de 16,2% e 
6,5% em assassinatos e agres-
sões agravadas, respectiva-
mente, segundo o FDLE. Os as-
sassinatos com armas de fogo 
aumentaram em uma porcen-
tagem ainda maior. Foram 379 
assassinados cometidos com 

arma de fogo nos primeiros 
seis meses de 2019, em com-
paração com 466 em 2020. Is-
so é um aumento de 23%, se-
gundo os dados divulgados no 
dia 31 de dezembro de 2020.  

A diminuição geral do cri-
me em todo o estado pode 
ser atribuída a uma redução 
de quase 14% no total de cri-
mes contra a propriedade, de 
acordo com o mais recente Re-
latório Semestral Uniforme de 
Crimes do FDLE, que vai de ja-
neiro a junho de 2020.

Enquanto isso, o núme-
ro total de prisões por crimes 
contra a propriedade dimi-
nuiu 17,6%, enquanto o nú-

mero de prisões por crimes 
violentos aumentou 0,4%. O 
número total de prisões caiu 
26,2%, mostram os dados.

Embora os criminologistas 
geralmente alertem contra o 
uso de estatísticas anuais pa-
ra analisar as tendências ge-
rais do crime, os dados deste 
ano são dignos de nota porque 
fornecem uma visão sobre o 
impacto sem precedentes da 
COVID-19 sobre o crime e seus 
fatores, disse Matt Nobles, 
professor de criminalidade 
justiça na UCF, ouvido pelo 
Orlando Sentinel. a queda foi acentuada pelos crimes contra a propriedade, que tiveram uma redução de quase 14% no total.

Miami-dade Police 

Mais gente em casa, menos crimes contra propriedade 
“A pandemia afetou todos 

os aspectos do crime, desde os 
criminosos e suas motivações 
até as vítimas em potencial e 
os fatores ambientais que de-
terminam quando e onde um 
crime acontece”, disse Nobles.

Por exemplo, a diminui-
ção dos crimes contra a pro-
priedade pode ser atribuída a 
quarentenas e ordens de blo-
queio em todo o estado para 
empresas e pessoas.

“A oportunidade de come-

ter um crime será uma variá-
vel importante”, disse ele. “... 
Se [as pessoas] estão fora de ca-
sa fazendo coisas em um ano 
normal, então há uma vulne-
rabilidade que existe naque-
le ambiente, talvez por algo 

como roubo residencial, que 
talvez não tenha se manifes-
tado no último ano ou mais 
porque as pessoas passaram 
muito mais tempo em casa. “

Leia a matéria completa 
no gazetanews.com.

“Os dados fornecem uma 

visão sobre o impacto 

sem precedentes da 

COVID-19 sobre o crime 
e seus fatores”, disse 

Matt Nobles, professor.
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A pandemia ajudou para mudança de famílias que viviam em área urbana para as comunidades mais rurais

Tendência nacional, mais famílias brasileiras trocam 

cidades grandes pelas pequenas da Flórida

V
iver em uma cidade pe-
quena, seja pelo sen-
so de comunidade, pe-

la falta de espaços lotados, por 
mais opções para diversão ao 
ar livre, boas escolas, baixo ín-
dice de criminalidade ou trân-
sito melhor tem sido a saída 
para diversas famílias, princi-
palmente as que têm crianças.

Durante os primeiros seis 
meses da pandemia do coro-
navírus, parecia haver um 
êxodo em massa das áreas 
urbanas para as comunida-
des mais rurais. Algumas fa-
mílias se mudaram para ficar 
mais perto de parentes, ou-
tras se mudaram para traba-
lhar (ou porque estavam tra-
balhando remotamente e não 
precisavam morar na cidade) 
e algumas simplesmente que-
riam estar onde havia menos 
pessoas. 

De acordo com um estudo 
conduzido pelo MYMOVE, da-
dos coletados do Serviço Pos-
tal dos EUA indicaram que 
quase 16 milhões de pessoas 
enviaram solicitações de mu-
dança de endereço por correio 
em 2020, quase 4% a mais que 
em 2019. E embora muitas 
dessas mudanças sejam tem-
porárias para famílias reagru-
parem e considerarem suas 
opções para o futuro, fugir da 
cidade para uma vibração in-
teriorana mais relaxante tem 
sido cada vez mais atraente.

O portal Stacker, especia-
lizado em análise de dados e 
informações sobre cidades e 
a população dos EUA, compi-
lou uma lista abrangente das 
melhores cidades com popula-
ção inferior a 40.000 para criar 
uma família em cada estado. 
Usando os dados de 2020 do 
Niche, que classifica os locais 
com base em uma variedade 
de fatores, incluindo escolas 
públicas, empregos e custo de 
vida, o site apontou a cidade-
zinha de Nocatee, uma comu-
nidade planejada não incor-
porada localizada no norte do 
Condado de St. Johns, que con-
tava com 14.747 habitantes 
em 2019, como uma das me-
lhores da Flórida no quesito 
cidade pequena para se viver.

Os dados do Niche reve-
lam que cidades menores nas 
regiões de Tampa e Jackson-
ville lideram no quesito mais 
buscadas para famílias com 
crianças. 

Sobre o mesmo tema, po-
rém mais abrangente, outro 
estudo chamado “Os 5 me-
lhores lugares para criar uma 
família na Flórida “, divulga-
do em agosto de 2020 pelo si-
te especializado “Stateofflori-
daliving”, analisou as cidades 
pequenas localizadas nos 10 
melhores distritos escolares 
dos 69 da Flórida, a taxa de 
criminalidade (para entrar na 
lista de “Melhores lugares pa-
ra criar uma família na Flóri-
da”, toda a cidade ou vila deve 
ter uma taxa de criminalidade 
muito menor do que a do es-
tado), custo de moradia, lojas, 
restaurantes, parques, empre-
gos e outros critérios.

De acordo com o estudo, 
as cinco cidades são: North 
Port, Venice, Winter Springs, 
Gulf Breeze e Fernandina Bea-
ch.

“Criar um filho em ci-
dade grande é um pouco 
caótico”

Procurando um lugar mais 
tranquilo para criar a filha Oli-
via Geronco, de 5 anos, o casal 
William Geronco, 36 anos, e 
Christina Geronco, 35, se mu-
dou para Saint Augustine há 
4 anos. Vindos da região de 
Boston (MA) atrás de uma me-
lhor qualidade de vida, com 
ambiente com menos estres-
se de cidades grandes. “Aqui 
temos a tranquilidade de uma 
cidade pequena, o mar a 5 mi-
nutos de nossa casa, fazendas 
para o leste a 30 minutos, e 2 
cidades grandes a 40 minutos, 
Jacksonville e Daytona”, con-
ta William. 

Mesmo tendo sido uma 
mudança mais difícil no lado 
profissional, são empreende-
dores e investidores em em-
presas de franquias e tiveram 
que montar escritórios em 
pontos diferentes da Flórida, 
para o catarinense, valeu a pe-
na. “Acho criar um filho em ci-
dade grande um pouco caóti-
co. Mesmo com nossa linha de 
trabalho, é possível criar seus 
filhos em uma cidade peque-
na, trabalhar e ter uma quali-

dade de vida melhor. Sem fa-
lar em qualidade de escolar, 
hospitais, etc. Uma cidade pe-
quena sempre vai ter esco-
lar melhores do que uma ci-
dade grande com 5K alunos”, 
salienta. 

“Estreitar laços de 
amizade e o senso de co-
munidade”

De Long Island (NY) para 
Wesley Chapel (FL), Josie Inte-
mann, 42 anos, conta que ela, 
o marido e os filhos de 13 e 20 
anos precisavam de um “estilo 
de vida mais lento” e em agos-
to de 2020 se mudaram. 

“O objetivo era buscar um 
lugar com custo de vida mais 
baixo para passar menos tem-
po trabalhando e mais tempo 
com lazeres e a família”, afir-
ma Josie. Além disso, pesaram 
também outros fatores, como 
“encontrar um lugar tranqui-
lo, seguro, com boa infraestru-
tura, boas escolas e que não 
fosse muito distante de praia”, 
define. E claro, “estreitar laços 
de amizade e o senso de comu-
nidade”, ressalta. 

Leia a matéria completa 
no gazetanews.com. 

O casal William Geronco, 36, e Christina Geronco, 35, trocou a região de Boston (Ma) por Saint augustine (Fl) para criar a filha Olivia Geronco, de 5 anos. 

arquivo pessoal.

“É possível criar filhos 
em uma cidade pequena, 

trabalhar e ter uma 
qualidade de vida melhor”, 

ressalta o catarinense 
William Geronco.

a família intemann trocou a agitação de NY por Wesley Chapel (Fl) e aproveita os parques pertos de casa.

arquivo pessoal 

Arlaine Castro
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O governador Ron DeSantis estendeu a oportunidade de vacinação para 

qualquer pessoa com 65 anos ou mais e não impôs requisitos de residência

Residentes da Flórida reclamam do 

“turismo de vacina”

Residentes da Flórida es-
tão reclamando que ido-
sos estrangeiros estão 

tomando a vacina contra a 
COVID no estado, aproveitan-
do as regras vagas do gover-
no sobre quem pode tomar a 
vacina. O governador da Fló-
rida, Ron DeSantis, estendeu 
a oportunidade de vacinação 
para qualquer pessoa com 65 
anos ou mais e não impôs re-
quisitos de residência.

Com isso, nas últimas se-
manas estrangeiros estão real-
mente vindo à Flórida e apro-
veitando para tomar a vacina. 
A suspeita de residentes é que 
muitos estão vindo somente 
para obter a imunização. Por 
enquanto, o estado tem supri-
mento para apenas uma fra-
ção dessa faixa etária, segundo 
o jornal Sun Sentinel.

O jornal Clarín, de Buenos 
Aires, capital da Argentina, 

informou que uma dúzia ou 
mais de executivos corporati-
vos fizeram a viagem à Flóri-
da para se vacinar. “É gratuito 
e não é necessário ser residen-

te, apenas ter 65 anos e não 
ter recebido nenhuma outra 
vacina nos últimos 14 dias”, 
disse o jornal.

“Não é nada ilegal, é ne-

idosos fazem fila para receber a vacina covid19 em Cape Coral (Fl). 

The News Press

cessário apenas ter dinheiro”, 
disse um executivo anônimo 
ao jornal.

Porém, a chegada dos es-
trangeiros ocorre em um mo-
mento em que os residentes 
do estado continuam a en-
frentar longas filas e dificul-
dades para agendar pelo tele-
fone ou internet para serem 
vacinados.

“Não é justo”, disse Susan 
Spain, de Hollywood. “Eles es-
peraram na fila? Estou tentan-
do há semanas. Eu tenho 75 
anos. Tenho tentado por meio 
do Departamento de Saúde, 
Memorial Regional, Hard 
Rock Stadium. Estou em ca-
sa desde 15 de março. Preciso 
dessa injeção. Tudo se resume 
a dinheiro”.

Com informações do Sun 
Sentinel. 

Leia a matéria completa 
no gazetanews.com. 

Pediatra de Parkland é preso 

por pornografia infantil

Na terça-feira, 12, os dete-
tives do Broward Sheriff’s Offi-
ce sobre Crimes contra Crian-
ças na Internet prenderam o 
pediatra Michael Mizrachy, 49 
anos, de Lakeside Drive, Par-
kland, por acusações de por-
nografia infantil.

Em junho de 2020, os de-
tetives receberam uma denún-
cia sobre um homem adulto, 
mais tarde identificado como 
o pediatra sobre possível dis-
tribuição e posse de pornogra-

fia infantil.
Depois de obter um man-

dado de busca, os detetives 
conseguiram localizar vídeos 
e fotos como descrito na de-
núncia inicial. O vídeo parece 
mostrar uma criança, entre oi-
to e 10 anos, tendo relações se-
xuais com um homem adulto.

De acordo com o boletim 
do BSO, os detetives localiza-
ram ainda várias fotos que 
retratam o que parecem ser 
crianças em roupas íntimas. 

dr. Michael Mizrachy, 49 anos, de lakeside drive, Parkland. 

BSO
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O ministro das Relações Exteriores, Marcelo Ebrard, cita o Acordo Estados Unidos-México-Canadá 

México invocará regra trabalhista para 
garantir vacinas para indocumentados nos EUA

O México invocará as dis-
posições trabalhistas 
do novo pacto comer-

cial norte-americano em uma 
tentativa de garantir que os 
imigrantes indocumentados 
presentes nos Estados Unidos 
recebam vacinas contra o co-
ronavírus, disse o principal 
diplomata do país na quarta-
-feira, 13. 

O ministro das Relações 
Exteriores, Marcelo Ebrard, 
disse em uma entrevista co-
letiva regular do governo que 
as disposições trabalhistas do 
Acordo Estados Unidos-Méxi-

co-Canadá (USMCA) incluem 
proteção à saúde para imi-
grantes, independentemente 
de seu status de imigração.

Segundo o ministro, o go-
verno do México buscará usar 
as disposições para garantir 
que os imigrantes recebam 
vacinas contra o coronavírus. 

“Vamos invocar o capítu-
lo trabalhista do acordo de 
livre comércio USMCA”, dis-
se Ebrard, enfatizando que o 
texto reconhecia a “vulnerabi-
lidade” dos trabalhadores imi-
grantes. É responsabilidade do 
México e dos Estados Unidos 

que todos os trabalhadores te-
nham acesso garantido às va-
cinas”, observou.

“Como consequência, con-
sideramos qualquer exclusão 
de trabalhadores mexicanos 
... uma violação”, completou. 

Os EUA devem priorizar a 
distribuição de vacinas para 
imigrantes indocumentados e 
imigrantes em centros de de-
tenção, disse a Health Affairs, 
principal jornal de reflexão 
e pesquisa sobre políticas de 
saúde dos EUA. 

Leia a matéria completa 
no gazetanews.com. Ministro das Relações Exteriores do México, Marcelo Ebrard. 

REUTERS-Edgard Garrido

Nevada promete proteção de dados para indocumentados durante vacinação

O governador de Nevada, 
Steve Sisolak, garantiu em en-
trevista coletiva sobre a vaci-
nação contra a covid-19 que 
as informações sobre os imi-
grantes indocumentados não 
serão compartilhadas com as 
autoridades federais durante 

o processo.
A proteção de informações 

pessoais da comunidade in-
documentada e de todos os 
habitantes de Nevada são de 
extrema importância para o 
governador Sisolak e o estado, 
afirmaram especialistas do De-

partamento de Saúde e Servi-
ços Humanos de Nevada.

“Comunidades de imi-
grantes e refugiados estão en-
tre as mais atingidas pela pan-
demia COVID-19 e queremos 
garantir que eles tenham aces-
so igual às vacinas COVID-19 

e participem de programa de 
vacinação do estado “, disse o 
governador Steve Sisolak. “Le-
vamos suas preocupações a sé-
rio e o Estado de Nevada está 
empenhado em proteger nos-
sos dados de imunização, de-
lineado em nossos estatutos. “ Governo garante sigilo de dados.

REUTERS/Dado Ruvic/Direitos reservados

A U.S. Immigration and 
Custom Service (USCIS), publi-
cou na terça-feira, 12, a regra 
final do programa de vistos 
de trabalho H-1B (para profis-
sionais estrangeiros) que ele-
va os salários para trabalhado-
res com visto H-1B, destinado 
a empregos que exigem ha-
bilidades especializadas e 
amplamente utilizados por 
empresas de tecnologia, es-
pecialmente do Vale do Silí-
cio, na Califórnia.

As novas regras priorizam 
os trabalhadores que ocupam 
cargos altos e ganham mais 
e devem entrar em vigor em 
março. Leia mais no gazeta-
news.com.

USCIS publica 
regra que muda 
concessão de 
vistos H-1B 

Mudança restringe visto de trabalho.

Pixabay
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Um deles será a investigação do Departamento de Justiça sobre o programa 

de separação da família após cruzarem a fronteira sul dos EUA

Biden diz que apresentará projeto 
de lei de imigração após a posse 

O presidente eleito Joe 
Biden disse que apresen-
tará um projeto de lei de 
imigração “imediatamen-
te” após assumir o cargo 
no dia 20.

O democrata disse que 
seu Departamento de Jus-
tiça investigará a separa-
ção do governo Trump de 
crianças imigrantes de 

seus pais.
“Vou apresentar um 

projeto de lei de imigra-
ção imediatamente”, dis-
se ele em entrevista co-
letiva na sexta-feira, 8. E 
acrescentou que o Depar-
tamento de Justiça de-
terminará a responsa-
bilidade pelo programa 
de separação da família, 

que levou mais de 2.600 
crianças a serem levadas 
de cuidadores após cru-
zarem a fronteira sul dos 
Estados Unidos, e se isso 
foi criminoso. 

“Haverá uma inves-
tigação completa sobre 
quem é o responsável e se 
a responsabilidade é cri-
minosa ou não”, disse. 

“Essa determinação será 
feita por seu procurador-
-geral designado, Merrick 
Garland”, acrescentou.

Ele não detalhou co-
mo será a legislação de 
imigração, mas disse que 
vai revogar algumas diretri-
zes de Trump. Leia a maté-
ria completa no gazetanews.
com. “Vou apresentar um projeto de lei de imigração imediatamente”, afirmou.

andrew Harnik

Chefe interino do Departamento de Segurança Interna renuncia 
Chad Wolf, secretário inte-

rino do Departamento de Se-
gurança Interna, renunciou ao 
cargo na segunda-feira, 11, de 
acordo com um alto funcio-
nário do departamento à As-
sociated Press.

A saída de Wolf do gover-
no Trump, poucos dias antes 
do término do mandato do 
presidente, é a mais recente 
renúncia do gabinete desde 

a semana passada. Vários ou-
tros funcionários do governo 
Trump partiram desde quar-
ta-feira,6, citando a mortal in-
surreição no Capitólio. 

Wolf disse em uma carta 
aos funcionários do departa-
mento que está triste por to-
mar esta medida, “pois era 
minha intenção servir ao De-
partamento até o final desta 
administração”.

Ele não mencionou dire-
tamente a invasão ao Capitó-
lio como causa de sua partida, 
mas disse que as decisões ju-
diciais que contrariaram suas 
ordens e outras atividades re-
centes do governo foram cru-
ciais para a decisão.

“Infelizmente, esta ação é 
justificada por eventos recen-
tes, incluindo as decisões ju-
diciais em andamento e sem 

mérito sobre a validade da 
minha autoridade como se-
cretário interino. Esses even-
tos e preocupações servem 
cada vez mais para desviar a 
atenção e recursos do impor-
tante trabalho do Departa-
mento neste aspecto crítico 
momento de uma transição 
de poder “, disse. 

Leia a matéria completa 
no gazetanews.com.Chard Wolf assumiu o cargo no DHS em dezembro de 2019. 

 JIm WaTSoN - aFP



Gazeta Brazilian News · Semana de 14 a 20 de Janeiro de 202114 IMÓVEIS

Valendo 3.88% no fim do governo Obama, a taxa para contratos com quitação em 30 anos vale 2.71% neste fim de Trump

Juro imobiliário em baixa e preços em alta obrigam 

governo a rever valores do mercado de imóveis 

P
ela 14ª vez seguida, a ta-
xa de juros imobiliária 
abaixou. A nova taxa foi 

reajustada porque o governo 
considera ser muito seguro 
que os pagamentos das hipote-
cas ocorrerão de forma consis-
tente no longo prazo. Quando 
Obama deixou a Casa Branca, 
a taxa para contratos com qui-
tação em 30 anos era de 3.88%, 
hoje, no fi m do mandato do 
presidente Trump, a taxa é 
de 2.71%.

Essa foi a redução mais 
recente. A taxa anterior, tam-
bém anunciada pela princi-
pal fi nanciadora dos bancos, 
Freddie Mac, era de 2.72%, 
que até então já era a menor 
da história. A diferença, por-
tanto, foi de 0.01%. Em ter-
mos percentuais pode parecer 
pouco, mas, para uma família 
de classe média, isso signifi ca 
mais dinheiro no bolso para 
o consumo e, no longo prazo, 

e uma diferença razoável. Es-
pecialmente porque os valores 
envolvidos em empréstimos 
imobiliários são, invariavel-
mente, na casa dos milhares 
de dólares.

Por outro lado, os juros 
para empréstimos com paga-
mento nos próximos 15 anos 
aumentou. A taxa média para 
esse tipo de produto pulou de 
2.26% para 2.28%. Esse tipo de 
empréstimo é quitado na me-
tade do tempo em relação aos 
fi nanciamentos de 30 anos, 
então o risco é considerado 
signifi cativamente menor e is-
so refl ete em quase 0.5% a me-
nos de juros na contratação do 
empréstimo.

O ponto negativo é que, 
com juros tão baixos e os pre-
ços dos imóveis aumentando, 
uma parte signifi cativa da de-
manda tem sido para refi nan-
ciamento. E, justamente pela 
alta nos preços, o governo foi 
obrigado a rever valores dos 

fi nanciamentos especialmen-
te para os empréstimos de bai-
xa renda.

Um dos principais fi nan-
ciadores de produtos para a 
baixa renda, o Federal Hou-
sing Administration (FHA), 
anunciou reajuste para tabe-
la em 2021. O limite era de 
$765.600 e agora pode chegar 
a $822,375 para regioes de al-
to custo, como Miami, por 
exemplo.

No anúncio da novidade, o 
FHA explicou que “houve uma 
apreciação signifi cativamente 
robusta nos preços dos imó-
veis”. Na nota, o governo es-
clareceu que cumpriu seu de-
ver legal de recalcular limites 
de acordo com preços vigentes 
no mercado.

Para o leitor do Gazeta Ne-
ws entender melhor o que isso 
representa, vou exemplifi car. 
Para aproveitar esses juros e 
refi nanciar um imóvel que ho-
je vale até $822,375, mas na 

Com juros tão baixos e os preços dos imóveis aumentando, uma parte signifi cativa tem sido para refi nanciamento.

Pixabay

época da compra custava até 
$765,600, o cliente pode con-
seguir pagar uma prestação 
mais barata ou quitar o atual 
imóvel mais rapidamente pa-
gando o mesmo valor de pres-
tação atual.

Essas são opções viáveis. 
Mas, nos Estados Unidos, nor-
malmente os clientes prefe-
rem usar essa diferença para 
ir às compras e escolher um 
imóvel melhor sem mexer nos 
termos e condições do fi nan-

ciamento. Outra opção, mais 
comum no mercado, é usar 
essa diferença como entrada 
para um segundo imóvel e co-
meçar a investir no setor. Leia 
mais sobre o mercado de imó-
veis no gazetanews.com. 

João Freitas

Equal Housing Lender. This is not a commitment to lend or extend credit. Restrictions may apply. Rates may not be available at time of application. Information and/or data are subject to change without notice. All loans are subject to credit approval. Not all 
loans or products are available in all states. Bay Equity LLC, 770 Tamalpais Drive, Suite 207, Corte Madera, CA 94925; NMLS ID#76988. Florida Mortgage Lender Servicer License #MLD1014. NMLS consumer access: www.nmlsconsumeraccess.org BECH-210111-1.0

As empresas neste anuncio não são relacionadas e não estão localizadas no mesmo local. O único fator em comum e que estamos oferecendo serviços profissionais distintos em questões relacionadas. Somente o escritório de advocacia pode prestar assessoria jurídica.
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Loan Officer | NMLS# 727789 | ilewis@bayeq.com
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bayeq.com/iona-lewis | 561.382.5660

Dori Gerstein, Esq.
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usaimmigrationlaw.com | 954.947.6060

Thais Pagani
Broker/Owner | Residential Real Estate Agent
Corretora imobiliária | ThaisRealty@gmail.com

clearoceanrealty.com | 561.404.3264

Tudo que você precisa saber para comprar uma casa no
Sul da Florida!

Desde do processo de imigração, ao financiamento imobiliário e até mesmo encontrar 
a casa dos seus sonhos, conte com nossa experiencia para que isso aconteça.

Estamos aqui para atendê-los! Entre em contato conosco hoje!Estamos aqui para atendê-los! Entre em contato conosco hoje!
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É o primeiro presidente na história dos Estados Unidos a sofrer dois 
processos de impeachment - a ser acusado de crimes pelo Congresso

Câmara aprova 2º impeachment do 
presidente Donald Trump 

A Câmara dos Represen-
tantes dos EUA aprovou o im-
peachment do presidente Do-
nald Trump por “incitação à 
insurreição” no motim do Ca-
pitólio na semana passada.

Depois de várias horas de 
debate intenso na quarta-fei-
ra, 13, a Câmara, controlada 
pelos democratas, decidiu.

Ele é o primeiro presiden-
te na história dos Estados Uni-
dos a sofrer dois processos de 
impeachment - a ser acusado 
de crimes pelo Congresso.

Trump, um republicano, 
agora enfrentará um julga-
mento no Senado, onde se 
for condenado, poderá ser im-
pedido de ocupar o cargo no-
vamente.

A medida de impeach-
ment foi aprovada em grande 
parte pelas duas linhas par-
tidárias. 231 deputados vota-
ram contra Trump, entre eles 
10 republicanos.

Seis republicanos disse-
ram de antemão que apoia-
riam os democratas para im-

peachment do presidente. Mas 
a maioria dos conservadores 
permaneceu leal a Trump.

Mas é improvável que 
Trump tenha que deixar a Ca-
sa Branca antes que seu man-
dato termine em uma semana, 
já que o Senado não deverá se 
reunir a tempo.

Na semana passada, 139 
republicanos votaram contra 
aceitar o resultado da eleição 
de 2020 e a derrota de Trump.

As acusações de impeach-
ment são políticas, não crimi-

nais. O presidente foi acusa-
do pelo Congresso de incitar 
a invasão do Capitólio com 
seu discurso de 6 de janeiro 
em um comício fora da Casa 
Branca. Após os comentários 
de Trump, seus apoiadores in-
vadiram o Capitólio, forçando 
os legisladores a suspender 
a certificação dos resultados 
eleitorais e se abrigar. O edifí-
cio foi colocado em bloqueio e 
cinco pessoas morreram.

Leia mais sobre a política 
dos EUA no gazetanews.com. Foram 231 votos a favor do impeachment e 197 votos contra.

Reprodução

FBI alerta para possíveis protestos armados pelo país
O FBI está alertando as po-

lícias e demais autoridades lo-
cais e estaduais sobre planos 
para protestos armados em 
todas as 50 capitais estaduais 
e em Washington, D.C., nos 
dias que antecedem a posse 
do presidente eleito Joe Bi-

den, alimentando temores de 
mais derramamento de san-
gue após o cerco mortal da 
semana passada no Capitólio 
dos EUA.

Um boletim interno do FBI 
avisou que os protestos em to-
do o país podem começar no 

final desta semana e se esten-
der até a posse de Biden em 
20 de janeiro, de acordo com 
dois policiais que leram deta-
lhes do memorando à Associa-
ted Press.

Os investigadores acredi-
tam que algumas das pessoas 

são membros de grupos ex-
tremistas, disseram as auto-
ridades. O boletim foi divul-
gado pela primeira vez pela 
ABC.  Foram identificados 16 
grupos que pretendem fazer 
protestos no dia da posse. Fon-
te: AFP.Protestos podem se estender até a posse de Biden em 20 de janeiro. 

APJohn Minchillo, File

A ordem vai entrar em vigor a partir de 26 de janeiro, segundo comunicado do Centro de Controle e Prevenção de Doenças

EUA passam a exigir testes negativos de coronavírus 
para entrada de viajantes no país

Todos os passageiros de 
companhias aéreas internacio-
nais que quiserem entrar nos 
Estados Unidos terão que apre-
sentar um teste negativo pa-
ra covid-19 antes do embarque, 
de acordo com determinação 
do CDC divulgada nesta terça-
-feira, 12.

O Centro de Controle e Pre-
venção de Doenças está proces-
sando a ordem, que deve entrar 
em vigor a partir de 26 de janei-

ro. Também será aceita docu-
mentação que comprove que a 
pessoa se recuperou da Covid-19.

A exigência vem semanas 
depois dos EUA fazerem o re-
querimento a passageiros pro-
venientes do Reino Unido, em 
virtude da variante mais trans-
missível do coronavírus ter si-
do encontrada no país insular.

A decisão não interfere na 
proibição à entrada de viajan-
tes com origem no Brasil nos 

Estados Unidos, que continua 
em vigor.

Segundo o comunicado do 
CDC, um teste obrigatório an-
tes do embarque, combinado 
com as recomendações do CDC 
para fazer o teste novamente 3 a 
5 dias após a chegada e a perma-
nência em casa por 7 dias após 
a viagem, ajudará a desacelerar 
a disseminação da Covid-19 nos 
EUA causadas por pessoas vin-
das do exterior. O viajante deve fazer um teste obrigatório antes do embarque. 

Pinterstest 

A decisão não interfere 

na proibição à entrada 

de viajantes com origem 

no Brasil nos Estados 

Unidos, que continua em 

vigor.

Dos mais de 22 milhões de doses enviadas a hospitais, apenas cerca de 6,7 milhões de pessoas receberam sua primeira dose

Hospitais jogam fora doses de vacina por falta de ‘público-alvo’

D
os mais de 22 milhões 
de doses da vacina que 
foram distribuídas a 

hospitais e farmácias nos Es-
tados Unidos, apenas cerca de 
6,7 milhões de pessoas rece-
beram sua primeira dose, de 
acordo com dados dos Cen-
tros de Controle e Prevenção 
de Doenças (CDC). 

Para acelerar o processo, 

o governo federal está pedin-
do aos estados que ofereçam 
a vacina para pessoas mais 
velhas ou em grupos de al-
to risco, mas algumas áreas 
ainda estão se concentrando 
nos primeiros grupos priori-
tários – mesmo que isso sig-
nifique que doses retiradas 
do frio do armazenamento fi-
quem sem uso.

O governador Andrew 
Cuomo pressionou hospitais 
a se moverem mais rápido. En-
quanto isso, o prefeito da cida-
de de Nova York, Bill de Blasio, 
pressionou para começar a va-
cinar mais grupos prioritários.

No início da semana pas-
sada, profissionais de enfer-
magem do Centro de Saúde 
da Família do Harlem, em No-

va York, rodaram pelo bairro 
tentando encontrar pessoas 
que pudessem receber a vaci-
na contra a Covid-19.

O centro de saúde tinha al-
gumas doses extras da vacina 
da Moderna que haviam sido 
retiradas do armazenamento 
refrigerado para serem aplica-
das em profissionais de saúde 
que não compareceram.Doses retiradas do armazenamento estão ficando sem uso.



EUA Gazeta Brazilian News · Semana de 14 a 20 de Janeiro de 202116

Lisa Montgomery: EUA 

executam mulher após 67 anos 
Lisa Montgomery - a única 

mulher no corredor da morte 
nos Estados Unidos - foi exe-
cutada por assassinato na ma-
drugada desta quarta-feira, 13. 
Ela recebeu uma injeção letal 
em uma prisão em Terre Hau-
te, Indiana, após uma suspen-
são de última hora da exe-
cução ter sido interrompida 
pela Suprema Corte dos Esta-
dos Unidos.

O caso chamou a atenção 
porque seus advogados argu-
mentaram que ela era doente 
mental e sofreu graves abusos 
quando criança.

A mulher de 52 anos es-
trangulou uma mulher grávi-

da antes de cortar e sequestrar 
seu bebê no Missouri em 2004.

Sua vítima, Bobbie Jo Stin-
nett, de 23 anos, sangrou até a 
morte, mas seu bebê foi recu-
perado com segurança e vol-
tou para sua família.

Montgomery é a primeira 
presidiária federal a ser con-
denada à morte pelo governo 
em 67 anos.

De acordo com testemu-
nhas, uma mulher que estava 
ao lado de Montgomery du-
rante o processo de execução 
perguntou se ela tinha algu-
mas últimas palavras. Montgo-
mery respondeu “não” e não 
disse mais nada.

Lisa Montgomery recebeu injeção letal  na quarta-feira, 13, em Indiana. 

Advogados de defesa-Reuters

Na Flórida, Adam Christian Johnson vai responder por furto de propriedade 

do governo por carregar o púlpito da  presidente da Câmara Nancy Pelosi

Mais de 90 pessoas são presas por 

invasão ao Capitólio no dia 6

M
ais de 90 pessoas fo-
ram presas pela in-
vasão ao Capitólio na 

quarta-feira, 6, durante a ses-
são que confirmava Joe Biden 
como presidente eleito, segun-
do contagem da agência Asso-
ciated Press. 

Essas prisões foram feitas 
desde que o FBI pediu publi-
camente ajuda sobre os extre-
mistas fotografados dentro da 
sede do Congresso no ato vio-
lento cometido por apoiadores 
do presidente Donald Trump, 
que interrompeu por horas a 
sessão.

Morador da Flórida

Segundo o jornal Miami 
Herald, foi preso na Flórida 
o homem fotografado carre-
gando o púlpito de discursos 
da presidente da Câmara, a de-
mocrata Nancy Pelosi. Ele foi 
identificado como Adam Ch-
ristian Johnson, de 36 anos. 

Dias antes, ele teria publica-
do fotos em Washington com 
mensagens críticas ao movi-
mento contra o racismo Black 
Lives Matter.

Outro detido é o invasor 
identificado como Richard 
Barnett, de 60 anos, visto na 
sala de Pelosi durante a in-
vasão. Segundo a Associated 
Press, ele responderá por in-
vadir e permanecer dentro de 
áreas restritas do Capitólio, 
e poderá também responder 
por apropriação indevida de 
propriedade pública — um 
computador da parlamentar 
foi furtado durante a invasão.

O invasor fotografado com 
uma vestimenta de pele de 
urso, rosto pintado e capace-
te com chifres também foi 
preso neste sábado, de acor-
do com as autoridades fede-
rais. O homem identificado 
como Jake Angeli é um ati-

Invasores foram demitidos pelas empresas onde trabalhavam. 

Manuel Balce Ceneta/AP Photo

vista de extrema direita co-
nhecido apoiador do movi-
mento Qanon, uma teoria da 
conspiração completamente 
infundada.

Angeli se proclama um 
“xamã” do grupo QAnon, que 
espalha teorias da conspira-
ção sem fundamento pelas re-
des americanas e que apoiou 
Trump durante a campanha 

de 2020. O presidente, inclusi-
ve, se negou a rejeitar o apoio 
dessas pessoas.

Demitidos

Vários extremistas foto-
grafados no Capitólio foram 
demitidos pela empresa on-
de trabalhavam. Um deles é 
Bradley Rukstales, diretor da 
empresa de análise de dados 
Cogensia. 
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Reino Unido proibirá voos do Brasil por nova variante

RÁPIDAS

O governo do Reino Unido se prepara para proibir voos do 
Brasil em uma tentativa de limitar os casos de uma nova varian-
te da Covid-19, com anúncio previsto para esta quinta-feira, 14. 

O primeiro-ministro Boris Johnson falou que restrições a 
viagens poderiam ser impostas, enquanto ele foi pressionado 
pela MP trabalhista Yvette Cooper em um comitê de ligação 
entre partidos.

Uma nova variante do Sars-Cov-2, o vírus que causa a co-
vid-19, foi detectada no Brasil e na África do Sul em janeiro e é 
diferente da nova variante encontrada no Reino Unido.

Brasil vai buscar 2 milhões de doses de vacina na Índia

O Ministério da Saúde vai até a Índia buscar dois milhões 
de doses da vacina contra a covid-19 desenvolvida pelo consór-
cio da farmacêutica britânica AstraZeneca e da Universidade 
de Oxford. O lote foi fabricado pelo laboratório indiano Serum. 
Segundo o Ministério da Saúde, os documentos de importação 
já estão prontos. O procedimento compreenderá apenas a che-
gada ao país e o carregamento das doses. A carga está estimada 
em 15 toneladas, mas a distribuição da vacina, só poderá ocor-
rer após a Anvisa dar a autorização em caráter emergencial.

Lockdowns na Europa devem durar até 1º trimestre

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine 
Lagarde, afirmou na quarta-feira, 13, que a retomada de lock-
downs no continente para conter o avanço da covid-19 devem 
durar até o fim do primeiro trimestre. 

Segundo ela, o cenário já estava previsto e, por isso, não al-
tera as projeções econômicas da autoridade monetária. Lagar-
de defendeu que 2021 começa em uma perspectiva melhor.

A maioria dos novos pacientes foi notificada perto da capital Pequim; mais 

de 28 milhões de pessoas estão em quarentena domiciliar no país

China tem maior alta de casos de 

Covid-19 em mais de 5 meses

A China registrou o 
maior salto diário em 
casos do novo corona-

vírus em mais de cinco me-
ses, em momento no qual o 
país tem quatro cidades em 
lockdown e aumenta testes e 
outras medidas preventivas. 

A maioria dos novos pa-
cientes foi notificada perto 
da capital Pequim, mas uma 
província no nordeste do país 
também registrou um aumen-
to de novos casos, segundo 
dados oficiais divulgados na 
quarta-feira, 13, em meio a 
uma nova onda que deixou 
mais de 28 milhões de pessoas 
em quarentena domiciliar.

A Comissão Nacional de 
Saúde disse em um comunica-
do que um total de 115 novos 
casos confirmados foram no-
tificados na parte continental 
do país, em comparação com 
55 no dia anterior. Esse foi o 
maior aumento diário desde 

30 de julho.
A comissão disse que 107 

dos novos casos foram infec-
ções locais. Hebei, a provín-
cia que circunda Pequim, foi 
responsável por 90 dos casos, 

enquanto a província de Hei-
longjiang, no nordeste, rela-
tou 16 novos casos.

Hebei colocou três cidades 
- Shijiazhuang, Xingtai e Lang-
fang - em bloqueio como par-

te dos esforços para evitar que 
o vírus se espalhe ainda mais. 
Fonte: Reuters.

Leia a matéria completa 
no gazetanews.com. 

Hebei, a província que circunda Pequim colocou três cidades - Shijiazhuang, Xingtai e Langfang - em bloqueio.

Daily via Reuters
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Por que algumas pessoas são 
muito bem sucedidas na vida (en-
tenda bem sucedida de uma ma-
neira genérica, não necessaria-
mente dinheiro; ainda que como 
resultado final geralmente estas 
pessoas são realmente ricas) e 
outras vivem se lamentando ou 
na zona de conforto? Será que 
bons hábitos tem algum papel 
nesta história? Se você conhece 
alguém bem sucedido e alguém 
que se lamenta o tempo inteiro 
faça o seguinte exercício. Obser-
ve o dia a dia destas duas pessoas 
e note as diferenças. Fatalmente 
você irá perceber que o bem su-
cedido possui bons hábitos en-
quanto o outro, nem tanto. Mas 
o que seriam bons hábitos?

Tudo começa com um objeti-
vo, e isso é fato!

Se você não possui um obje-
tivo claro você nunca irá saber o 
que é um bom hábito. Por exem-
plo, a leitura de revistas de fofo-
ca pode ser um bom hábito para 
quem quer se distrair, mas um 

mau hábito para quem quer se 
desenvolver em empreendedo-
rismo. O seu objetivo irá definir 
o que é bom ou ruim. É claro, fa-
zer esportes, encarar as coisas 
positivamente, sempre fará par-
te dos bons hábitos. Mas o foco 
no seu objetivo pode te trazer 

novos hábitos que irão te ajudar 
a alcança-lo.

Um mau hábito somente de-
saparece se outro entrar no lu-
gar. Para desenvolver o hábito da 
leitura , possivelmente terá que 
parar de ficar na frente da tv por 
muito tempo. Se você simples-

mente parar de fazer algo, senti-
rá falta e possivelmente voltará 
a fazer. Por isso, troque um mau 
por um bom hábito.

Tudo o que se fazer por mais 
de 21 dias seguidos se torna um 
hábito e um hábito é o que você 
faz sem perceber ou ser forçado 
a fazer. Faz naturalmente. Por is-
so, defina algo que te leva ao ob-
jetivo que quer alcançar e repita. 
Gravamos as coisas na memória 
subconsciente quando repetimos 
exaustivamente e não perceber-
mos mais que estamos fazendo. 
No começo será difícil de se man-
ter fazendo este algo novo, mas 
Persistência é a chave. Continue 
até conseguir

O que você faz nas horas va-
gas? O que você faz antes de dor-
mir, nos finais de semana. Esta 
é a diferença dos bem sucedi-
dos para os maus sucedidos. Os 
bons hábitos te levam para o 
crescimento e este, te torna ap-
to a se tornar quem você gosta-
ria de ser.

Comece um novo hábito ho-
je: PARE DE RECLAMAR POR 21 
DIAS, para garantir por 30 dias 
e sorria sempre. Este hábito irá 
mudar sua vida e também das 
pessoas ao seu redor e te abri-
rá as portas para muitos outros 
bons hábitos... inclusive os fi-
nanceiros. Sim é verdade! Falei 
de coisas importantes aqui que 
necessariamente não tem a ver 
com Finanças. Mas será que não 
tem mesmo???

Os bons hábitos financeiros 
também são alçados assim; pri-
meiro a gente pensa no objeti-
vo; depois planeja e cria hábitos 
que sustentem aquilo que dese-
jamos. Uma vez instaurados, os 
hábitos se tornam parte natural 
do seu dia e quando você perce-
be já está prosperando.

Portanto comece agora! Pen-
se em seus objetivos, trace as 
suas metas, crie seus hábitos e 
vença também a corrida finan-
ceira.

Uma ótima semana para todos!

POR CLAUDIA FEHRIBACH
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O 
amor de um casal resiste 
à morte por dois motivos: 
ou a dependência entre os 
dois continua firme e forte 

prendendo ambos a papeis fixos, ou o 
amor entre eles se aprofunda, fincan-
do raízes na alma. Para saber distin-
guir em qual situação nos encontra-
mos é preciso ter autoconhecimento 
e honestidade interior. Demora um 
certo tempo de terapia para discernir 
o tipo de laço que nos une ao outro. 
Pelo fato de, geralmente, uma pessoa 
ter tanta parte de si desconhecida a si 
mesma, facilmente tira conclusões er-
radas ou convenientes. Além disso, as 
coisas não estão nunca nitidamente 
distintas, mas entrelaçadas num ema-
ranhado de desejos, necessidades, me-
dos e sentimento.

Há amores que são feitos para du-
rar um tempo, porque refletem a psi-
cologia da pessoa no momento em 
que iniciou a relação. Um indivíduo 
dependente e inseguro precisará de 
alguém que lhe dê força e direção, ou-
tro só e com necessidades de supor-

te material, companhia e ajuda física 
encontrará a pessoa apropriada para 
aquela situação. O filhinho de mamãe 
encontrará uma mulher maternal (e, 
eventualmente, manipuladora), a fi-
lhinha do papai atrairá um homem 
para guiá-la (e, eventualmente contro-
lá-la também). Relações nascidas na 
adolescência trarão as marcas do sis-
tema familiar ao qual os dois estavam 
acostumados, esticando para a idade 
adulta o padrão de relação de quando 

se era criança e que, inevitavelmente, 
se tornará inadequado.

A despeito da consciência e das 
conveniências do ego, evoluímos. Re-
lações de dependência servem pa-
ra dar um suporte momentâneo até 
uma pessoa conseguir ficar de pé so-
bre as próprias pernas, ganhando au-
tonomia e mais autoconfiança. Come-
ça então a surgir-lhe uma inquietação 
interna, a vontade de experiências di-
ferentes e novas. Perde-se o interesse 

sexual, a relação fica mais fria ou for-
çada. Aos poucos, porque o anseio in-
terior não é ouvido, surgem traições 
e mentiras, para finalmente a relação 
se tornar simplesmente enfadonha.

É por isso que relações que pare-
cem &quot;perfeitas&quot; de repen-
te terminam. Os dois estavam atuan-
do papeis como num teatro, papeis 
que surgiram naqueles primeiros 
tempos de namoro e que nunca fo-
ram renovados. Essas pessoas não re-
ciclaram a relação e não se trabalha-
ram como indivíduos, não podendo 
assim crescer como casal.

Resultado: o mecanismo inicial 
envelhece por causas naturais e a rela-
ção se faz inviável. Mais cedo ou mais 
tarde haverá um evento que conden-
sará o mal estar existente e o trará à 
tona.

Contrariamente às frases prontas 
dos psicólogos, nem tudo é projeção 
e doença. Cada caso é um caso. Colar 
uma etiqueta generalizante sobre si-
tuações similares não é ético com as 
pessoas e muito menos profissional. 

Existem casos em que, após descon-
truir projeções e dissolver doenças, 
descobre-se que o amor por outra pes-
soa está baseado numa ligação pro-
funda, que se localiza &quot;mais 
abaixo&quot; do ego e de suas proble-
máticas.

Quem ama alguém que é imaturo 
e cuja companhia, apesar das alegrias, 
o leva a tolerar o que é intolerável pa-
ra sua integridade psicológica, o que 
pode fazer? Domar seu amor. Quem 
ama alguém que não está nas condi-
ções de ter uma relação de casal sau-
dável (porque ele mesmo não é sau-
dável) há de dizer: eu te amo mas não 
posso estar com você.

O amor, apesar de ser algo mara-
vilhoso que se busca, se canta, se es-
creve e se sonha, é empenhativo e sé-
rio. Mais fácil é não amar. Entretanto, 
quando se tem vivido por um certo 
número de anos e se tem superado o 
romantismo adolescencial, notar-se-á 
que existem, de fato, amores que não 
morrem, que são mais fortes do que o 
próprio ego. Amor exige testosteronas 
para avançar e estrogênio para aco-
lher. Honestidade para reconhecer e 
generosidade para se doar.
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A
s drogas estão em todo lu-
gar e podem estar mais 
perto de você e de sua fa-
mília do que você imagi-

na. E quem pensa que está livre de 
ser surpreendido pelo fantasma das 
drogas, recomendo muita atenção, 
pois esse tipo de pensamento reve-
la ignorância e alienação quanto ao 
assunto, o que é uma postura extre-
mamente perigosa.

Se você tem fi lhos adolescentes, 
saiba que eles não são mais crian-
ças, apesar de ainda não terem ma-
turidade sufi ciente para serem tra-
tados como adultos. A adolescência 
é uma fase de transição, repleta de 
confl itos, medos, inseguranças, de-
sejos e muita curiosidade. É nessa 
fase da vida que muitas coisas im-
portantes acontecem: o primeiro 
beijo, a turma inseparável de ami-
gos, as “baladas”, os namoros, a 
primeira relação sexual, o vestibu-
lar, a busca pela independência... É 
um verdadeiro ensaio para a vida 
adulta.

Muitos casos de dependência 
química começam na adolescên-
cia, com uma simples curiosida-
de. Na ânsia de desbravar novos 
mundos, o jovem pode enveredar 
por caminhos de conhecimento 
ou de degradação, como o envol-
vimento com drogas. A solução 
não é abafar a curiosidade, mas 
canalizá-la para outras coisas que 
tragam alegria e não desgraça pa-
ra o curioso e toda a sua famí-

lia. A falta de perspectivas de vi-
da também pode levar o jovem a 
procurar envolvimento com dro-
gas. Nesse cenário, atitudes in-
conseqüentes e irracionais po-
dem levar muitos adolescentes a 
situações de perigo real.

A necessidade de pertencer a 
um grupo torna os jovens muito 
suscetíveis a infl uência exercida 
por amigos, colegas e, até mesmo, 
por seus ídolos. A longo prazo, o jo-

vem será como aqueles com quem 
ele convive; portanto, é fundamen-
tal saber com quem seus fi lhos es-
tão se socializando. Se algum de 
seus fi lhos estiver envolvido com 
drogas, sua principal arma deve-
rá ser sempre o diálogo. Nem pen-
se em atitudes radicais, como puni-
ções, castigos, surras ou expulsá-lo 
de casa... Se seu fi lho tornou-se ví-
tima das drogas, ele já deve estar 
muito confuso e passando por di-
versos problemas. Aterrorizá-lo 
dentro de casa lhe dará mais cer-
teza de que as drogas são a me-
lhor saída. Portanto, diálogo, cari-
nho e compreensão! Mas, atenção: 
compreender os problemas de 
seus fi lhos não quer dizer ser con-
descendente com o meio que ele 
encontrou para resolvê-los, que são 
as drogas.

Médicos, psicólogos e entidades 
especializadas podem ser de gran-
de ajuda.

E se esse não for o seu caso, cuide 
para que não venha a ser! Há muitas 

coisas que você pode fazer pelo bem 
de seus fi lhos e da sua família, como 
dedicar-lhes mais atenção.

Na correria do dia-a-dia, a fal-
ta de tempo é um problema, mas 
problema maior é o tempo mal 
aproveitado. Por isso, cuide mais 
da qualidade que da quantidade de 
tempo que você passa com seus fi -
lhos. Ficar horas vendo televisão 
sem conversar não adianta. Se não 
há diálogo, como irá se estabelecer 
uma relação de confi ança e amiza-
de entre vocês?

Participar da vida de seus fi lhos 
e da sua família é a principal forma 
de identifi car possíveis problemas 
e buscar soluções. Em famílias que 
dialogam, ocorre uma verdadeira 
troca, em que todos participam, se 
comprometem e ensinam uns aos 
outros. Pais têm muito o que ensi-
nar a seus fi lhos, mas também têm 
muito o que aprender. Se seus fi -
lhos sentirem sinceridade nessa 
postura e não apenas uma estraté-
gia, eles confi arão em você, e acei-
tarão mais facilmente sua infl uên-
cia, especialmente no que se refere 
a mantê-los longe das drogas.
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O 
músico Davi Mo-
raes está lançando no 
mercado um projeto 
em homenagem a seu 

pai, Moraes Moreira, que mor-
reu em abril do ano passado. 
“Além de um pai, eu perdi um 
parceiro, um professor, o com-
panheiro de estrada, tudo isso 
junto. Eis que num momento 
tão difícil, com o país em lock-
down, acontece um olhar poé-
tico incrível e imensurável para 
a história por ele deixada! Saído 
da pequena Ituaçu para viver o 
sonho da música, primeiro com 
seus manos dos Novos Baianos, 
para logo em seguida se tornar 
o primeiro cantor do Trio Elé-
trico – junto com Armandinho 
e a família Dodô e Osmar-, para 
enfim alçar vôo em uma carrei-
ra gigantesca, levando toda essa 
cultura para âmbito nacional”, 
define Davi Moraes.

O EP “Todos Nós”, com qua-

tro canções, três delas inéditas, 
nasceu do desejo de homena-
gear Moraes Moreira do jei-
to que ele gostava: cercado de 
amigos. Como já trabalhava em 
um novo disco com Kassin, Da-
vi o chamou para produzir com 
ele o EP.

A semente inicial foi “Aque-
le Abraço do Gil”, parceria iné-
dita de Moraes e Joyce More-
no. “Ele a encontrou na padaria 
e deu uma letra manuscrita 
num pedaço de papel.

Meu pai sempre foi muito 
fã da Joyce e eu peguei isso por 
tabela. De um dia para o outro, 
ela fez um samba maravilhoso 
e mandou o áudio pra ele, pelo 
celular”.  Davi chamou o bate-
rista Paulo Braga e o baixista Al-
berto Continentino, e juntos fi-
zeram uma versão em cima do 
áudio original, e Joyce adorou o 
que ouviu.

Algum tempo depois, foi a 

cantora e compositora carioca 
quem sugeriu gravá-la. “A Joyce 
deu uma sacudida muito posi-
tiva. Ela me disse: ‘a gente es-
tá com a música pronta, por-
que não gravamos, todo mundo 
junto, e lançamos um single?” 
Nascia assim o projeto. “Contei 
pra Joyce a minha ideia de gra-
var mais três canções e lançar 
um EP.

Eu estava sentindo uma ne-
cessidade muito grande de fa-
zer uma homenagem ao meu 
pai, por toda a história de vida 
que a gente teve junto”.

Depois de “Aquele Abra-
ço do Gil”, outra canção iné-
dita entrou na seleção do EP: 
“Aos Santos”, parceria de Da-
vi Moraes com mais um convi-
dado, Carlinhos Brown. “Com-
pus um bolero e mandei para 
o Brown, que amou a melodia 
e profeticamente escreveu em 
um dos versos: “Fiquei sem res-

postas, sem tocar na banda”. 
Era o primeiro ano em décadas 
que não fui ao Carnaval com 
meu pai. Em outro verso, ele 
diz: “Você foi embora, me dei-
xou aos prantos, e apaixonado 
consultei os Santos “, rimando 
amor e dor com muita inteire-
za”, afirma Davi.

O passo seguinte foi con-
vidar Marina Lima para gravar 
uma canção de Moraes. “Ela 
sempre teve uma ligação afe-
tiva com “Davilicença”, ficou 
maravilhada quando viu meu 
pai e Armandinho compon-
do essa música, no dia em que 
os dois se conheceram”, con-
ta Davi.  Depois do dueto com 
Marina, uma inédita que Mu 
Carvalho compôs em parceria 
com Tuca de Oliveira, chama-
da “O Cantor das Multidões” — 
que, em termos sonoros, “ficou 
com um clima meio A Cor do 
Som”, como afirma Davi.

O 
cantor e rapper Crio-
lo está promovendo 
seu mais novo lança-
mento “Fellini”, can-

ção produzida por Neguim. e 
Deekapz, esses últimos respon-
sáveis também por “Etérea”, 
faixa lançada por ele 2019. O 
single vem para reforçar as 
marcantes letras do cantor 
paulistano com críticas sociais. 
“Narina nevou, ninguém se sal-
vou / Língua adesivou na fiti-
nha do amor / Narina nevou, 
ninguém se salvou / Língua 
adesivou na fitinha do amor / 
Ah Lalá loló chegou até Lelé le-

vou pro avô / Ah Lalá loló che-
gou até Lelé levou pro avô / Ah 
Lalá loló chegou até Lelé levou 
pro avô / Tira os menino desse 
caminho / Escola é o caminho 
e fé no Senhor”, diz um trecho 
da reflexiva letra.

Criolo fala sobre o novo 
single: “É uma alegria muito 
grande ver essa faixa pronta. 
Eu e Deekapz já tivemos outra 
parceria na música ‘Etérea’, e 
agora retomamos o trabalho 
em conjunto, contando com 
essa outra pessoa maravilhosa 
que é o Neguim, que faz acon-
tecer do seu jeito, que movi-

menta a cena. E ainda com a 
maestria de Daniel Ganjaman 
na direção musical. Esse tra-
balho é fruto desses encontros 
que o rap oferece pra gente. 
Celebrar esses encontros, cele-
brar esses jovens artistas, que 
estão nos ensinando novas for-
mas de se expressar no rap”, 
afirma.

Em sua longa letra, “Felli-
ni” vai fazendo uma série de 
recortes de várias situações da 
realidade dos oprimidos. “São 
várias coisas que vivemos e 
que a gente não quer mais.

Fala de censura e de mas-

sacre cultural, uma repressão 
brutal que todos estão tendo 
que viver”, explica o artista, 
que em dezembro lançou “Sis-
tema Obtuso” que, assim como 
“Fellini”, poderá ser assistida 
ao vivo no dia 23 deste mês, às 
21h (19h Miami), quando Crio-
lo se apresentará na platafor-
ma Twitch, onde mantém seu 
canal de TV.

Será o primeiro show em 
realidade estendida (XR) do 
Brasil. Dirigida por Denis Cis-
ma e Tito Sabatini, a apresenta-
ção ao vivo poderá ser assistida 
em twitch.tv/criolo.

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.

Davi e convidados homenageiam Moraes Moreira

Em “Fellini”, Criolo retoma versos com crítica social

planetamusica@gazetanews.comPor GENE DE SOUZA
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Some Kind of 

Heaven

Magnolia 
Pictures

O documen-
tário “Some 
Kind of 
Heaven” já 
está em cartaz 
em alguns 

cinemas desde o dia 8 de janeiro 
e, na sexta-feira, dia 15 de 
janeiro, fica disponível no vídeo 
On Demand. O documentário 
aborda o cotidiano e acompanha 
alguns aposentados da maior 
comunidade de aposentados do 
mundo: The Villages, na Flóri-
da, conhecida também como a 
‘Disney dos aposentados’, onde 
seus residentes almejam en-
contrar amparo e sentido nesse 
período de suas vidas. “Some 
Kind of Heaven” é o primeiro 
longa dirigido por Lance Oppe-
nheim e que teve sua estreia no 

Festival de Cinema de Sundance 
em 2020. Lance nasceu e cres-
ceu no sul da Flórida também. O 
filme foi produzido por Darren 
Aronofsky. Vale a pena assistir! 
“Some Kind of Heaven” está 
disponível On Demand (para 
alugar) no Google Play, iTunes, 
Prime Video, Xfinity, Fandango, 
PlayStation Store,Vudu, redbox 
e YouTube. No site do Gazeta 
News, você pode conferir o ví-
deo da entrevista exclusiva com 

o cineasta.

Wandavision

Disney+

Estreia na 
plataforma di-
gital Disney+ 
(Disney Plus) 
na sexta-feira, 
dia 15 de ja-
neiro, a nova 

série da Marvel, “Wandavision”. 
Após os eventos de “Aven-

gers: Endgame” (2019), Wanda 
Maximoff/Feiticeira Escarlate 
e Vision (Visão, no Brasil) se 
esforçam para levar uma vida 
normal no subúrbio e escon-
der seus poderes. Mas a dupla 
de super-heróis logo começa a 
suspeitar que nem tudo está tão 
certo assim. Eles se encontram, 
na verdade, dentro de uma 
constante sitcom, que vai desde 
a década de 50 até os dias de 
hoje. Conforme o tempo passa, 
Wanda e Visão perdem o contro-
le da situação, sem saber mais 
o que é real e o que é ficção. A 
série faz homenagens a clássi-
cas series de TV dos anos 50, 
60, 70, 80, 90... No elenco estão 
Elizabeth Olsen, Paul Bettany, 
Kathryn Hahn, Teyonah Parris, 
Randall Park, entre outros. Os 
9 episódios foram dirigidos por 
Matt Shakman. No site do Ga-
zeta News, você pode conferir a 
cobertura completa da coletiva 
de imprensa.

Locked Down

HBO Max

O fi lme “Loc-
ked Down” 
estreia na 
plataforma de 
‘streaming’ 
HBO Max no 
dia 14 de janei-

ro, quinta-feira. No momento em 
que decidem se separar, Linda, in-
terpretada por Anne Hathaway, e 
Paxton, papel de Chiwetel Ejiofor, 
descobrem que a vida tem outros 
planos quando estão ‘presos’ 
dentro de casa por conta da qua-
rentena obrigatória. A coabitação 
é um desafi o, mas alimentada pela 
poesia e por grandes quantidades 
de vinho, irá aproximá-los da for-
ma mais surpreendente. Também 
estão no elenco Ben Stiller, Lucy 
Boynton, Bem Kingsley, Anna Beh-
ne, entre outros. A direção fi cou a 
cargo de Doug Liman. O roteiro foi 
escrito por Steven Knight.

Outside the 

Wire

Netfl ix

O longa de 
ação “Outside 
the Wire”, 
com Anthony 
Mackie e 
Damson 

Idris, fica disponível na Netflix 
a partir do dia 15 de janeiro, 
sexta-feira. O longa acompanha 
um piloto que é enviado a uma 
zona militar com a missão de 
localizar um perigoso dispositi-
vo capaz de causar o apocalipse. 
Auxiliado por um androide, ele 
precisa evitar que o dispositivo 
seja encontrado por líderes 
insurgentes. Também estão no 
elenco Emily Beecham, Michael 
Kelly, Bobby Lockwood, entre 
outros. A direção ficou a cargo 
de Mikael Håfström. O roteiro 
foi escrito por Rowan Athale e 
Rob Yescombe.

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

Lançamentos da semana nos cinemas e nas plataformas digitais

cinema@gazetanews.comPor JANA NASCIMENTO NAGASE

Magnolia Pictures
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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

Luiz Gustavo Araujo

Carla McCarthy

Duda Veronez

“Happy Birthdays” 

em Janeiro!

Duda Veronez

O 
BASTIDORES desta semana ho-
menageia alguns brasileiros da 
nossa comunidade que fazem 

aniversário neste mês de janeiro. Para-
béns a todos e que seja um ano leve e 
de muita saúde!

H
appy Birthday do Basti-
dores também para o pu-
blicitário, artista plás-

tico e músico, Duda Veronez, 
que também faz parte da ban-
da de forró Cravo &amp; Cane-
la da Flórida e completou mais 
um ano de vida no dia 12 de ja-
neiro. Parabéns, saúde e suces-
so, Duda!!!

Talles Tempero e Julia

Talles Tempero

O 
músico, professor de 
capoeira e integran-
te do Grupo Simplici-

dade, Talles Tempero, que 
também é pai de 3 prince-
sas (Jaelyn, Leila e a caçuli-
nha Julia) fez aniversário no 
dia 7 de janeiro! Happy Bir-
thday, Talles!!!

Luiz Gustavo Araujo

E 
o nosso Happy Birthday desta 
semana vai também para o que-
rido Luiz Gustavo Araujo, VP da 

Global Supply Chain and Process Ex-
cellence, Diretor de Estratégias do 
Focus Brasil Foundation e Coorde-
nador do Focus Brasil Arizona. Luiz 
Gustavo faz aniversário no próximo 
dia 15 de janeiro e recebe aqui o nos-
so carinho. Parabéns!

Carla McCarthy

E 
o Bastidores homenageia tam-
bém a querida personal blogger 
e fashion designer Carla McCar-

thy, que vai completar mais um ano 
de vida no próximo dia 19 de janeiro. 
Carla é uma profissional brasileira 
que se destaca pelo talento, origina-
lidade, força, dedicação em tudo que 
faz e alegria contagiante! Parabéns 
Carla, saúde e muito sucesso!




