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Com Joe Biden, Casa Branca volta
ao comando dos democratas
“
Temos que nos unir para enfrentar nossos inimigos: raiva, ódio, extremismo, violência, doença,
desemprego e desesperança. Com união, podemos fazer grandes coisas, coisas importantes”, disse
Biden, ao tomar posse do cargo para o qual foi elei-

to em novembro. A vice-presidente Kamala Harris é
a primeira mulher a ocupar o cargo na história dos
EUA. Mas, uma vez empossados, quais as prioridades
e desafios para a gestão democrata Biden-Harris?
EUA | Pág. 15
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ESTUDO APONTA QUE
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60% MAIS PROBABILIDADE
DE ESPALHAR A COVID-19
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Joe Biden tomou posse na quarta-feira, 20, como o 46º presidente dos Estados Unidos, sucedendo o republicano Donald Trump.

Estudo enfatiza cuidados e vacina.

Atrasos na imigração afetam o status legal de estudantes estrangeiros
Imigração | Pág. 13
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EUA (re)iniciam uma nova era
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gerar emprego e renda, melhorar o acesso à saúde, ampliar a vacinação em massa
contra a covid-19 - isso pra
começar.
Já na questão imigratória,
a esperança é ainda maior.
Bem diferente do governo
anterior são suas ideias, pelo menos. Para os milhões
de imigrantes indocumentados é uma luz no fim do túnel para a tão sonhada legalização nos EUA.
Há um consenso
mundial
sobre quesÉ necessário destacar o fato
tões sociais. Demoda vice, Kamala Harris, ser
cratas tendem a
filha de imigrantes — com
ser mais sensíveis
pai jamaicano e mãe indiana do que republicanos nesse campo.
- ela sabe muito bem sobre
Porém, não há nao que é ser imigrante nos
da definido, muito
EUA.
menos pensamentos que podem mupera e muito se receia do que dar conforme a situação denhá por vir. Há quem acredite tro do Congresso.
que ele não é forte o suficienMas, há sempre um mas,
te para estar no comando de a coisa pode não sair bem asuma potência. Há quem acre- sim e nem de forma tão rápidite que é tudo o que os EUA da como muitos pensam. Não
precisam no momento.
há varinha de condão nem
Mesmo assim, a popula- bola de cristal que dê jeito no
ção dos EUA espera agora sistema imigratório da maior
que o novo presidente faça o potência do mundo da noite
que promete: retirar o país para o dia.
do caos instalado em diverMas mudanças de pensasos lugares pela pandemia, mento são sempre bem-vinuito se fala que em
mudança, em esperança. Em um mundo assolado por uma pandemia e em profunda crise
econômica, acreditar que dá
pra sair do buraco é ser bem
otimista. Mas acreditar é preciso. É necessário crer em
dias melhores.
Ter Biden como presidente dos EUA em meio a crises
sanitária e de segurança não
é assim tão certo. Muito se es-
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Setor de assistências a brasileiros:
(305) 285-6208 / (305) 285-6258 / (305) 285-6251
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Miami: (305) 876 7000
Fort Lauderdale: (954) 359 1200
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das. Pelo discurso e medidas
não hostis a imigrantes, espera-se que, ao menos em teoria, o democrata possa modificar alguns sistemas.
Duas ações foram anunciada ainda antes da posse.
Biden suspendeu a expansão
das barreiras em construção
na fronteira com o México —
um dos motes da campanha
e do governo Trump. E também decretou o fim da proibição de entrada nos Estados
Unidos de cidadãos de países
considerados muçulmanos.
Outras medidas ainda devem ser anunciadas nos primeiros cem dias da gestão do
democrata, como uma proposta para regularização de
cerca de 11 milhões de imigrantes que vivem indocumentados nos Estados Unidos.
É necessário destacar o
fato da vice, Kamala Harris,
ser filha de imigrantes —
com pai jamaicano e mãe indiana - ela sabe muito bem
sobre o que é ser imigrante
nos EUA. E este detalhe é de
extrema relevância no cenário atual.
“Temos que nos unir para enfrentar nossos inimigos:
raiva, ódio, extremismo, violência, doença, desemprego

e desesperança. Com união,
podemos fazer grandes coisas, coisas importantes.”, disse Biden, ao tomar posse do
cargo para o qual foi eleito
em novembro. A vice-presidente Kamala Harris é a primeira mulher a ocupar o cargo na história dos EUA.
Mas uma vez empossados, quais as prioridades e
desafios para a gestão Biden-Harris? Vislumbramos um
alívio após quatro anos de
políticas restritivas de Donald Trump, mas não esquecemos as duras medidas
adotadas quando ele era vice-presidente no governo de
Barack Obama.
A ideia é reconstruir um
país, não apenas em suas estruturas físicas e econômicas, mas principalmente em
suas relações políticas, sociais, humanas e institucionais.
A vitória de Joe Biden e
Kamala Harris incomoda,
mas por outro lado, traz um
apelo de que os dias desses
discursos de ódio e preconceito, que geram violência,
estão contados no país que
tem orgulho de ser o mais
democrático do mundo. É seguir em frente para ver.

EMERGÊNCIA ligue 911 (Corpo de Bombeiros, Polícia ou Ambulância)
Palm Beach: (561) 471 7400
Orlando: (407) 825 2001
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Orlando e Região: (407) 644 9300

AMERICAN RED CROSS
Miami Dade: (305) 644 1200
Broward : (954 797 3800
Palm Beach: (561) 833 7711 (South)
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As opiniões expressas em artigos são de
responsabilidade de seus autores e não
refletem necessariamente a opinião do
jornal. Os serviços de propaganda são de
responsabilidade dos anunciantes.

Semana de de

O TEMPO NA FLÓRIDA
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
Nada de chuvas e calor de
verão com temperaturas
em elevação, mínima de
12°C (54°F), e máxima de
30°C (86°F)

SUL DA FLORIDA
Calor de verão, poucas chuvas, com temperaturas subindo, chegando a 30°C
(86°F) na terça-feira e mínima de 17°C (63°F) na quinta-feira à noite.

| INVERNO até 20 de março
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Disney vai encerrar o “Magical Express”, o
serviço de transporte do aeroporto aos parques

Prefeito de
Miami considera
investir fundos
em bitcoin
Flickr

O serviço não estará mais disponível no aeroporto de Orlando a partir o dia 1º de janeiro de 2022.
Divulgação

A

Disney anunciou que
o Magical Express, serviço de ônibus que leva os passageiros do Aeroporto Internacional de Orlando
(MCO) até os resorts da Disney, será encerrado em 2022.
Em anúncio feito no dia
11, a Disney diz que o serviço não estará mais disponível
a partir o dia 1º de janeiro.
No entanto, ainda estará disponível para reservas novas
e existentes durante o resto

de 2021.
De acordo com a Disney,
a descontinuação foi devido a
uma “mudança” nas opções e
preferências dos clientes.
“Os turistas têm mais opções de escolha de transporte, incluindo serviços de compartilhamento de caronas que
economizam tempo e oferecem mais flexibilidade para
ir aonde e quando quiserem”,
disse a megaempresa de entretenimento em seu blog.

Outras opções de transportes aos parques continuarão disponíveis.

Outras opções de transporte na Disney World, como
ônibus, monotrilhos e o Disney Skyliner, ainda estarão
disponíveis para os visitantes.
Em seu anúncio, a Disney não
forneceu uma atualização para seu serviço de transporte
Minnie Van, que foi suspenso
em março quando os parques
fecharam em resposta à pandemia de COVID-19.
Leia mais sobre a Disney
no gazetanews.com.

Pediatra de Parkland é preso por acusação de pornografia infantil
BSO

Detetives do Broward Sheriff’s Office sobre Crimes contra Crianças na Internet (ICAC)
prenderam um pediatra de
Parkland por acusações de
pornografia infantil no dia 12.
Em junho de 2020, os detetives receberam uma denúncia sobre um homem adulto,

mais tarde identificado como Dr. Michael Mizrachy, 49
anos, de Lakeside Drive, Parkland, sobre possível distribuição e posse de pornografia infantil.
Depois de obter um mandado de busca, os detetives
conseguiram localizar um ví-

deo que retratava pornografia
infantil. O vídeo parece mostrar uma criança, entre oito
e 10 anos, tendo relações sexuais com um homem adulto. Além disso, há imagens de
menores em sua residência.
Leia a matéria completa
no gazetanews.com.

Dr. Michael Mizrachy, 49 anos, de Lakeside Drive, Parkland.

Miami terá reserva na criptomoeda.

O prefeito de Miami, Francis Suarez, quer tornar a cidade mais atraente para a indústria de tecnologia e anunciou
que irá investir parte das reservas da cidade em bitcoins.
Investindo alguns fundos
do governo na criptomoeda,
o prefeito acredita que mais
empresas virão e também a
cidade terá mais lucros nesse
mercado. “Quero que as classes criativas e inovadoras venham aqui e criem empregos
bem remunerados para meus
residentes”, disse em entrevista à Fox Business.

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.

Thais Pagani

Dori Gerstein, Esq.

Iona Lewis

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

Gerstein & Gerstein Attorneys, PA. | Immigration Law
Advogada de imigração | dg@usaimmagrationlaw.com

Loan Oﬃcer | NMLS# 727789 | ilewis@bayeq.com
Especialista em ﬁnanciamento imobiliário

clearoceanrealty.com | 561.404.3264

usaimmigrationlaw.com | 954.947.6060 bayeq.com/iona-lewis | 561.382.5660

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.

Estamos aqui para atendê-los! Entre em contato conosco hoje!
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Universidade da Flórida aponta que crianças têm
quase 60% mais probabilidade de espalhar COVID-19
Embora sejam menos suscetíveis à doença, elas têm mais probabilidade para infectar familiares expostos.
Pixabay

U

m novo estudo epidemiológico da Universidade da Flórida, com
base em dados de rastreamento de contato de milhares de
famílias em Wuhan, China,
descobriu que, embora as
crianças sejam menos suscetíveis à COVID-19, quando se
infectam, elas podem ter quase 60% mais probabilidade do
que adultos acima de 60 para
infectar familiares expostos.
Os resultados, que aparecem no Lancet Infectious Diseases, enfatizam a necessidade de conduzir estudos de
eficácia e segurança da vacina
COVID-19 em crianças, disse o
Dr. Yang Yang, um dos autores
seniores do estudo e professor
associado de bioestatística no
UF College of Public Health
and Health Professions and
the UF College of Medicine,
integrante da UF Health.
“Também precisamos levar em consideração o poten-

“Sua maior infectividade
pode ser devido ao nível
de contato próximo com
os pais e outros parentes
que cuidam delas”, diz a
pesquisa.

O estudo enfatiza a necessidade de conduzir estudos de eficácia e segurança da vacina COVid-19 em crianças.

cial de alta infectividade das
crianças quando planejamos
reabertura de escolas e quais
medidas de prevenção precisamos tomar durante as sessões
escolares ativas”, disse Yang,
membro do Instituto de Pató-

genos Emergentes da UF.
Estudos anteriores descobriram que crianças eliminaram SARS-CoV-2, o vírus que
causa COVID-19, em taxas semelhantes às dos adultos, portanto, sua maior infectividade

pode ser devido ao seu nível
de contato próximo com os
pais e outros parentes que cuidam delas, acreditam os pesquisadores.
A contribuição geral dos
casos de crianças para a trans-

missão domiciliar ainda era limitada, determinou o estudo,
já que as crianças foram isoladas mais rápido do que os
adultos infectados.
O novo estudo também
descobriu que crianças com
menos de 1 ano de idade eram
significativamente mais propensas a serem infectadas
com COVID-19 do que crianças com idades entre 2 e 5
anos. Isso pode ser devido a
uma combinação de seus sistemas imunológicos ainda em
desenvolvimento e seu contato próximo com adultos.
“É improvável que haja
uma vacina para bebês contra

COVID-19 em um futuro próximo, então precisamos proteger seus cuidadores”, disse
o Dr. Ira Longini, coautor do
estudo e professor de bioestatística da UF. “Podemos querer
priorizar os cuidadores para a
vacinação COVID-19 para proteger os bebês indiretamente,
porque não sabemos realmente as consequências de longo
prazo da infecção, especialmente em bebês.”
O estudo descobriu também que pessoas assintomáticas durante todo o curso da
infecção eram 80% menos infecciosas do que pessoas com
sintomas. Além disso, as pessoas pré-sintomáticas eram
cerca de 40% mais infecciosas
do que as sintomáticas.
Para o estudo, foram analisados dados de mais de 27.000
domicílios em Wuhan, o primeiro epicentro do surto de
COVID. 19. Leia a matéria
completa no gazetanews.com.
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Lojas Publix do sul da Flórida passam a oferecer a vacina
O governador Ron DeSantis anunciou na terça-feira, 19,
que a parceria do estado com a rede Publix Super Markets para oferecer vacinas COVID-19 para idosos se expandiu para todas as 67 farmácias Publix no condado de Palm Beach e outros
locais selecionados da rede nos condados de Monroe e Martin.
De acordo com o governador, duas lojas Publix no condado

de Monroe oferecerão a vacina para idosos com 65 anos ou mais,
incluindo uma em Islamorada e outra em Key West. Outros sete
locais Publix em Martin County também oferecerão a vacina.
Qualquer residente idoso da Flórida pode receber a vacina
em qualquer uma das lojas.
Leia a lista de todos os locais no gazetanews.com.

Legisladores propõem alterações no
sistema de desemprego do estado
O projeto de lei ampliaria os benefícios, estabeleceria diretrizes e também um
braço de supervisão para o Departamento de Oportunidades Econômicas.

Todas as 67 farmácias Publix no condado de Palm Beach irão aplicar a vacina.

O atual sistema de
desemprego do estado
permite um pagamento
máximo semanal de $275
por 12 semanas e iria para
$500 e até 26 semanas.

internet

M

odernizar e melhorar
o sistema de seguro-desemprego da Flórida esse é o objetivo da nova legislação apresentada no dia 13, que
exige mais responsabilidade do
estado. O projeto de lei ampliaria os benefícios, estabeleceria
diretrizes para o escritório e também um braço de supervisão para o Departamento de Oportunidades Econômicas.
Em meio a demissões em
curso e perda de empregos devido ao coronavírus há pelo menos

Milhares de moradores da Flórida tentaram fazer reivindicações online de desemprego pela pandemia.

10 meses, dezenas de milhares
de moradores da Flórida tentaram fazer as reivindicações online de desemprego, mas nem
todos conseguiram. E aqueles
que conseguiram se registrar,
descobriram que não dá pra sobreviver.
O atual sistema de desemprego do estado permite um pagamento máximo semanal de $
275 por 12 semanas. De acordo
com a legislação proposta - o pagamento semanal iria para $ 500,
com duração de até 26 semanas,

que é a média nacional.
O projeto de lei estadual é
patrocinado pela Deputada Anna Eskamani e pelo senador Ben
Diamond, ambos democratas.
Ele dá também ao estado não
mais do que três semanas para
decidir se um registrador se qualifica para os benefícios.
De acordo com a legislação
proposta, o DEO se tornaria mais
acessível, já que o escritório teria
que receber as solicitações de sinistro por correio e online, além
de dois outros métodos, como telefone ou e-mail.
A legislação também forneceria ajustes para lidar com os
trabalhadores sazonais e agrícolas. O sistema de desemprego da
Flórida tem se apoiado fortemente em programas federais por
meio da Lei CARES.
Leia a matéria completa no
gazetanews.com.

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

Mostre o seu

Marque uma consulta e
venha nos fazer uma visita!

sorriso!

2626 East Commercial Blvd.
Fort Lauderdale, FL 33308
(954) 990-6278 | BellaSmilefl.com
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Gerente brasileira ajuda a salvar menino de abusos
no restaurante Mrs. Potato em Orlando
“Você precisa de ajuda? Ok”, escreveu Flaviane Carvalho em um bilhete para o menino, que sinalizou que sim.
Fox 9.

F

laviane Carvalho, gerente
brasileira do restaurante
Mrs. Potato, de Orlando,
está sendo considerada uma
heroína por ter ajudado um
menino a escapar de uma casa onde sofria abusos e maus-tratos.
A gerente contou em coletiva de imprensa feita pela
polícia na quinta-feira, 14, como tudo aconteceu e disse que
“foi das mãos de Deus” ela estar no momento certo e na hora certa para ajudar o garoto.
Ela contou que estava trabalhando em seu dia de folga
no dia de Ano Novo, quando
ela percebeu em uma de suas
mesas, todos comiam, exceto
um menino de 11 anos.
Quando perguntou se havia algo de errado com a comida, o padrasto, Timothy
Wilson II, respondeu que o
menino iria jantar em casa
mais tarde.
Foi quando ela notou he-

“Ele tinha um grande
arranhão entre as
sobrancelhas e um hematoma
ao lado do olho. Então, senti
que havia algo errado”, disse
Flaviane Carvalho.
matomas no rosto e nos braços do menino. “Pude ver que
ele tinha um grande arranhão
entre as sobrancelhas”, disse
Carvalho. “Alguns minutos depois, vi um hematoma no lado do olho. Então, senti que
havia algo realmente errado”.
Segundo ela, as outras
crianças conversavam, riam e
comiam, mas o garoto estava
quieto e triste.
Carvalho então escreveu
um bilhete que dizia: “Você
precisa de ajuda? Ok” e ficou atrás dos pais onde eles
não podiam vê-la. Após várias
tentativas, o garoto sinalizou
que sim. A polícia foi imedia-

tamente chamada e os pais
detidos.
Tortura
De acordo com a polícia,
a criança sofria diversos tipos
de abusos em casa no que as
autoridades consideram como
cruel tortura.
“Ele disse que tiras foram
amarradas em torno de seus
tornozelos e pescoço, e ele
foi pendurado de cabeça para
baixo em uma porta. Também
apanhou com uma vassoura,
foi algemado a um veículo e
não comia regularmente como punição”, disse a polícia.

Flaviane Carvalho percebeu que o garoto sofria abusos ao atender a mesa onde a família estava.

A semelhança com o caso Gabriel Fernandez
Durante a coletiva, a realidade de tortura que essa criança vivia foi comparada com o
caso de Gabriel Fernandez,
de 8 anos, torturado e morto
pela mãe e o padrasto em Los
Angeles.

Retratado em série da Netflix, o caso ganhou tanta repercussão pela violência que a
criança sofreu e pela falha do
sistema: escola, departamento
de crianças e família, polícia responsáveis em protegê-lo.

Gabriel Fernandez, o Gabrielito, de 8 anos, morreu
em maio de 2013 depois de ser
agredido em casa por sua mãe,
Pearl Fernandez, e seu namorado, Isauro Aguirre. Mas a
tortura durou meses.

Em uma decisão sem precedentes, além do padrasto e
da mãe, quatro assistentes sociais foram acusados de abuso
infantil e falsificação de registros públicos.

Escolas Públicas e o Sindicato de Professores de
Broward travam batalha sobre retorno às escolas
Em meio à disputa, mais de 70 professores decidiram pedir demissão ou se aposentar. Na lista estão 34 professores
que saem de ‘elementary schools’, 17 de ‘high schools’, 12 de ‘middle schools’, e outros 9 de escolas mistas.
BPSFacebook

A

s Escolas Públicas e o
Sindicato de Professores de Broward estão
em desacordo há cerca de seis
semanas. Os dois lados estão
lutando sobre o que consideram seguro ou inseguro no
ambiente da sala de aula.
Distrito Escolar
O distrito escolar diz que,
com um número recorde de
alunos reprovando e evitando
aula cronicamente, eles precisam trazer mais crianças e
professores para a sala de aula
para o aprendizado presencial.
No momento, apenas cerca de
25% dos alunos vão fisicamente à escola todos os dias.
“E o que certamente descobrimos é que as escolas não
são fontes de transmissão secundária do coronavírus”, disse o superintendente Robert
Runcie em uma coletiva de
imprensa.
Sindicato
Por outro lado, o sindicato
diz que mais crianças na sala
de aula significa menos espa-

Alunos estão indo mal no aprendizado online em casa; sindicato questiona o distanciamento social em sala.

ço para distanciamento social.
“Estamos preocupados com a
saúde de nossos pais, de nossos alunos e de nossos professores”, disse John Moreno Escobar, pai que tem um filho na
Sawgrass Elementary School.
“Eu andei pelas escolas hoje”, disse a presidente da BTU,

Anna Fusco. “Eu vi salas de
aula com 19, 20 alunos, não
apenas eles ultrapassaram o
tamanho da classe, como não
estavam separados por mais
de dois metros”.
Os professores e pais dizem que não acham que o distrito pode trazer tantas crian-

ças de volta e ainda manter
um distanciamento social de
2 metros, o que é recomendado pelos Centros de Controle
e Prevenção de Doenças.
Runcie disse que mesmo
que o distrito incentive mais
alunos a virem para suas escolas em vez de ficarem em

casa para o ensino à distância, haverá espaço suficiente
para todos.
“Não vou sentar aqui e
garantir que sempre atenderemos a esse padrão”, disse
Runcie, referindo-se a seis pés
de distância entre cada mesa, “mas posso dizer com alto grau de confiança que a
grande maioria das salas de
aula irá ser capaz de atender
a isso.”
Demissões de professores
Em meio à disputa, mais
de 70 professores decidiram
pedir demissão ou se aposentar. Na lista estão 34 professores que saem de ‘elementary
schools’, 17 de ‘high schools’,
12 de ‘middle schools’ , e outros 9 de escolas mistas.
Runcie disse na terça-feira que não ficou surpreso com
o número, dizendo que representa apenas um ligeiro
aumento nas aposentadorias
em relação a um ano normal.
“Certamente há muito estres-

se, medo e ansiedade sobre o
momento em que estamos. Eu
entendo isso perfeitamente”,
afirmou.
Duas semanas atrás, as escolas K-12 da Flórida retomaram as aulas para o ano acadêmico de 2020-21. Alunos
e professores voltaram para suas salas de aula ou fizeram login em plataformas de
aprendizagem online.
Entre 6 de setembro de
2020 e 9 de janeiro de 2021,
os números do estado mostram 45.170 casos de COVID
relacionados a escolas públicas e privadas K-12, bem como
11.270 casos COVID relacionados a faculdades e universidades públicas e privadas da
Flórida, segundo compilação
de dados feito publicado pelo
portal Patch.
Para o distrito escolar, o
problema de retorno às escolas seria amenizado se os professores fossem colocados na
linha de frente para as vacinas
COVID-19.
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Vacina Covid-19

Miami-Dade abre novo local de vacinação no Marlins Park
O Marlins Park, em Little Havana, em Miami, será o lar
temporário de um local de teste de coronavírus e de um local
de vacina COVID-19 a partir da manhã desta quarta-feira, 20.
A distribuição de 1.000 vacinas diárias no local do drive-thru ocorrerá das 8h às 15h e é limitada a pessoas com 65 anos
ou mais e com agendamento.

De acordo com o relatório da vacina COVID-19 mais recente do Departamento de Saúde da Flórida no condado de Miami-Dade, 108.802 pessoas receberam apenas a primeira dose
e 16.033 já tomaram as duas doses, concluindo a vacinação.
Para mais informações ou para agendamento, ligue 1-888499-0840.

Flórida e Arizona registram maior
aumento de altas temperaturas
A maioria das visitas de emergência e hospitalizações revela taxa mais alta
de doenças relacionadas ao calor em áreas com menos renda, aponta estudo

O Marlins Park, em Little Havana, em Miami, funciona como drive thru.

Na Flórida, o ‘Zip code’
34950 em Fort Pierce,
no condado de St. Lucie,
tem a maior taxa de
doenças causadas pelo
calor.

Pixabay

I

nsolação, exaustão e desidratação - as doenças relacionadas ao calor estão
aumentando no Arizona e na
Flórida. Entre os estados mais
quentes do país, nenhum registrou um aumento mais
acentuado nas temperaturas
do verão no último século do
que esses dois.
O Arizona já é considerado
o estado mais quente dos EUA
e Phoenix a cidade mais quente, com mais de 140 dias acima de 100 graus Fahrenheit

As hospitalizações relacionadas a problemas como insolação, exaustão pelo calor e desidratação aumentaram.

só no ano passado. Na Flórida, a combinação de calor e

umidade o torna um dos lugares mais perigosos do país, de

acordo com o estudo recente.
Dados federais que regis-

tram a maioria das visitas de
emergência e hospitalizações
no Arizona e na Flórida revelam taxas mais altas de doenças relacionadas ao calor em
áreas com menos renda, constatou uma análise do Columbia Journalism Investigations
e do Center for Public Integrity.
Na Flórida, o ‘Zip code’
34950 em Fort Pierce, no condado de St. Lucie, tem a maior
taxa de doenças causadas pelo calor. No bairro majoritaria-

mente negro e de baixa renda
de Lincoln Park, os residentes procuraram hospitais por
causa dessas doenças quase
seis vezes mais do que a média estadual.
Ligações de emergência
para o 911 em ambos os locais
revelam os riscos enfrentados
pelos residentes durante o verão e até mesmo no outono.
Os idosos, vencidos pelo calor, desmaiaram e se machucaram enquanto caminhavam
do lado de fora. A exaustão pelo calor também já atingiu os
jovens adultos enquanto eles
andavam de bicicleta ou esperavam por um ônibus. Golpes
de calor potencialmente fatais
atingiram trabalhadores que
trabalhavam sob o sol. Fonte:
Sun Sentinel.
Leia a matéria completa
no gazetanews.com.
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Biden propõe caminho de oito anos para a cidadania
de 11 milhões de indocumentados
Seriam cinco anos para obter o green card e outros três até a naturalização, de acordo com o projeto do democrata.
Andrew Harnik

O

presidente Joe Biden falou em um amplo projeto de lei de imigração logo no primeiro dia de
seu governo, na esperança de
fornecer um caminho de oito anos para a cidadania para cerca de 11 milhões de pessoas que vivem nos EUA sem
status legal.
Ele fornece um dos caminhos mais rápidos para a cidadania para aqueles que vivem
sem status legal de qualquer

medida nos últimos anos, mas
não inclui a compensação tradicional de segurança reforçada nas fronteiras favorecida por muitos republicanos,
tornando a aprovação em um
Congresso estreitamente dividido em dúvida.
Previsto para ocupar centenas de páginas, o projeto de
lei deve ser apresentado logo
depois que Biden fizer o juramento de posse na quarta-feira, 20, de acordo com uma

pessoa familiarizada com a legislação e que falou sob condição de anonimato à Associated Press.
De acordo com a legislação, aqueles que vivem nos
EUA a partir de 1º de janeiro de 2021, sem status legal,
teriam um caminho de cinco
anos para o status legal temporário, ou um green card, se
passarem em verificações de
antecedentes criminais, pagarem impostos e cumprirem

Aqueles que vivem nos
EUA a partir de 1º de
janeiro de 2021, sem
status legal, teriam um
caminho de cinco anos
para um green card.

Biden defende legalização de grupos de imigrantes indocumentados.

outros requisitos básicos. Depois, serão três anos para a naturalização, se eles decidirem
buscar a cidadania.

Exército da Guatemala bloqueia 9 mil imigrantes de Honduras a caminho dos EUA
Luis Echeverria Reuters

Imigrantes hondurenhos enfrentam soldados no território da Guatemala.

O Exército e a tropa de
choque da polícia da Guatemala usaram forte violência
no domingo, 17, contra os integrantes de uma caravana de
milhares de imigrantes hondurenhos que se dirigiam aos
Estados Unidos no avanço da
primeira grande caravana de

imigrantes da América Central em 2021.
O grupo era formado por
cerca de 6 mil migrantes, segundo dados oficiais, que deixaram Honduras entre quinta
e sexta-feira. No sábado, outros 3 mil migrantes entraram
na Guatemala sem respeitar

os procedimentos na fronteira. Com isso, o número total
de pessoas que compõem a
caravana é de cerca de 9 mil.
Durante os incidentes de
domingo na tentativa de dispersar o grupo na cidade de
Chiquimula, perto da fronteira entre os dois países, várias

pessoas ficaram feridas.
Os migrantes dizem que
foram forçados a fugir da pobreza, violência e devastação
causadas por dois grandes furacões em novembro do ano
passado e querem chegar aos
EUA via México. Com informações da Reuters.
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Gangorra na fronteira entre
EUA e México ganha prêmio
Chris gauthier ©rael San Fratello

Atrasos na imigração
afetam o status legal de
estudantes estrangeiros
Pixabay

No ano fiscal
de 2020, foram
processadas mais
de 9,5 milhões de
solicitações.
o projeto “Teeter Totter Wall” foi instalado entre Texas e méxico em 2019.

A Teeter-Totter Wall, uma
instalação interativa temporária projetada pelos arquitetos
californianos Ronald Rael e
Virigina San Fratello, ganhou
o 2020 Beazley Design of the
Year, um prêmio e exposição
anual administrado pelo Design Museum de Londres.
A instalação, que ocorreu
em julho de 2019, consistia
em três gangorras rosa brilhante encaixadas nas aberturas da parede de aço da fronteira que separa os Estados

Unidos e o México. Ela permitiu que crianças de El Paso, Texas, e da comunidade
Anapra em Juárez, México,
brincassem juntas, apesar do
muro de 6 metros, que fica
na fronteira mais cruzada do
mundo e é um local contínuo
de disputa política.
A”Teeter-Totter Wall” foi
projetada para ilustrar a conexão intrínseca entre as duas
terras. O que você faz de um
lado tem impacto do outro”,
disse Rael à CNN em 2019.

O

status de estudante internacional de imigração está em risco para
milhares de estrangeiros devido a atrasos no tempo de processamento em instalações supervisionadas pelos Serviços
de Cidadania e Imigração dos
Estados Unidos (USCIS).
Esses atrasos estão prejudicando os estudantes, que
não podem aceitar ofertas de
emprego porque alguns empregadores estão pedindo para ver o aviso de recebimento
de sua inscrição para Treinamento Prático Opcional (OPT),
que lhes permite trabalhar
temporariamente no país por

Estudantes estão perdendo ofertas de emprego na área pelo oPT.

até um ano na área que estudaram.
O aviso de recebimento
geralmente é enviado dentro
de semanas após o recebimento inicial nas instalações do
USCIS. É também o estágio
inicial que ocorre antes que
qualquer petição de imigração

possa ser analisada e julgada.
Sem ele, a agência de imigração não consegue encontrar o
nome do requerente ou a petição em seu sistema de registro computadorizado.
Noventa dias antes da formatura, os alunos estrangeiros nos Estados Unidos com

13

vistos F-1 podem se inscrever
para o OPT.
“Fiquei aliviada quando
recebi uma oferta de trabalho. Mas porque eu não tenho
nem um número de recibo,
e meu empregador não sabe
realmente o que está acontecendo, eu simplesmente não
sei por quanto tempo poderei
segurar a oferta. Estou diariamente estressada”, disse Emma (nome trocado a pedido)
ao portal Voa News. Cidadã
chinesa de 27 anos que está
grávida e mora com o marido
em Nova York. Ela se formou
em 2020 com um mestrado
em engenharia pela Universidade de Nova York e enviou seu pedido de OPT em
outubro.
Os alunos com graduação em ciências, tecnologia,
engenharia ou matemática
(STEM) e que foram previamente aprovados para o OPT
podem se qualificar para uma
extensão de 24 meses se atenderem a todos os requisitos.
No ano fiscal de 2020, as
instalações de lockbox do USCIS processaram mais de 9,5
milhões de solicitações.
Leia a matéria completa
no gazetanews.com.
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Nova lei revela o dono das empresas proprietárias de
imóveis em combate à lavagem de dinheiro
É muito vantajoso construir o patrimônio com uma Limited Liability Company, mais conhecidas como LLC.
João Freitas

U

ma nova lei de combate
à lavagem de dinheiro
entra em vigor e gera
mudanças no mercado imobiliário. Isso porque, pela nova
lei, vai ficar mais fácil identificar quem é o dono das empresas que estão registradas
como proprietária de imóvel
na Flórida.
É muito vantajoso construir o patrimônio com uma
Limited Liability Company,
mais conhecidas como LLC.
Esse é um corpo jurídico para empresas que realmente
produzem riqueza, geram lucros e contribuem para a sociedade. Justamente por isso,
os impostos são mais baratos para a LLC. Além da proteção jurídica que ela proporciona ao dono do imóvel. E,
como toda empresa, essa representação aparece como legítima proprietária de ativos
patrimoniais, como imóveis.

Teleread.org

Até aqui, tudo bem. O problema é que, pela legislação
vigente, pode ser virtualmente impossível saber quem é o
dono da LLC. Com isso, fica relativamente simples lavar dinheiro com imóvel e usar uma
LLCs para encobrir o verdadeiro praticante do ato ilícito. Por
anos, promotores de justiça de
vários estados precisavam conseguir mandado judicial para
tentar descobrir quem é a pessoa física por trás da LLC e, normalmente, não conseguia chegar ao verdadeiro controlador.
Como pode ser difícil chegar ao dono da LLC: criar essa
entidade jurídica exige o pagamento de uma taxa de algo
em torno de $100 (a depender
do estado), uma folha com o
nome desejado para a empresa, uma PO box e o nome de
quem faz a solicitação, que pode ser o advogado com a missão de cobrir o cliente. Com
a LLC criada, a empresa pode

comprar bens, como imóveis,
usando dinheiro sujo, colocando tudo em uma conta nos Estados Unidos e, provavelmente, nunca ser descoberto.
Dois exemplos práticos.
Uma LLC para fins de consultoria foi usada pelo advogado
do ex-presidente Trump para
pagar a atriz pornô, Stormy
Daniels. Outras empresas foram listadas como potenciais
ferramentas de traficantes de
droga venezuelanos agindo
nos Estados Unidos.
Agora, a situação deve mudar. A lei de combate à lavagem de dinheiro vai obrigar
a deixar claro o nome do real
operador da LLC na aquisição
de bens. O resultado prático é
que as autoridades terão mais
facilidade para identificar crimes de propina, tráfico de drogas, financiamento de terroristas, lavagem de dinheiro e
outros ilícitos. Tudo isso, estará a apenas alguns cliques

Uma Limited Liability Company, mais conhecidas como LLC, é um corpo jurídico para empresas nos EUA.

das autoridades competentes.
Mas é importante deixar
claro que essa informação não
será pública. Ela constará em
um banco de dados fechado,
que apenas os bancos e polícia tem acesso. Falando em

bancos, apesar da percepção
de muita gente que a única preocupação dessas instituições é o lucro, quem tem
muito interesse na efetividade dessa lei são justamente as
entidades bancárias.

Isso ocorre por dois motivos principais: o primeiro
é o compliance. As leis estão ficando muito mais rígidas e sendo cumpridas de forma mais eficaz. Leia a matéria
completa no gazetanews.com.
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Casa Branca
volta ao
comando dos
democratas
Empossados, quais as prioridades
para a gestão Biden-Harris?
Arlaine Castro

O

s democratas Joe Biden e
Kamala Harris tomaram
posse na quarta-feira, 20,
como o 46º presidente e vice-presidente dos Estados Unidos, sucedendo os republicanos Donald
Trump e Mike Pence.
“Temos que nos unir para
enfrentar nossos inimigos: raiva, ódio, extremismo, violência,
doença, desemprego e desesperança. Com união, podemos fazer grandes coisas, coisas importantes. Eu sei que falar de
unidade pode soar para alguns
como uma fantasia tola nos dias
de hoje”, disse Biden. E prosseguiu: “Sei que as forças que nos
dividem são profundas e reais, e
também sei que não são novas.
Aprendemos novamente que a
democracia é preciosa. E agora,
meus amigos, a democracia prevaleceu. Vamos restaurar nossas
alianças e nos reunir com o mundo novamente, não para enfrentar os desafios de ontem, mas os
de hoje e de amanhã”, disse Biden em seu discurso de posse.
O presidente citou também
os efeitos da pandemia do novo
coronavírus, que tirou a vida de
milhares de americanos e afetou a economia, e as mudanças
climáticas como desafios da sua
administração. Além disso, ele
reforçou que é importante que
os EUA garantam a igualdade entre as pessoas.

“Temos que nos unir
para enfrentar nossos
inimigos: raiva, ódio,
extremismo, violência,
doença, desemprego
e desesperança”, disse
Biden.
Pouco antes, a vice-presidente Kamala Harris foi empossada
como a primeira mulher a ocupar o cargo na história dos EUA.
“Não me digam que as coisas
não podem mudar”, disse Biden.
Durante o discurso, o 46º
presidente saudou os seus antecessores presentes na cerimônia: Bill Clinton, George W. Bush
e Barack Obama. Ele agradeceu
também ao vice de Trump, Mike
Pence, evidenciando a ausência
do seu antecessor.
Logo após ser empossado e já
dentro da Casa Branca, Biden escreveu sua primeira mensagem
aos cidadãos dos EUA pela conta
oficial do Twitter: “não há tempo a perder quando se trata de
enfrentar as crises que enfrentamos. É por isso que hoje estou indo para o Salão Oval para começar a trabalhar, entregando ações
ousadas e alívio imediato para as
famílias americanas”, twittou.
Desafios e prioridades
Biden sempre se posicionou
como antagonista do governo

Joe Biden tomou posse na quarta-feira, 20, como o 46º presidente dos Estados Unidos, sucedendo o republicano Donald Trump.
Mike Segar-Reuters

Trump, por isso, especialistas
esperam algumas guinadas dos
EUA tanto em questões domésticas quanto internacionais. Eis
algumas das ações mais urgentes
e principais desse novo governo,
segundo “As prioridades imediatas da administração Biden-Harris” divulgada pela Casa Branca e
uma análise feita pela BBC.
Covid-19
A abordagem de Biden para
combater o coronavírus, o desafio mais imediato e óbvio que o
país enfrenta, é expandir os testes fornecendo gratuitamente
para todos e contratando 100.000
pessoas para estabelecer um programa nacional de rastreamento
de contatos.
Ele diz que deseja estabelecer pelo menos 10 centros de

testes em cada estado, convocar
agências federais para distribuir
recursos e fornecer orientação
nacional mais firme por meio
de especialistas federais e defende que todos os governadores deveriam exigir o uso de máscaras.
Biden lançará ainda um programa nacional de vacinação para
inocular a população dos Estados Unidos de forma eficiente e
equitativa.
Economia
Aumentar o salário mínimo
e investir em energia verde: Biden prometeu gastar “o que for
preciso” para conceder empréstimos a pequenas empresas e aumentar os pagamentos diretos
às famílias impactadas pela pandemia. Entre as propostas estão
um adicional de US $ 200 em pagamentos de Previdência Social
por mês, rescindindo os cortes
de impostos da era Trump e US
$ 10.000 de perdão de empréstimos estudantis para empréstimos federais.
O presidente também trabalhará com o Congresso para
aprovar o Plano de Resgate Americano para mudar o curso da
pandemia, construir uma ponte
para a recuperação econômica e
investir na justiça racial.
Ele apoia o aumento do salário mínimo federal para US$
15 (£ 11,50) por hora - uma medida popular entre os jovens e
que se tornou uma espécie de totem para o partido em 2020. Ele
também quer um investimento de US $ 2 trilhões em energia
verde, argumentando que o au-

Joe Biden e Kamala Harris chegam com familiares ao Capitólio.

mento da produção verde ajuda os trabalhadores sindicalizados da classe trabalhadora, que
desempenham a maioria desses
empregos.
Cuidados com a saúde
O presidente Biden assume
um compromisso renovado de
proteger e expandir o acesso dos
americanos a seguros de saúde
de qualidade a preços acessíveis
para pelo menos 97% da população. Ele se baseará no Affordable
Care Act para atender às necessidades de saúde criadas pela pandemia, reduzir os custos de saúde e tornar o sistema de saúde
menos complexo.
Biden promete dar a todos os
americanos a opção de se inscrever em um seguro de saúde público semelhante ao Medicare,
que oferece benefícios médicos
para os idosos e para diminuir a
idade de elegibilidade para o próprio Medicare de 65 para 60 anos.
O Comitê por um Orçamento

Federal Responsável, um grupo
apartidário, estima que o plano
Biden total custaria US $ 2,25 trilhões em 10 anos.
Imigração
Em seus primeiros 100 dias
no cargo, Biden promete reverter as políticas de Trump que
separam os pais de seus filhos
na fronteira EUA-México, rescindir os limites do número de pedidos de asilo e acabar com as
proibições de viagens de vários
países de maioria muçulmana.
Ele também promete proteger
os “Sonhadores” - menores trazidos ilegalmente para os Estados Unidos quando crianças que
foram autorizadas a permanecer
sob o DACA - uma política da era
Obama - bem como garantir que
sejam elegíveis para auxílio estudantil federal.
Leia a matéria completa na cobertura da posse no
gazetanews.com.
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Equipe de Biden planeja
aumentar restrições de viagens
Momentos depois do governo Trump anunciar o fim
da proibição de viajantes do
Brasil, Reino Unido, Irlanda e
de outros países da União Europeia na segunda-feira, 18,
Jen Psaki, futura porta-voz da
Casa Branca de Joe Biden, afirmou que não está nos planos
da próxima administração suspender as restrições de voos
internacionais para os Estados Unidos.
Muito pelo contrário, as
restrições devem aumentar.
“Com o agravamento da
pandemia e mais variantes
contagiosas emergindo em
todo o mundo, este não é o

momento de suspender as restrições às viagens internacionais”, escreveu Jen Psaki no
perfil do Twitter.
“Seguindo o conselho de
nossa equipe médica, a Administração não pretende suspender essas restrições em
26/01. Na verdade, planejamos
fortalecer as medidas de saúde pública em relação às viagens internacionais, a fim de
mitigar ainda mais a disseminação do COVID-19”, afirmou.
Horas antes, a Casa Branca
publicou uma nota oficial assinada pelo ex-presidente Donald Trump anunciando o fim
das restrições.
Andrew Harnik

Governo Biden diz que não é hora de retirar restrições.

Com 24 milhões de casos, EUA
completam 1 ano de pandemia
Os Estados Unidos são responsáveis por quase 1 em cada 5 mortes por vírus
relatadas em todo o mundo, projeta a AFP.

O

número de casos ultrapassa 24 milhões e as
mortes causadas pelo
coronavírus nos EUA ultrapassavam 400 mil na quarta-feira, 20, que marca exatamente
um ano desde que o primeiro
caso de COVID-19 foi relatado no país.
O marco aconteceu quase
exatamente um ano depois
que as autoridades de saúde
diagnosticaram o primeiro caso do vírus no país e meses de
esforços de Trump, que de início minimizou a ameaça.
São 402 mil mortes, segundo dados da Universidade
Jonhs Hopkins, e 24.300.000
casos confirmados da doença
desde então.
O número de mortos é
maior do que a população de
Nova Orleans, Cleveland ou
Tampa.
O coronavírus já matou

AP via Reuters

quase o mesmo número de
americanos que morrem
anualmente devido a derrames, doença de Alzheimer,
diabetes, gripe e pneumonia
combinados.
Com mais de 4.000 mortes
registradas em alguns dias recentes - o máximo desde o início da pandemia - o número
de mortos no final da semana provavelmente ultrapassará o número de americanos
mortos na Segunda Guerra
Mundial.
“Precisamos seguir a ciência e a 400.000ª morte é vergonhosa”, disse Cliff Daniels,
diretor de estratégia do Hospital Metodista do Sul da Califórnia, perto de Los Angeles.
Com o necrotério cheio, o hospital estacionou um caminhão
refrigerado do lado de fora para guardar os corpos das vítimas da COVID-19 até que as

Hospital de Sacramento, Califórnia, o estado mais afetado pela doença.

agências funerárias possam
pegá-los.
“É tão incrivelmente, inimaginavelmente triste que
tantas pessoas morreram que
poderiam ter sido evitadas”,
disse ele.
Uma cerimônia de lembrança noturna foi realizada
na terça-feira perto do Lincoln Memorial em Washing-

ton. Os 400.000 mortos foram
representados por 400 luzes
colocadas ao redor do espelho
d’água. O sino da Catedral Nacional de Washington tocou
400 vezes.
Os EUA são responsáveis
por quase 1 em cada 5 mortes por vírus relatadas em todo o mundo. Com informações da AFP.
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Companhias aéreas da Europa à China
cortam capacidade de operação
As aéreas operam com capacidade equivalente a cerca de 25% do nível antes do início da pandemia
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Rússia pede
registro de
vacina Sputnik V
na Europa
Agustin Marcarian Reuters

Reuters.

C

ompanhias aéreas globais têm reduzido ainda mais voos, já que a
pior crise enfrentada pelo setor não dá sinais de melhora.
Segundo a Bloomberg, a
Europa continua a ser a região
mais afetada por restrições de
viagens, e as aéreas operam
com capacidade equivalente
a cerca de 25% do nível antes
do início da pandemia de Covid-19, segundo John Grant,
analista da empresas de dados
de aviação OAG.
Até mesmo a China, que
passou a última parte do ano

passado com capacidade perto do normal, registrou redução de 12% nos voos desde 18
de janeiro, disse.
“Não parece bom e, no
mínimo, está retrocedendo”,
disse Grant em webinar na
quarta-feira. “Só precisamos
aceitar estoicamente que, se
quisermos viajar para o exterior, precisamos obter algum
tipo de certificação.”
Os números da OAG mostram um quadro angustiante de um setor já em colapso
após o fechamento de fronteiras e outras restrições de

viagens que fizeram com que
as reservas despencassem no
ano passado.
As esperanças de recuperação no verão europeu estão
ameaçadas com a disparada de
casos e a novas cepas do coronavírus mais contagiosas em
vários países.
A Ryanair, a maior aérea
de baixo custo da Europa, cortou cerca de 92% dos voos e a
Jet2, companhia aérea britânica, praticamente parou de
voar. Leia mais no gazetanews.com.
A Ryanair, maior aérea de baixo custo da Europa, cortou cerca de 92% dos voos.

Brasil deve enfrentar pior fase da pandemia nas próximas semanas

divulgação/Força Aérea Brasileira (FAB)

Nos últimos dias, a pandemia no Brasil foi marcada
por imagens de dor e de esperança. De um lado, a falta de
oxigênio em Manaus mostrou
a tragédia causada pela falta
de coordenação contra a covid-19. Do outro, a aprovação

das primeiras vacinas deu o
primeiro sinal, ainda bem distante, de que essa crise sanitária vai ter um fim.
Em meio a tantas notícias,
especialistas ouvidos pela BBC
News Brasil alertam que a situação da pandemia no país

deve se agravar entre o final
de janeiro e o início de fevereiro. De acordo com o levantamento, nos últimos dias, a
confirmação de novas infecções e óbitos pela doença tem
se mantido num patamar considerado alto.

Pacientes foram transferidos do Amazonas para outros estados.

Enfermeira com Sputnik V.

O fundo soberano da Rússia entrou com pedido de registro da vacina contra covid-19 Sputnik V na União
Europeia e espera que ele seja analisado em fevereiro, segundo informação publicada
na quarta-feira, 20, na conta
oficial que promove a vacina
no Twitter.
As equipes da Sptnik V e
da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) realizaram
uma análise científica da vacina na terça, que acrescentou
que a EMA tomará uma decisão com base nessas análises.
Fonte: AFP.
Leia a matéria completa
no gazetanews.com.
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SAÚDE FINANCEIRA

saudefinanceira@gazetanews.com

POR CLAUDIA FEHRIBACH

“Home Office”: você está preparado?
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

D

esde que o mundo foi surpreendido com uma pandemia que transformou os
modos de produção e a rotina de
centenas de milhares de pessoas, trabalhar em casa se tornou a realidade de muitos.
Isso porque é mais barato e efetivo para as companhias manter os
funcionários em casa.
Trabalhar em casa é uma via de
mão dupla: favorece tanto o empregador quanto o funcionário.
Flexibilidade de horário, redução
de gastos em transporte e alimentação, conforto e comodidade, maior
qualidade de vida e menos pressão,
são apenas alguns dos benefícios do
home office.
Mas, se diferente de algumas
pessoas que já estão trabalhando em
casa, você ainda está sem uma ocupação ou deseja aumentar a renda,
começar um negócio na sua própria
residência pode ser uma ótima alternativa para enfrentar a crise.
Já se imaginou acordando na hora que quiser e sendo o seu próprio

chefe? Saiba que isso é possível!
Eu diria que para começar o melhor seria identificar algum talento
que você tenha e que possa ser desenvolvido. Mas de qualquer maneira vou dar algumas ideias aqui.
Edição de vídeos A atual realidade, fez com que muitas empresas
procurassem desenvolver atividades
através da Internet, e em muitos casos na gravação e edição de vídeos.
Até pequenos negócios estão desenvolvendo estratégias online.
Dessa forma, a demanda por serviços de edição de vídeos aumentou

bastante.
Venda artesanato e artigos de decoração Nessa época de pandemia
e isolamento social, o e-commerce
veio para desmistificar que um negócio só vai para a frente se tiver um
estabelecimento atraente. E isto é super possível através de lojas onlines.
Aposte no ramo de alimentação
Tanto por um site e rede social próprios quanto por aplicativos de entrega de comida, o ramo de alimentação é um dos mais populares quando
se pensa em venda pela internet.
Entre os nichos de maior suces-

so dentro deste ramo, encontramos
bolos e doces para festas, pratos fitness e veganos e também marmitas.
Divulgue os pratos nas redes sociais e se certifique de que você está seguindo todas as regras de saúde
e limpeza.
Trabalhe como programador É
formado em áreas de tecnologia ou
só tem bastante domínio no segmento? Trabalhar em casa como
programador já se tornou a realidade de muitos e não faltam motivos
para isso.
Para ser um programador de sucesso o ideal é, antes de tudo, escolher sua área de atuação.
Quais são as linguagens de programação que você domina? Back-end, front-end, sistemas web ou mobile?
Gestão de redes sociais Já não é
mais novidade que para conquistar
o público e mostrar diferencial, as
empresas precisam estar presentes
nas redes sociais, e não só isso, precisam saber gerenciá-las.
Ao atuar como gestor de redes

sociais, o profissional se torna responsável pela imagem da marca e
pelo relacionamento com o cliente.
Espera-se que esse profissional
tenha conhecimento em ferramentas de produção de fotos e vídeos
e domine preceitos básicos de gramática.
Entre suas atividades, o gestor
deverá fazer análise de métricas
constantemente, a fim de reportar
quais estratégias estão dando certo e quais precisam ser melhoradas.
Há 4 anos atrás eu dei uma guinada na minha vida profissional e
deixei um emprego estável e cheio
de benefícios por uma oportunidade de ser minha própria chefe. Hoje
produzo quase o triplo do salário que
eu tinha como assalariada. Mas o melhor de tudo é a flexibilidade do meu
tempo e o conforto de poder trabalhar de casa. Portanto, se você tem essa ideia, coloque em prática, planeje
e conquiste seus sonhos!!!
Como sempre estou aqui atenta caso você tenha alguma pergunta.
Uma ótima 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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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

AMOR É COMPORTAMENTO
ue muitos sintam amor profundo e verdadeiro não duvido. Mas é também verdade
que muitos não sabem expressá-lo e o amor que sentem é como o tesouro depositado num cofre
do qual se perdeu a chave. Uma vez
que não está disponível para o proveito humano, ele “não existe”.
O exercício de encarnar o amor
em cada momento, em cada escolha,
em cada comportamento - e se não
em cada um deles, na maioria - é indispensável para a evolução da espécie humana. De nada adianta amar
um filho se não lhe mostrarmos com
os fatos o que é amor. Amor é uma
experiência viva antes de ser um
conceito:
primeiro se vive o amor, depois
identificamos o sentimento como
&quot;amor&quot;.
Vejo pais se queixarem pela falta
de amor dos filhos: mas será que estes não estão devolvendo o que receberam? A famosa frase &quot;Mas eu
trabalhei tanto para que você tivesse

Q

o que você tem&quot; não significa
muito aos ouvidos da criança. Nem o
fato de a família parecer ter sido tão
unida e amorosa: as crianças absorvem sempre a sujeira que foi jogada
por baixo do tapete.
Uma criança não sabe entender
a razão de seus pais passar a maior
parte do tempo longe deles, deixando-as em escolinhas, parentes e ami-

gos. Ela só sabe que não seus pais
não estavam com ela. Na cabeça de
uma criança não existem conceitos relativos a pagar contas, trânsito,
preocupações. Muito menos ela pode compreender que seus pais gostariam de brincar com ela, de ser
amáveis e disponíveis mas não conseguem, têm suas próprias travas
oriundas de sua infância sofrida ou

de seus problemas atuais.
Uma criança só sabe que seu pai
ou sua mãe não estavam emocionalmente disponíveis quando ela precisava deles. Esta é uma memória que
se crava na alma e que se manifesta
anos depois na vida.
Amor só existe quando é visível,
concreto e palpável. Amor tem sabor, cheiro, textura.
Amor é um bilhete, uma ligação,
uma lembrança, é tempo e espaço, é
um doce, um sorriso, uma festa. Uma
escolha difícil para um bem maior.
Amor é proteção, atenção, cuidado,
educação. Amor precisa de humildade, disponibilidade, dedicação. Fora
estas condições, sejamos honestos:
não há amor. Pode haver uma intenção de amor, um desejo por aquele
amor, um sonho guardado no fundo da alma. Mas, fica para outra vida.
Nesta e agora, não há amor. Há sim,
outros interesses, conflitos e vantagens que têm a preferência, que são
mais fortes e importantes na vida
da pessoa do que amar. E cortemos

por aqui as conversas patéticas sobre
&quot;eu te amo...&quot; quando nada comprova esta afirmação.
Amar é empenho, esforço, investimento. Amor custa caro e requer
o mesmo trabalho tanto que se ame
um filho como outra pessoa, ou até
mesmo um cachorro. Amor exige
nossa saída da zona de conforto, sair
do ego e suas vantagens. Pode haver
simpatia, sonho vago e dourado, mas
sem o comportamento apropriado,
nada de amor.
A diferença entre o amor entre adultos e aquele de adulto para
criança é que no primeiro caso a relação só funciona quando for recíproca, no segundo ela deve partir
do adulto. É ele quem dá estabelece o exemplo, &quot;mostra como
se faz&quot;. É assombrosa a quantidade de pais (e também de mães)
que não atinam para o fato que filhos precisam ter tido experiência
daquele amor que depois eles querem para si. Gerar, parir e sustentar
não basta. Nós humanos de modelos de comportamento para entender a palavra &quot;amor&quot; e
aí sim saberemos amar na prática.
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em mais de 20 países. É autor de vários livros que se tornaram best sellers.

Sonhos ou metas tangíveis?
ocê, como todos os brasileiros, deve ter acompanhado, dia 29 de março
de 2006, a partida de Marcos Pontes, tenente-coronel da Força Aérea Brasileira, rumo à Estação
Espacial Internacional. Além do aspecto tecnológico, esse fato representa a realização de um sonho.
Marcos Pontes, desde menino, sonhava com aviões e naves espaciais.
Vencendo dificuldades, ele estudou,
trabalhou e chegou lá!
Você também pode realizar
seus sonhos. Depende só de você!
Basta fazer escolhas coerentes com
o seu objetivo de vida. Mas, para isso, é preciso ter objetivos claros e
bem definidos.
“Quando eu crescer, quero ser
engenheiro”, diz o menino de sete ou oito anos de idade, enquanto
constrói arranha-céus com os blocos de seu jogo de armar. O problema é que, depois que cresce, o menino acaba parando de escutar a
sua criança interior. Começa a tra-

V

balhar e, em vez de direcionar seu
trabalho para a realização de seu
sonho, vai se enfraquecendo e se
distanciando deste, realizando funções que não correspondem àquilo que sonhou um dia. Desvia-se facilmente do sonho, perde o rumo
e, anos mais tarde, vê-se frustrado
com a vida que leva.
É por isso que insisto na impor-

tância de se identificar os sonhos,
descrevendo-os com riqueza de detalhes, clareza, objetividade e prazo
para acontecer. A partir do momento em que você tem isso, você pode
planejar. E, planejando, você pode
conquistar o que sonhou.
Planejar é simples. Pegue uma
folha de papel em branco. No topo
da página, escreva seu objetivo fi-

nal e a data em que pretende realizá-lo; e no rodapé, escreva onde
você se encontra em relação a esse
objetivo e coloque a data do dia em
que estiver escrevendo. Feito isso,
comece, de baixo para cima, a traçar as etapas necessárias à conquista do seu objetivo. É importante colocar data em cada etapa. Só assim
você terá como se orientar no cumprimento de cada uma delas. Isso o
fará enxergar a sua meta de modo
mais realista, acreditando na possibilidade de alcançá-la. Assim, em
vez de um abismo entre você e a
sua meta passa a existir uma ponte constituída de etapas, e onde há
uma ponte é mais fácil atravessar!
Lembre-se de que tudo o que é
importante deve estar escrito, registrado, quer seja em uma agenda, num diário ou no seu computador. Se quando você vai assinar um
contrato, qualquer que seja, ele está por escrito, porque você não pode fazer um contrato de responsabilidade com a sua vida, também

por escrito?
Se você quer ter energia para
realizar um sonho, lembre-se sempre de que o sonho tem de ser seu.
Não vale fazer medicina porque sua
mãe sonha ter um filho médico. Se
ela sonha com medicina, ela que
entre na faculdade. Você só conseguirá comprometer-se com a realização de um sonho se ele for verdadeiro, autêntico. Você pode até
entrar na faculdade de medicina,
formar-se médico e ser um excelente médico, mas isso não é garantia
de que você será uma pessoa realizada, feliz e motivada.
Você é a única pessoa que pode viver a sua vida, não se esqueça disso! Mais ninguém pode fazer
isso por você. A sua vida é hoje
o que você determinou para ela.
Não adianta ficar culpando pais,
chefes, o governo ou o planeta.
Você é o único responsável pela
sua vida, portanto, assuma essa
responsabilidade. Só você poderá
escolher entre uma estrada bem-cuidada, arborizada e segura ou
uma estrada esburacada, escura e
perigosa. A decisão é sua!
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Marcelo Falcão entre as atrações da ViradaSP
Online

N

este sábado, dia 23,
acontece mais uma
edição da ViradaSP
Online, iniciativa da
Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. O evento será realizado em parceria
com a cidade de Peruíbe e irá
transmitir, a partir das 12h
horário local, diversas atrações ao vivo pela plataforma
#CulturaEmCasa. Desta vez,
o público poderá conferir as
apresentações dos cantores
e compositores Marcelo Falcão e Jorge Aragão, entre outras atrações. O evento consolidou-se no calendário
cultural do estado de São Paulo, reunindo grandes nomes

de diferentes linguagens artísticas e divulgando a cultura
local das cidades paulistas para todo Brasil.
Com a impossibilidade de
realizar o evento presencialmente, a Secretaria reformulou a proposta para fazer a Virada SP no formato virtual, de
modo a manter o evento. Em
2020 ano, a primeira foi realizada em parceria com a cidade de Salto. E a segunda com
municípios do Vale do Futuro – Iporanga Registro, Apiaí
e Eldorado. Além dos artistas
locais, os eventos reuniram
várias atrações como Elza
Soares, Paulo Miklos, Amilton
Godoy, Ellen Oléria, Pato Fu,

Pitty e Garotos Podres. Também foram realizadas outras
cinco #ViradasSP Online em
parceria com as cidades de
Rio Grande da Serra, Marília,
Santa Bárbara D´Oeste e Araçatuba e Caraguatatuba com
participação de artistas como
Letrux, as bandas Mato Seco,
Pedra Branca, Supla, Benito
de Paula, Ana Cañas e Karol
Conka, Rolando Bodrin, Roberta Campos, Margareth Menezes, entre outros.
“O formato digital, via
plataforma #CulturaEmCasa, permite difundir amplamente e de forma gratuita a
produção cultural das mais
variadas linguagens de todas

as regiões de São Paulo para o restante do Brasil e para
outros países, além de apresentar e destacar as características turísticas de cada
cidade selecionada no programa #JuntospelaCultura.
E este é o objetivo tanto da
#ViradaSP Online como da
plataforma”, afirma Danielle
Nigromonte, diretora-geral
da Amigos da Arte.

Natirus lança “América Vibra” com Ziggy Marley

N

o dia da posse do novo presidente dos Estados Unidos, Joe
Biden, a banda brasileira Natiruts apresentou
o novo single, o emblemático “América Vibra”, que traz
as participações de Ziggy Martey (um dos maiores nomes do
reggae mundial) e da atriz mexicana indicada ao Oscar Yalitza Aparicio. Disponível, portanto, em áudio e vídeo, a faixa
é um manifesto que evoca a
união dos povos da América,
reivindicando um mundo mais
justo e amoroso. “Em um momento de dualidade e de muros, físicos e estruturais, que

nos separam, ‘América Vibra’
vem como um urgente pedido
de transposição de barreiras”,
informa a banda Natiruts.
Composição de Alexandre Carlo e Ziggy Marley, interpretada em português, inglês e espanhol, “América
Vibra” conta com um premiado time: na masterização, o
brasileiro radicado na Flórida
Felipe Tichauer, com 26 indicações ao Latin GRAMMY e ao
GRAMMY Awards no currículo; na mixagem, a canção traz
Tony Maserati, um dos mais
bem-sucedidos engenheiros
de som do mundo, com trabalhos para artistas como Beyon-

cé, Ariana Grande, Adam Lambert, entre outros, além de 10
indicações ao GRAMMY. Mais:
a arte de capa do single foi desenvolvida pelo Kobra, um dos
mais reconhecidos muralistas
da atualidade, com obras em
cinco continentes. Com direção de Rick Brombal, o clipe
da música é uma emocionante profusão de imagens icônicas das Américas (Brasil, México e USA), envolvidas pela
natureza, como em uma espécie de oásis, libertos do meio
hostil que os cerca. Em coro,
Natiruts, Ziggy Marley e Yalitza Aparicio fazem o apelo de
união dos povos.

Ziggy Marley falou sobre
a parceria: “Minha letra fala sobre perceber o que está
acontecendo com o meio ambiente e querer ver mais justiça no mundo. Se não fizermos algo, nada vai acontecer,
então temos que fazer. Eu tenho que fazer algo, você tem
que fazer algo – é disso que
estamos falando. Se o futuro
não estiver certo, eu vou fazê-lo dar certo. Não podemos
esperar por alguém que faça
isso, nós temos que ir e fazer.
Temos que cuidar do planeta, cuidar uns dos outros para
construir um mundo melhor,
juntos. América vibra!”.
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Twitter: @janaoncamera

Estreias nos cinemas e nas plataformas digitais

Netflix

O drama esportivo “Born
a Champion”
estreia em
algumas salas
de cinema
e On Demand na sexta-feira,
dia 22 de janeiro. O longa
acompanha Mickey Kelley,
um dos primeiros americanos
a ser faixa preta em jiu-jitsu,
acaba se afastando do tatame
depois de perder uma luta
sangrenta em Dubai contra
Mike Blaine. Anos depois, um
vídeo online prova que Mike
Blaine trapaceou, e o mundo
exige uma revanche. Será que
Kelley voltará à forma a tempo
de derrotar seu inimigo? No
elenco estão Sean Patrick Flanery, Katrina Bowden, Dennis
Quaid, Maurice Compte, Ali

Afshar, entre outros. A direção
ficou por conta Alex Ranarivelo que também escreveu o roteiro com o ator Sean Patrick
Flanery. “Born a Champion”
também está disponível em
Blu-ray e DVD a partir do dia
26 de janeiro.

The White
Tiger
Netflix
O drama
“The White
Tiger” fica
disponível
na Netflix a
partir do dia
22 de janeiro, sexta-feira.
Baseado no best-seller homônimo do New York Times, o
longa conta a história de um
ambicioso motorista indiano
que usa toda a sua astúcia e
sagacidade para escapar da pobreza e se libertar de sua vida

de servidão a patrões ricos. No
elenco estão Priyanka Chopra
Jonas, Rajkummar Rao, Adarsh
Gourav, entre outros. “The
White Tiger” foi dirigido pelo
americano Ramin Bahrani que
também escreveu o roteiro
adaptado.

Our Friend
Roadside
Attractions
O drama “Our
Friend”, com
a atriz Dakota Johnson,
estreia em
algumas salas de cinema do
país e fica disponível no vídeo
On Demand a partir dia 22
de janeiro, sexta-feira. “Our
Friend” é baseado na história
real da família Teague. Matthew
Teague escreveu um artigo
para a revista Esquire sobre seu
melhor amigo que veio ficar

com sua família quando sua esposa estava lutando contra um
câncer terminal e nunca mais
foi embora. Na versão cinematográfica, o roteiro adaptado foi
escrito por Brad Ingelsby. Além
de Johnson, que interpreta a
esposa Nicole Teague, no elenco
estão Casey Affleck no papel de
Matthew Teague e Jason Segel
interpreta o amigo, Dane Faucheux. A direção ficou a cargo
de Gabriela Cowperthwaite.
“Our Friend” está disponível On
Demand (para alugar) no Google Play, iTunes, Prime Video,
Fandango Now, entre outros.
Vertical Entertainment

Born a
Champion
Lionsgate

Roadside Attractions

Lionsgate

Brothers By
Blood
Vertical
Entertainment
O suspense de ação
“Brothers
By Blood”

estreia em algumas salas
de cinema e On Demand na
sexta-feira, dia 22 de janeiro.
Quando criança, Peter Flood
testemunhou a morte de sua
irmã mais nova, vítima de um
acidente de carro ocasionado
por um vizinho imprudente.
Assombrado pelos fantasmas
do passado, ele ainda deseja
se vingar pelo acontecido e
se aproxima dos negócios
criminosos da família que
são administrados pelo seu
primo Michael. Ligados por
sangue, nenhum homem pode
escapar da violência enquanto
são arrastados para um ciclo
assustador de traição e vingança. No elenco estão Matthias
Schoenaerts, Joel Kinnaman,
Maika Monroe, Ryan Phillippe,
entre outros. A direção ficou
por conta de Jérémie Guez,
que também escreveu o roteiro adaptado a partir do livro
de Peter Dexter.
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BASTIDORES
Por CONNIE ROCHA

bastidores@gazetanews.com
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.

Feijoada Beneficente da
Global é neste sábado

É

neste sábado, dia 23 de janeiro, que acontece a
Feijoada Beneficente “Amigos da Global”, o primeiro “evento” realizado pela Global Assistance
Foundation, de 2021. A fundação iniciou este ano com
muitos desafios nos campos de atuação da entidade no
Haiti e no estado do Amazonas. As retiradas dos pedidos acontecem no 1103 NE, 33rd Street, em Pompano
Beach, do meio-dia às 2 PM. O valor da feijoada completa é de $25 e serve até 4 pessoas. Uma oportunidade
para você ajudar nas obras assistenciais e comer uma
deliciosa feijoada no sábado. Mais informações no site
www.gaf.life/feijoada ou pelo telefone: 954-837-2237.

Feijoada da Global

Connie Rocha vai apresentar o
Mosaico

JANEIRO DE ESTREIAS NO FOCUS BRASIL

Happy B-day
para a personal
Katia Sampaio!

A

O

nosso Happy Birthday desta semana vai para a Katia
Sampaio, personal trainer
na Athletic Factory Academy, em
Pompano Beach. Katia completou mais um ano de vida no dia
18 de janeiro. Parabéns Katia!

Wesley no comando do Focus Brasil News

Katia Sampaio

Batata Quente

plataforma digital do FOCUS BRASIL começa o ano com toda a força. Além
do programa “Batata Quente”, com Carlos Borges - às segundas-feiras as 8
PM- dois novos programas estreiam no final de janeiro. “Focus Brasil News”, um jornalístico ancorado por Carlos Wesley e integrando a rede de correspondentes do Focus no mundo, às terças, às 8 PM, e estreia dia 26. No domingo,
dia 31, às 6 da tarde, estreia “Mosaico”, uma revista eletrônica de arte e cultura,
dedicada à toda movimentação cultural brasileira no exterior, tendo Connie Rocha como âncora. (Horários da costa leste dos EUA e Canadá). A temporada dos
eventos Focus Brasil, que prevê 20 cidades em 2021, terá início no dia 2 de março,
em San Francisco, e ocupará a faixa de programação ao vivo do Focus Digital, de
quinta a sábado. Confira a agenda dos eventos no site focusbrasil.org

Reinauguração da sede
Força Jovem da Flórida

F

oi realizado no sábado, 16, um encontro
dos torcedores do Vasco, do Sul da Flórida, grupo conhecido como 52ª Família, na reinauguração da sede em Deerfield
Beach.
O evento também foi marcado pela comemoração dos 15 anos desta torcida nos Estados Unidos. Confira quem foi destaque.

Torcedores de diversas regiões os EUA compareceram

Murilo, Marcus Fontes, Gisely Fontes, Jonatas Araujo

Jessica Melo, Tomaz Maeldson, Thais Follie e Ana Munhoz
Bruno Kalashikov, Renata Gonçalves e Murilo

Marcos Elias, Elizama Pires e Marcos Silva

Guilheme Ferreira

Janski Carran e Guylherme Fortes

