
O maior jornal brasileiro na Flórida

Mais de 8 milhões de americanos caíram na pobreza durante os seis 
meses finais de 2020, de acordo com estimativas publicadas em 

relatório por economistas da University of Chicago, University of Notre 
Dame e do Lab for Economic Opportunities.

A expectativa dos imigrantes 
com o governo Biden-Harris 

Taxa de pobreza sobe na Flórida, 

Mississippi, Arizona e Carolina do Norte  

O 
democrata Joe Biden enviou ao Congresso 
uma proposta de reforma da imigração descri-
ta como “a mais progressista da história” dos 

EUA. A “Lei de Cidadania” é um projeto ambicioso, 

visto como um passo crucial e importante para regu-
larizar a situação de imigração de mais de 10 milhões 
de indocumentados no país. Brasileiros falam o que 
esperam do novo governo. Imigração | Pág. 13

EUA  |  Pág. 15

Estudantes sob o Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) protestam em frente ao Congresso em junho de 2020.

Sem-teto debaixo de viaduto na Flórida.

Manuel Balce Ceneta
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O 
coronavírus já não é 
mais o mesmo: desde 
que foi detectado pela 

primeira vez em janeiro de 
2020 na cidade de Wuhan, 
na China, ele passou por uma 
série de modificações e atua-
lizações em seu código ge-
nético.

Uma das alterações que 
mais chamaram a atenção 
apareceu recentemente na 
cidade de Manaus. Essa nova 
variante detectada na capi-

tal amazonense no começo 
de janeiro levanta uma série 
de preocupações em grupos 
de pesquisa e autoridades sa-
nitárias do mundo inteiro.

A nova cepa, que ganhou 
o nome de P.1, foi flagrada 
pela primeira vez no dia 10 
de janeiro em quatro indiví-
duos que desembarcaram em 
Tóquio, no Japão, após uma 
viagem para o Amazonas.

Alguns dias depois, um 

estudo que envolveu mais 
de dez instituições brasilei-
ras, inglesas e escocesas de-
tectou os primeiros casos da 
variante na própria cidade 
de Manaus, que tudo indica 
ser o local de origem dessas 
mutações.

Na noite de terça-feira, 
26, o Laboratório Estratégi-
co do Instituto Adolfo Lutz 
confirmou os primeiros três 
casos da linhagem manauara 
no Estado de São Paulo.

Junto com o 
agravamento da 
pandemia no país, o 
achado de uma no-
va variante por aqui 
fez com que vários 
países restringissem 
ou proibissem voos 
que têm como ori-
gem ou destino o 
Brasil.

O último governo a ado-
tar tal medida foi Portugal, 
que anunciou a suspensão 
do tráfego aéreo na tarde de 
quarta-feira, 27.

Além de Japão e Brasil, 
outros seis países já flagra-
ram a P.1 em seus territórios: 
Itália, Coreia do Sul, Alema-
nha, Estados Unidos, Reino 
Unido e as Ilhas Faroe, um 
arquipélago europeu locali-
zado entre a Islândia e a No-

ruega.
No entanto, ainda não há 

transmissão local nesses lu-
gares: pelo que se sabe até o 
momento, todos esses casos 
foram importados do Brasil. 
Ao que parece, o diagnósti-
co rápido barrou o espalha-
mento da nova cepa por es-
sas nações.

Mas por que a variante de 
Manaus preocupa tanto? E o 
que ela pode significar pa-
ra o enfrentamento da pan-
demia?

No dia 12 de janeiro, es-
pecialistas do Imperial Colle-
ge London, da Universidade 
de Oxford, da Universidade 
de São Paulo, da Universida-
de Federal de Minas Gerais e 
de outras cinco instituições 
publicaram o primeiro alerta 
sobre a nova variante.

Eles fizeram a análise ge-
nética de amostras colhidas 
de 31 pacientes manauaras 
com covid-19 que foram diag-
nosticados entre os dias 15 
e 23 de dezembro de 2020. 
Desses, 13 (ou 42% do total) 
já apresentavam a P.1.

Na última segunda-feira 
(25/01), o mesmo grupo pu-
blicou uma atualização da 
pesquisa, em que foram con-
tabilizado um número maior 
de amostras colhidas do final 

de dezembro até o início de 
janeiro.

Entre os dias 15 e 31 de 
dezembro, 35 das 67 amos-
tras estudadas eram infec-
ções causadas pela nova ce-
pa. Isso representava 52% do 
total.

Já entre os dias 1º e 9 de 
janeiro, 41 das 48 amostras 
de casos de covid-19 avalia-
das tiveram o P.1 como cau-
sador, o que significa 85% 
do total.

Esse crescimento de 33 
pontos percentuais num pe-
ríodo de apenas duas sema-
nas é um sinal de alarme, co-
mo admitem os responsáveis 
pela pesquisa:

“A nova análise inclui 
mais dados e sugere que os 
casos de covid-19 em Manaus 
estão sendo causados pela 
transmissão local da linha-
gem P.1, embora outras li-
nhagens continuem circulan-
do”, escrevem.

Em outro trecho, os cien-
tistas pedem cautela com as 
informações disponíveis até 
o momento.

Durante uma pandemia, 
é esperado que os vírus so-
fram mutações e se adaptem 
a novos cenários e desafios.

Texto: BBC News Brasil. 
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O TEMPO NA FLÓRIDA

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
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 Semana de de 

 | INVERNO até 20 de março

FLORIDA CENTRAL

Grande oscilação térmica e 
pouca chuva para o perío-
do, mínima de 5°C (41°F), e 
máxima de 27°C (81°F).

SUL DA FLORIDA

Temperatura cai bastan-
te na terça- feira dia 2, che-
gando a 08°C (46°F), e a 
máxima ocorre na segunda-
-feira dia 1, podendo che-
gar a 28°C (82°F).
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Amigos abriram campanha para ajudar Maria Salete Ouveryney, de 63 anos, vítima de assalto.

Brasileira de 63 anos é assaltada e 

brutalmente espancada em Broward 

C
onhecida na comuni-
dade do sul da Flórida 
como defensora de ani-

mais e uma pessoa sempre 
disposta a ajudar quem pode, 
a brasileira Maria Salete Ou-
veryney, de 63 anos, foi bru-
talmente espancada em um 
assalto enquanto alimentava 
gatos de rua em Oakland Park 
no dia 17 de janeiro.

De acordo com a polícia, 
Ouveryney estava alimentan-
do alguns gatos em um es-

tacionamento atrás de um 
McDonalds em West Oakland 
Park Boulevard por volta das 
19 horas, quando o agressor 
identifi cado pela polícia co-
mo Antonino Santo Romano, 
28, a atingiu no rosto e na ca-
beça antes de roubar sua bol-
sa e o carro.

Cirurgias e campanha
A gravidade do ataque a 

deixou com inúmeras fratu-
ras no rosto. Ela foi atingida 
no nariz, boca e olhos, segun-

do a ativista de resgate de ani-
mais Deanna Camacho, que 
ajudou a abrir a conta no Go-
fundMe para a brasileira. Ela 
trabalha como governanta e 
não tem seguro médico para 
cobrir as despesas do hospital.

Ouveryney foi submetida 
a uma cirurgia no rosto e per-
manece hospitalizada no Bro-
ward Health Medical Center, 
sem previsão de alta.

Saiba como ajudar no ga-
zetanews.com. Maria Salete Ouveryney, de 63 anos, cuida de animais de rua nas horas vagas.

Local 10. 

“Não tenha medo de fazer a coisa certa”, pede brasileira que salvou criança

No primeiro dia de 2021, 
Flaviane Carvalho estaria de 
folga. Mas ela precisou ir tra-
balhar e nem imaginava que 
seria um “anjo” ao salvar um 
garoto de 11 anos que sofria 
abusos e maus-tratos do pa-
drasto em Orlando. 

Gerente do restaurante 

brasileiro Mrs. Potato, Flavia-
ne disse que “foi das mãos de 
Deus” ela estar no momento 
certo e na hora certa para aju-
dar o garoto. A família estava 
sentada em uma mesa e ela 
percebeu que somente o garo-
to não estava comendo nada.

Em entrevista especial ao 

Gazeta News, Flaviane, que é 
natural de Goiânia e mora nos 
EUA há 13 anos, contou deta-
lhes, falou sobre a importân-
cia das pessoas se preocupa-
rem com seus semelhantes e 
mandou um recado para a co-
munidade brasileira. Leia a en-
trevista no gazetanews.com.  Flaviane Carvalho usou um bilhete para se comunicar com a criança. 

Arquivo pessoal

Uma bebê de 7 meses foi 
encontrada sozinha e sangran-
do do lado de fora de um car-
ro de madrugada em Planta-
tion. Dentro, uma jovem de 27 
anos, identifi cada como mãe 
da criança, estava desmaiada.

O Departamento de Polícia 
de Plantation disse que quan-
do os policiais chegaram, en-
contraram a bebê com san-
gramento na cabeça do lado 
de fora do carro, com a cabe-
ça encostada no pneu diantei-
ro do lado do motorista. Leia 
a matéria completa no gazeta-
news.com. 

Jovem desmaia 

e bebê é 

encontrada fora 

do carro

Ashley Kestler foi detida.

Local 10. 

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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Brasileiro de Deerfield 

Beach é assassinado em NJ 

O brasileiro Ricardo de 
Castro, 43, de Deerfi eld Bea-
ch (FL), foi assassinado a ti-
ros por um caminhoneiro em 
uma parada de caminhonei-
ros em New Jersey no dia 23.

De acordo com a Polícia 
Estadual de Nova Jersey, Da-
vid Rodriguez, 44, de Rialto, 
Califórnia, atirou em Ricardo 
durante uma discussão numa 
parada em Union Township, 
Condado de Hunterdon.

A discussão teria aconte-

cido do lado de fora no es-
tacionamento da parada de 
caminhões Pilot. Foi quando 
Rodriguez atirou em Castro 
com uma arma calibre 40.

O brasileiro foi socorrido 
no local, mas não resistiu e foi 
declarado morto. 

Rodriguez foi preso sem 
resistência e vai responder por 
assassinato e posse ilegal de 
arma de fogo. A polícia inves-
tiga o motivo da discussão. 
Leia mais no gazetanews.com.

David Rodriguez (foto) atirou em Ricardo numa parada de caminhoneiros.

WFMZ

Leonel Quintana teria falsifi cado a assinatura da ex-mulher para trazer os fi lhos. 

reprodução

A 
curitibana Karoline Ma-
chado luta na Justiça 
para conseguir recupe-

rar os dois fi lhos menores de 
idade, Samuel e Emanuelly, 
13 anos e 12 anos respectiva-
mente, trazidos pelo ex-mari-
do para a Flórida em novem-
bro de 2019.

Segundo ela, o ex-mari-
do, Leonel Quintana, falsifi cou 
sua assinatura no documen-
to que o autorizava a deixar 
o país com os menores. Des-
de então, ela busca reaver os 
fi lhos menores e o caso está 
sendo investigado como sub-
tração de menores. 

Brasileira acusa ex-

marido de fugir para a 

Flórida com os filhos 
Os dois menores 

estariam 

morando em 

Pompano Beach 

com o pai.

Ao Gazeta News, Karoline 
contou que foram casados por 
12 anos e se separaram há 9, 
mantendo a guarda compar-
tilhada dos fi lhos pequenos. 
Além deles, menores de ida-

de, Karoline o ex-marido têm 
outros dois fi lhos jovens. Fo-
ram eles que entraram na ca-
sa do pai, após desconfi ança 
da mãe, e não encontraram 
nenhuma roupa e brinquedo 

das crianças.
Sul da Flórida

Atualmente, o ex-marido 
estaria morando com os fi -
lhos em Pompano, sul da Fló-
rida, segundo informações de 
conhecidos nas redes sociais. 

Após acionar a justiça 
americana por subtração de 
menores através da Conven-
ção de Haia, o advogado da 
mãe, Vinícius Cechinel, disse 
que o caso está sendo investi-
gado  por um advogado ame-
ricano de forma voluntária.

Segundo Karoline, a prin-
cípio, o visto retirado pelo pai 
e pelas crianças foi de turis-
mo, com estadia legal de seis 
meses. Após quase um ano, 
a mãe acredita que eles este-
jam com a permanência ilegal 
nos Estados Unidos. “Não faço 
ideia de como esse visto acon-
teceu”, disse.

Karoline reclama da falha 
no setor de imigração do ae-
roporto em SP que permitiu a 
viagem e espera justiça para 
reaver os fi lhos.  

O Gazeta News tenta con-
tato com o acusado para ex-
por melhor sua versão do caso. 

Leia a matéria completa 
no gazetanews.com. 

Erverton Venâncio

Aluno de Engenharia Elétrica

LABORATÓRIOS 

PORTÁTEIS GRÁTIS* 

Centro Universitário Internacional Uninter – credenciado pela PMEC nº 688, de 25/05/12, recredenciado 

pela PMEC nº 1378, de 19/12/18. *Consulte cursos e valores em uninter.com/americas | JAN/2021.

833 605-1255

617 618-5901

Inscreva-se já

uninteramericas.com



PUBLICIDADEGazeta Brazilian News · Semana de 28 de Janeiro a 3 de Fevereiro de 2021 7



Flórida Gazeta Brazilian News · Semana de 28 de Janeiro a 3 de Fevereiro de 20218

Dentre os “10 estados com os acidentes de trânsito mais fatais”, a Flórida fica em 9°, diz a AutoInsuranceQuote.com.

Flórida registra menos acidentes de trânsito, mas 

estradas seguem entre as mais perigosas dos EUA

E
m 2020, o número de aci-
dentes nas estradas da 
Flórida diminuiu drasti-

camente, de acordo com dados 
divulgados pelo Departamen-
to de Segurança Rodoviária e 
Veículos Motorizados. Mas al-
gumas estradas do estado se-
guem entre as mais perigosas 
do país, indicam relatórios. 

Apesar do menor tráfe-
go devido à pandemia de CO-
VID-19 e a consequente dimi-
nuição de acidentes em 2020, 
uma pesquisa nacional feita 
por um guia de seguro auto-
motivo e um relatório sepa-
rado feito por uma aliança de 
consumidores, médicos, saúde 
pública, policiais e segurado-
ras afirmam que o “Sunshine 
State” não tem sido um lugar 
seguro para dirigir.

Um painel estadual mos-
tra que, em 2020, houve 
336.062 acidentes em todo o 
estado. Destes, 3.156 foram 
mortais. Os dados do estado 

mostram uma grande melho-
ra no número geral de aciden-
tes em relação a 2019, quando 
foram registrados um total de 
401.883 acidentes, resultando 
em 3.189 mortes. 

Em todo o estado, a dife-

rença é de 65.821 para aci-
dentes em geral, mas apenas 
33 mortes a menos, ano a ano.

Acidentes fatais x se-
gurança 

Em primeiro lugar, o es-
tudo dos últimos “10 estados 

com os acidentes de trânsito 
mais fatais” da AutoInsurance-
Quote.com classificam a Flóri-
da como a N° 9. 

Seu relatório em 4autoin-
surancequote.com/states-mos-
t-fatal-car-accidents divulgado 

Em 2020, houve 336.062 acidentes em todo o estado, de acordo com o departamento de Veículos a Motor.

Pixabay

pelo Florida Times-Union, diz 
que a Flórida teve 13,97 aci-
dentes fatais por 100.000 resi-
dentes de 2016 até 2018. A mé-
dia é de 1,34 acidentes fatais 
por ano a cada 100 milhões de 
milhas percorridas.

A pesquisa usou dados da 
National Highway Traffic Sa-
fety Administration, da Fede-
ral Highway Administration 
e do U.S. Census Bureau. Sua 
análise descobriu que 80% dos 
10 principais estados estavam 
todos no sudeste, sendo o Mis-
sissippi o pior em acidentes fa-
tais com 20,44 por 100.000 re-
sidentes. A Geórgia ficou em 
13º lugar.

Enquanto isso, os Defen-
sores da Segurança Rodoviá-
ria e Automóvel divulgaram 
seu 18º Roteiro anual de Leis 
Estaduais de Segurança Rodo-
viária, que oferece contrame-
didas às legislaturas estaduais 
para reduzir acidentes e mor-
tes. E, novamente, a Flórida 
não se saiu bem quando se tra-
ta de fatalidades em acidentes 
de trânsito e do custo que o 
estado enfrenta devido a elas.

O relatório afirma que a 
Flórida teve 3.183 mortes no 
trânsito em 2019, o ano mais 
recente para estatísticas com-
pletas. O número de fatalida-
des em 10 anos foi de 27.717 
pessoas. O custo econômico 
anual para o estado devido 
aos acidentes de trânsito foi 
de US$ 10,75 bilhões, disse o 
relatório.

Leia mais sobre o assunto 
na matéria completa no gaze-
tanews.com. 

“Dos 336.062 acidentes 
em 2020 na FL, 3.156 

foram mortais”, segundo 
o Departamento de 

Segurança Rodoviária e 
Veículos Motorizados.

Mostre o seu

 sorriso!
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 e profissionais experientes a clínica 

odontológica Bella Smile em 
Fort Lauderdale oferece todo 

tipo de tratamento dentário para 
deixar seu sorriso saudável e bonito, 

sem que você tenha que 
pagar muito por isto.

Marque uma consulta e 
venha nos fazer uma visita!

2626 East Commercial Blvd.

Fort Lauderdale, FL 33308

(954) 990-6278 | BellaSmilefl.com
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Nos EUA, a”P1” - cepa descoberta recentemente no Brasil - foi descoberta  em 

Minnesota no dia 25 de janeiro trazida por um viajante do Brasil. 

Variante brasileira da covid-19 

preocupa cientistas da Flórida 

U
ma das cepas mais re-
centes do vírus da co-
vid-19 representa uma 

ameaça especial para o sul da 
Flórida - a “P1” - cepa desco-
berta recentemente no Brasil. 
Agora, a forte ligação entre o 
Brasil e a Flórida, com voos em 
circulação e viajantes chegan-
do diariamente, as autorida-
des estão preocupadas.

A variante foi descoberta 
pela primeira vez nos EUA na 

segunda-feira, 25, depois que 
autoridades de saúde de Min-
nesota a rastrearam até um 
viajante recente do Brasil.

Na Flórida, dois voos di-
retos chegam diariamente ao 
Aeroporto Internacional de 
Miami, atendendo uma gran-
de comunidade brasileira. O 
consulado estima que cerca 
de 400.000 brasileiros vivam 
na Flórida, viajando de ida e 
volta entre Miami e Fort Lau-

derdale e grandes cidades co-
mo São Paulo e Rio de Janeiro.

Dados os padrões de via-
gens para o sul da Flórida e 
o potencial de que a variante 
brasileira pode ser mais infec-
ciosa e também escapar mais 
facilmente do sistema imu-
nológico, o Dr. David Andre-
ws, um patologista que ajuda 
a administrar o laboratório do 
Jackson Health System no hos-
pital público de Miami-Dade, 

disse ao Miami Herald que se 
houvesse um aumento repen-
tino de casos, aumentaria a 
possibilidade de que a cepa se 
espalhe localmente.

“Pode ser um golpe du-
plo”, disse Andrews.

Agora, os brasileiros que 
vivem no sul da Flórida e aque-
les no Brasil com laços com 
os EUA temem que a nova va-
riante complique ainda mais 
suas vidas. Pouco conhecida, a variante contém duas das mutações que preocupam os pesquisadores.

Divulgação

Casa Branca entra em desacordo com a FL sobre vacinas
A Flórida usou apenas me-

tade das vacinas COVID forne-
cidas pelo governo federal, in-
formou a Casa Branca no dia 
25. Tal afirmação vai contra o 
governador Ron DeSantis que 
culpa o ritmo lento das vaci-
nações pela falta de suprimen-
tos federais.

A secretária de imprensa 
da Casa Branca, Jen Psaki, fez 
a afirmação em uma coletiva 
de imprensa após ser questio-
nada sobre as críticas de De-
Santis aos planos de Biden pa-
ra combater a pandemia.

DeSantis afirmou repeti-
damente que a Flórida tinha a 

capacidade de aumentar dras-
ticamente as vacinações se o 
governo federal fornecesse 
mais doses. E na semana pas-
sada ele rejeitou o plano de 
Biden de usar a Federal Emer-
gency Management Adminis-
tration para criar centros de 
vacinação.

“Eu vi algumas dessas coi-
sas que Biden está lançando, 
que ele vai criar esses campos 
da FEMA, posso te dizer, isso 
não é necessário na Flórida”, 
disse ele. “Só precisamos de 
mais vacina. Apenas nos dê 
mais vacina”. Leia mais no ga-
zetanews.com. Jen Psaki, porta-voz da Casa Branca, durante coletiva. 

EVAN VUCCI -AP
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A maioria dos clientes da Citizens Property Insurance Corp. - de propriedade 

do Estado -  mora nos condados de Broward, Palm Beach ou Miami-Dade.

Citizens aumenta em 7,2% seguro 

para proprietários de imóveis

O
s clientes da Citizens 
Property Insurance 
Corp., de propriedade 

do Estado, devem se preparar 
para pagar mais pela cobertu-
ra de suas casas e negócios. E 
os clientes que são novos po-
dem em breve ser obrigados a 
pagar taxas muito mais altas.

O Conselho de Governa-
dores da empresa aprovou na 
terça-feira, 26, aumentos nas 
taxas de 7,2% em todo o esta-
do para seus clientes residen-
ciais. Se aprovadas pelos regu-
ladores de seguros estaduais, 
as novas taxas entrarão em vi-
gor em 1º de agosto para clien-
tes que forem renovar.

A maioria dos clientes da 
Citizens - mais de 285.000 - 
mora nos condados de Bro-
ward, Palm Beach ou Miami-
-Dade.

No condado de Broward, 
os proprietários de residên-

cias unifamiliares que reno-
vam suas apólices do Citizens 
verão seus prêmios médios pa-
ra segurar uma casa unifami-
liar aumentar em $ 231 - de $ 

3.472 para $ 3.703. Isso é um 
aumento de 6,6%.

Os proprietários de imó-
veis no Condado de Palm Bea-
ch pagarão em média US $ 248 

Casa em Florida Keys após passagem do furacão irma em 2017. 

Pixabay

a mais - de US $ 3.034 para US 
$ 3.282, um aumento de 8,2%. 
Os proprietários de casas no 
Condado de Miami-Dade pa-
garão em média $ 181 a mais 
- de $ 3.701 a $ 3.882.

O aumento médio des-
se condado é menor porque 
o número de ações judiciais 
contra os cidadãos diminuiu 
no ano passado, graças a vá-
rias reformas. A maioria das 
ações judiciais contra os ci-
dadãos é movida em Miami-
-Dade, e os consumidores de 
lá têm arcado com os maio-
res aumentos de taxas nos úl-
timos anos, à medida que os 
litígios contra a empresa au-
mentaram.

Os clientes de condomí-
nios e de energia eólica tam-
bém verão aumentos. Leia a 
matéria completa no gazeta-
news.com. Com informações 
do Sun Sentinel. 

Disney se prepara para 

reabrir parques aquáticos

A Disney vai reabrir o Bli-
zzard Beach em março após 
quase um ano fechado por 
causa da pandemia de co-
vid-19 e aproveitou para re-
forçar seus requisitos de co-
bertura facial para turistas em 
seus parques aquáticos. 

Quando o parque aquáti-
co for reaberto, haverá muitos 
protocolos de saúde e seguran-
ça em vigor para ajudar a re-
duzir a disseminação do CO-
VID-19. Capacidade reduzida, 

proteção de temperatura, dis-
tanciamento físico e cobertu-
ras faciais serão necessários.

Conforme já adotado, o 
uso só não é obrigatório ao se 
alimentar ou nadar, mas em 
todos as outras áreas os visi-
tantes devem usar a proteção.  
As coberturas faciais serão ne-
cessárias em áreas designadas 
para cada visitante com 2 anos 
ou mais, e não se limitam à en-
trada e saída do parque. Leia 
mais no gazetanews.com.

a disney vai reabrir o Blizzard Beach em março após quase um ano. 

divulgação 
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O juiz distrital dos EUA, Drew Tipton, emitiu uma ordem de restrição temporária buscada pelo Texas.

Juiz federal suspende ordem de Biden de proibição 

de deportações por 100 dias 

N
a terça-feira, 25, um 
juiz federal proibiu o 
atual governo de im-

por uma moratória de depor-
tação de 100 dias, que é uma 
das principais prioridades de 
imigração do presidente Joe 
Biden.

O juiz distrital dos EUA, 
Drew Tipton, emitiu uma or-
dem de restrição temporária 
buscada pelo Texas, que pro-
cessou um memorando do De-
partamento de Segurança In-

terna instruindo as agências 
de imigração a pausarem a 
maioria das deportações.

Tipton, nomeado por 
Trump, disse que a adminis-
tração Biden falhou “em for-
necer qualquer justificativa 
concreta e razoável para uma 
pausa de 100 dias nas depor-
tações”.

A ordem do juiz é um gol-
pe precoce para a administra-
ção Biden, que propôs mudan-
ças de longo alcance buscadas 

pelos defensores da imigra-
ção, incluindo um plano para 
legalizar cerca de 11 milhões 
de imigrantes que vivem ile-
galmente nos EUA. Biden pro-
meteu durante sua campanha 
emitir a moratória.

Embora a ordem impeça a 
aplicação de uma moratória, 
ela não exige que as deporta-
ções sejam retomadas em seu 
ritmo anterior. As agências de 
imigração normalmente têm 
no processamento de casos e O DHS emitiu um memorando suspendendo certas deportações. 

ICE

no agendamento de voos de 
remoção. Com informações 
da Associated Press. 

“A administração falhou 

em fornecer qualquer 

justificativa concreta 
e razoável para uma 

pausa de 100 dias nas 
deportações”, disse o juiz. 

Agentes do CBP reforçam equipes para resgate de imigrantes presos na neve 

Como é inverno, tem ne-
vado nas montanhas a leste 
de San Diego nos últimos dias 
e os agentes da Patrulha de 
Fronteira provavelmente irão 
encontrar ou terão que resga-
tar imigrantes presos na neve.

Socorristas da BORSTAR - 
Border Patrol Search, Trauma 

and Rescue - se juntam  para 
ajudar na busca e possível sal-
vamento dos imigrantes que 
tentam a travessia ilegalmen-
te pela fronteira. 

No ano passado, 71 imi-
grantes foram resgatados ao 
longo da fronteira, desde as 
montanhas a leste de San Die-

go até o Oceano Pacífico, se-
gundo o CBP. 

Todos os 2.000 agentes na 
região de San Diego são so-
corristas, treinados em ha-
bilidades para salvar vidas e 
carregam equipamentos de 
primeiros socorros e mate-
riais para prestar assistência 

médica, disse o agente Jus-
tin Castrejon, porta-voz da Pa-
trulha de Fronteira. Alguns, 
como Castrejon, são paramé-
dicos que levam ainda mais 
equipamentos.

As equipes da Patrulha de 
Fronteira  percorrem a região 
da fronteira.Agente da Patrulha da Fronteira Justin Castrejon com equipamentos. 

(Salvador Rivera-Border Report. 
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O presidente Joe Biden propôs um projeto ambicioso que visa regularizar mais de 10 milhões de indocumentados.

“Há uma esperança e um alívio no ar”: a expectativa 
de imigrantes com o governo Biden-Harris 

N
o primeiro dia como 
presidente, o democra-
ta Joe Biden enviou ao 

Congresso uma proposta de 
reforma da imigração descri-
ta como “a mais progressista 
da história” do país. A “Lei de 
Cidadania” é um projeto am-
bicioso, visto como um passo 
crucial e importante para re-
gularizar a situação de imigra-
ção de mais de 10 milhões de 
indocumentados no país.

De acordo com o docu-
mento divulgado pelo novo 
governo, as mudanças mais 
urgentes abrangem a segu-
rança na fronteira com o Mé-
xico, a reunificação de fa-
mílias que pedem asilo e a 
legalização de certos grupos 
de indocumentados que es-
tudam e trabalham nos Esta-
dos Unidos. 

Governo Biden-Harris
Neste início do governo Bi-

den-Harris, a maior parte dos 
imigrantes, principalmente la-
tinos, esperam por promessas 

de melhora nas leis de imigra-
ção. Biden começou sua presi-
dência assinando uma pilha 
de ações executivas que mu-
daram radicalmente o tom da 
imigração. 

Ele reassumiu o com-
promisso do governo com o 
DACA, pôs fim à “proibição 
muçulmana” de Trump, inter-
rompeu a construção do muro 
de fronteira, suspendeu as de-
portações por 100 dias (ordem 
esta já suspensa por um juiz 
do Texas) e propôs substituir o 
uso da palavra “alien” (estran-
geiro) para se referir aos seres 
humanos que emigram para 
cá. O novo termo seria  “non-
citizen” (não cidadão) e o go-
verno já o está usando.

“Há uma esperança e 
um alívio no ar”

Em processo para se tor-
nar residente permanente pe-
lo casamento, Claudia Figuei-
redo, 48 anos, moradora de 
Pompano Beach, disse ao Ga-
zeta News que espera que a 
nova gestão acelere os proces-

sos imigratórios “de quem já 
está, como eu, sem importar 
qual o tipo, porque essa ago-
nia da espera é horrível”, diz. 

Desde agosto de 2020 a 
produtora de eventos aguar-
da pra fazer o fingerprints 
(checagem de antecedentes 
criminais), mas sabe que a 
demora também é reflexo da 
pandemia. “Em tempos nor-
mais, geralmente o proces-
so de GC leva uns 6-8 meses, 
mas infelizmente a pandemia 
entrou no meio do caminho”, 
afirma. E realça que tem ex-
pectativa de que as coisas irão 
melhorar. 

“Há uma esperança e um 
alívio no ar. Até meu marido 
que é americano e era repu-
blicano, fez esse comentário 
essa semana pra mim. De ver-
dade, eu tenho uma esperan-
ça de que ele consiga legalizar 
os ‘dreamers’, pois são os que 
foram trazidos sem ter opção 
de opinião. Não sei se ele con-
seguirá aprovar imigrantes ile-
gais, que veja bem, precisam 

ter toda uma documentação 
pra entrar com o processo”, 
salienta.

Além disso, menciona que 
há toda uma questão política 
por trás. “O congresso, mes-
mo sendo 50/50 há que ter 
17 republicanos aprovando a 
emenda.  Não podemos es-
quecer que o President Biden 
não é mágico, é um ser huma-
no com a ideia de que mundo 
pode ser melhor pra todos”, 
opina. 

Já para o ajudante de cons-
trução de Deerfield Beach, 
Marcelo Ferreira (nome tro-
cado a pedido), que ainda vi-
ve como indocumentado após 
11 anos nos EUA, o sonho de 
se legalizar está mais perto. 
“Antes era mais difícil acre-
ditar que a gente que vive co-
mo imigrante e não tem do-
cumento poderia viver sem 
medo de ser pego, ser deporta-
do. Esse medo existe, é claro, 
mas agora estou mais tranqui-
lo e vendo mais possibilidades 
para o meu caso”, conta.Claudia Figueiredo está em processo para obter o ‘green card’.  

arquivo pessoal.

Cidadania para grupos de indocumentados - quais os caminhos apontados?

E
xistem pelo menos 
10,5 milhões de indo-
cumentados - 23% da 

população estrangeira resi-
dente - nos EUA atualmen-
te, de acordo com uma esti-
mativa feita em 2017 pelo 
Pew Center for Research.  
Geralmente, o tempo que 
um imigrante vive como in-
documentado no país é em 
média 15 anos, de acordo 

Estudantes sob o Deferred action for Childhood arrivals (DaCa) protestam em frente ao Congresso em junho 

de 2020, em Washington.

manuel Balce Ceneta

com estimativas do Center 
for American Progress, uma 
entidade liberal de pesqui-
sa.

De acordo com a legisla-
ção, Biden propõe um cami-
nho de oito anos para a ci-
dadania de imigrantes sem 
status legal que residam nos 
Estados Unidos desde antes 
de 1º de janeiro deste ano. 
Eles podem solicitar uma 

residência temporária que 
pode se tornar permanente 
(green card) após cinco anos 
e após três, eles poderiam 
iniciar o processo de natu-
ralização como americanos, 
se assim o desejassem.

Mas, para conquistar a 
legalização, como regras já 
existentes, os candidatos te-
rão que passar por verifica-
ções de antecedentes crimi-

Arlaine Castro

nais, pagar impostos e preencher outros 
requisitos básicos. 

“Dreamers” 
Também indocumentados, no entanto 

beneficiários do Deferred Action for Chil-
dhood Arrivals (DACA) um programa que 
lhes permite estudar, trabalhar e viver 
“quase” legalmente nos EUA, cerca de 700 
mil jovens que vieram para os EUA ainda 
crianças pela fronteira de modo ilegal tam-
bém terão a chance de se regularizar para 
uma possível residência permanente e pos-
terior cidadania. 

Assim como os “dreamers”, entram nes-
sa parte do projeto de imigração, imigran-

tes incluídos no programa de Status de Pro-
teção Temporária (TPS) - oriundos de países 
da América Central - e trabalhadores agrí-
cola “atendendo a requisitos específicos” 
imediatamente se qualificam para residên-
cia permanente. Depois de três anos, eles 
também podem solicitar a naturalização.

“Não são ideias novas, mas o fato de es-
tarem propondo um programa de legaliza-
ção para quem está no país antes de 1º de 
janeiro deste ano é algo grande e mais di-
reto do que as iniciativas que vimos no pas-
sado recente”, explica Julia Gelatt, Analista 
de Políticas de Migração no Migration Poli-
cy Institute (MPI) à BBC. 
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A demanda por casas em 2020 foi 21% mais alta quando comparada a 2019, segundo o Miami Herald.

Número de casas em construção em Orlando 

impressiona; empresas buscam mão de obra qualificada

N
ormalmente eu tra-
balho com produtos 
prontos. Imóveis  que 

já estão finalizados e o cliente 
imediatamente passa a morar 
no local ou, com a mesma ve-
locidade, anuncia para alugar. 
Por isso, as construções dificil-
mente chamam a minha aten-
ção.  Esse fim de semana eu 
acompanhei um cliente inte-
ressado em comprar uma ca-
sa, na planta, vizinha dos par-
ques da Disney e a quantidade 
de casas sendo construídas me 
impressionou.

Se você  acompanha es-
ta coluna sabe que o merca-
do imobiliário da cidade es-
tá aquecido. Naturalmente 
isso gera demanda por imó-
veis novos. Até aí, tudo cer-
to!   Mas, em diversos locais, 
foi difícil encontrar local pa-
ra estacionar de tantos clien-
tes interessados no local. Es-
se fenômeno aparentemente 

já acontece há alguns meses, 
mas, pela minha falta de há-
bito  em analisar obras, ape-
nas esse fim de semana cha-
mou minha atenção. De todo 
modo, isso certamente ocor-
re porque as construtoras não 
têm conseguido  construir o 
suficiente para atender a de-
manda atual.

Uma consequência disso 
é que  as  construtoras já en-
contram dificuldade em con-
seguir mão de obra qualifica-
da. Representantes de duas 
empresas informaram que es-
tão com o cronograma de en-
trega atrasado em 6 meses. 
“Help wanted” foi algo co-
mum em todos os locais visi-
tados, alguns - inclusive -colo-
cavam o número de vagas e 
quais eram os cargos necessá-
rios, “ 6 positions for carpen-
ter”, “ 4 cleaners”, e por aí vai.  

O normal, em um mercado 
saudável, é a construtora come-
çar o trabalho tão logo a prefei-

tura emita as autorizações ne-
cessárias. Mas, atualmente, o 
mercado está tão aquecido que 
as empresas em Orlando pre-
cisam um ou dois meses para 
começar a construção. Mais es-
pecificamente, em outubro, a 
quantidade de casas vendidas, 
mas não entregues, chegou na 
casa dos 69%. 

De acordo com um comu-
nicado emitido pela National 
Association of Home Builders 
e reportado pelo Miami He-
rald, esse tipo de atraso nun-
ca aconteceu antes. A deman-
da por casas em 2020 foi 21% 
mais alta quando comparada 
a de 2019. Não há um fator 
isolado para justificar esse au-
mento, em compensação,  o 
conjunto de fatores são velhos 
conhecidos do leitor assíduo 
desta coluna. Taxa de juros 
baixa, necessidade de mais 
área privativa originado pe-
lo coronavírus e o fato que a 
Florida não cobra Imposto de 

Construtoras já encontram dificuldade em conseguir mão de obra qualificada como carpinteiros e ajudantes.

Airflowdesigner

Renda dos seus residentes. Co-
mo o custo de vida em Orlan-
do e razoável  e há um  certo 
fascínio em ser vizinho da Dis-
ney e Universal, a cidade entra 
no radar de muitas familias.

A situação de Orlando é 

muito semelhante à do restan-
te do país. O número de casas, 
prontas mas não vendidas, es-
tá na faixa das 43.000 unida-
des. Isso é considerado um 
número extremamente baixo 
por especialistas do setor. Tan-

to que algumas construtoras 
ao redor do país simplesmen-
te pararam de vender novas 
unidades até conseguir entre-
gar as que já foram vendidas.

Leia mais sobre imóveis no 
gazetanews.com. 

João Freitas
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A pobreza aumentou mais em estados com sistemas de seguro-desemprego menos eficazes, sugere o estudo.

Taxa de pobreza sobe acentuadamente na Flórida, 
Mississippi, Arizona e Carolina do Norte 

M
ais de 8 milhões de 
americanos caíram 
na pobreza durante 

os seis meses finais de 2020, 
de acordo com estimativas 
publicadas em relatório por 
economistas da University of 
Chicago, University of Notre 
Dame e do Lab for Economic 
Opportunities.

Flórida, Mississippi, Arizo-
na e Carolina do Norte estão 
entre os estados que sofreram 
os maiores aumentos nas ta-
xas de pobreza. As descober-
tas estaduais “sugerem que a 
pobreza aumentou mais em 
estados com sistemas de se-
guro-desemprego menos efica-
zes”, disseram os economistas 
no relatório.

A taxa de pobreza dos EUA 
diminuiu durante os primei-
ros meses da pandemia, em 
grande parte por causa dos 
controles de estímulo do go-
verno federal. No entanto, a 
taxa de pobreza subiu 2,4 pon-
tos percentuais durante a se-

gunda metade do ano - qua-
se o dobro do maior aumento 
anual da pobreza desde a dé-
cada de 1960, descobriram os 
economistas.

Alguns grupos sofreram 

mais do que outros. A taxa de 
pobreza dos negros america-
nos é 5,4 pontos percentuais 
maior hoje do que em junho 
de 2020, o que significa 2,4 
milhões de pessoas que caí-

ram na pobreza, descobriram 
os economistas.

Para quem tem ensino mé-
dio ou menos, a taxa de pobre-
za aumentou para 22,5%, ante 
17% em junho.

Sem-teto debaixo de viaduto na Flórida. Estatísticas apontam recuperação econômica em forma de K.

CNW

As estatísticas de riqueza 
e pobreza fornecem mais pro-
vas da recuperação econômi-
ca em forma de K da América.

O mercado de ações está 
em níveis recordes, o merca-
do imobiliário está crescendo 
e a Big Tech está prosperando. 
No entanto, outras indústrias, 
incluindo companhias aéreas, 
restaurantes, hotéis e cinemas 
ainda estão em desordem.

Janet Yellen, a recém-con-
firmada secretária do Tesouro 
do presidente Joe Biden, reco-
nheceu esse problema e suge-
riu que não é nada novo.

“Bem antes de Covid-19 in-
fectar um único americano, 
estávamos vivendo em uma 

economia em forma de K, on-
de a riqueza construída sobre 
a riqueza enquanto as famí-
lias trabalhadoras ficavam ca-
da vez mais para trás”, disse 
Yellen aos legisladores duran-
te sua audiência de confirma-
ção na semana passada.

Biden e Yellen estão pedin-
do uma ação ousada do Con-
gresso para diminuir a desi-
gualdade. O plano de resgate 
americano de Biden, de US $ 
1,9 trilhão, inclui cheques de 
estímulo de US $ 1.400, US $ 
350 bilhões em ajuda estadual 
e local e maiores benefícios de 
desemprego. A Casa Branca 
também deve pressionar por 
um pacote de infraestrutura 
de vários trilhões que visaria 
impulsionar ainda mais a eco-
nomia - e poderia ser finan-
ciado em parte pelo aumento 
de impostos sobre as corpora-
ções e os ricos. Leia a matéria 
completa no gazetanews.com.

Com informações da CNN 
Business. 

A taxa de pobreza 

diminuiu durante os 

primeiros meses da 

pandemia, mas subiu 

2,4% durante a segunda 
metade de 2020.

Senadores republicanos 
se opõem ao impeachment

Os esforços dos democra-
tas para condenar Donald 
Trump em seu julgamento de 
impeachment sofreram um 
novo golpe na terça-feira, 26, 
quando quase todos os sena-
dores republicanos apoiaram 
a rejeição da acusação.

A moção falhou depois 
que todos os 50 democratas e 
apenas cinco republicanos no 
Senado não apoiaram a pres-
são para rejeitar o caso antes 
do início do julgamento.

O resultado confirmou 
que os democratas terão difi-
culdade em persuadir 17 sena-
dores republicanos – o núme-
ro necessário para a maioria 
de dois terços exigida – a vo-
tarem para condenar Trump.

Rand Paul, senador repu-
blicano de Kentucky, levantou 
uma questão de ordem para 
realizar uma votação sobre a 
constitucionalidade do julga-
mento de impeachment em 
um momento em que Trump 
já deixou o cargo.

Os democratas então con-
vocaram uma votação para 
eliminar a questão de ordem, 
vencendo por 55 a 45.

Paul disse depois “que 45 
senadores concordaram que 
esta farsa de ‘julgamento’ é 
inconstitucional… Este ‘jul-
gamento’ chegará morto ao 
Senado”.

A Câmara dos Represen-
tantes apresentou um único 
artigo de impeachment ao Se-
nado na segunda-feira acusan-
do Trump de incitar a invasão 
ao Capitólio no início do mês, 
dando início ao histórico pri-
meiro julgamento de impea-
chment de um ex-presidente.

Lindsey Graham - uma das 
aliadas mais próximas do pre-

sidente no Senado - disse que 
as ações do presidente “eram 
o problema” e que seu legado 
estava “manchado”. McCon-
nell, então líder da maioria 
republicana no Senado, supos-
tamente demonstrou “satisfa-
ção” com os esforços de im-
peachment da Câmara.

No entanto, Graham e Mc-
Connell votaram na terça-fei-
ra pelo fim do julgamento do 
impeachment.

O julgamento de Trump 
deve começar na semana de 
8 de fevereiro. Com informa-
ções da AFP.

Donald Trump deixou a Casa Branca na manhã de quarta-feira, 20.

AP

Biden convoca cúpula do 
clima em abril 

Em seus primeiros dias de 
governo, Biden cumpre pro-
messa de campanha e impõe 
novas medidas para a defesa 
do meio ambiente. Na quarta-
-feira, 27, ele tomou uma série 
de medidas em relação a polí-
tica ambiental. 

As principais são que o go-
verno federal não vai autori-
zar novas perfurações de pe-
tróleo e gás em suas terras, 
cortou subsídios de combus-
tíveis fósseis e determinou a 
transformação da frota de car-
ros do governo em veículos 
elétricos.

Além dessas mudanças 
pontuais, Biden também de-
terminou a criação de um con-
selho de justiça ambiental. Ele 
tem como objetivo lidar com 
desigualdades raciais e econô-
micas causadas por mudanças 
climáticas e poluição.

Políticas de proteção ao 
meio ambiente é uma das pro-
messas de campanha de Bi-
den. O plano dele é montar 
um plano para os Estados Uni-
dos deixar de usar combustí-
veis fósseis e chegar a neutra-
lidade do carbono no setor 

energético em 2035.
O presidente também pre-

tende apresentar ao Congres-
so um plano de US$ 2 bilhões 
para instalar “medidas ver-
des” dentro da economia nor-
te americana.

Além das medidas, Biden 
também anunciou a organiza-
ção de uma Cúpula de Líderes 
Climáticos em 22 de abril, que 
marca o quinto aniversário da 
assinatura do Acordo de Paris. 
Esse pode ser um dos primei-
ros encontros de Jair Bolsona-
ro (sem partido) com o novo 
presidente.

A meta é a de ampliar a 
ambição em termos de polí-
ticas de redução de desma-
tamento e de emissões de 
CO2, além de incrementar 
o financiamento para países 
em desenvolvimento. Se op-
tar por participar, o Brasil te-
rá de mostrar um compromis-
so maior do que assumiu até 
agora em termos ambientais. 
Mas se decidir ficar de fora, 
consolidará sua posição como 
“pária ambiental”.

Leia a matéria completa 
no gazetanews.com. 

Biden quer organizar uma Cúpula de Líderes Climáticos.

AP
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Bilionários ficam US$ 1,1 tri 

mais ricos na pandemia
Os bilionários dos EUA fi-

caram em conjunto US $ 1,1 
trilhão - quase 40% - mais ri-
cos desde meados de março, 
de acordo com um relatório 
publicado na terça-feira, 25, 
pelos grupos progressistas 
Institute for Policy Studies e 
Americans for Tax Fairness.

Elon Musk sozinho é cer-
ca de US $ 155 bilhões mais 
rico, impulsionado pela valo-
rização de mercado dispara-
da da Tesla.

No início de 2020, os 10% 
mais ricos das famílias ameri-
canas possuíam 87% de todas 
as ações e fundos mútuos, de 
acordo com o Federal Reser-

ve. Em contraste, milhões de 
americanos menos abastados 
não conseguem sentir o boom 
do mercado de ações.

A disparada do preço das 
ações da Tesla (TSLA) elevou a 
riqueza de Musk em mais de 
600%, de acordo com o relató-
rio de riqueza. Outros grandes 
ganhadores incluem o funda-
dor e CEO da Amazon (AM-
ZN), Jeff Bezos, cuja riqueza 
aumentou em mais de US $ 68 
bilhões durante a pandemia. 
O co-fundador e CEO do Face-
book (FB), Mark Zuckerberg, 
é cerca de US $ 37 bilhões 
mais rico do que em meados 
de março.

Os empresários Jeff Bezos, Elon Musk e Mark Zuckerberg. 

AP

A medida vale para a maioria dos cidadãos que não sejam norte-americanos e 

que regressem do Reino Unido, Brasil, da Irlanda e de grande parte da Europa.

Biden reativa restrições a viajantes 

do Brasil e outros países pela covid-19

O presidente Joe Biden re-
tomou na terça-feira, 
26, a restrição de en-

trada no país de viajantes que 
tenham estado em países com 
alta taxa de transmissão de co-
vid-19, como o Brasil. 

A medida vale para a maio-
ria dos cidadãos que não se-
jam norte-americanos e que 
regressem do Reino Unido, 
Brasil, da Irlanda e de grande 
parte da Europa. 

Segundo o porta-voz da Ca-
sa Branca, a decisão é para ten-
tar conter a entrada no país 
das novas variantes do novo 
coronavírus, que foram detec-
tadas no Reino Unido, na Áfri-
ca do Sul e no Brasil.

“O objetivo dessas medi-
das é proteger os cidadãos nor-
te-americanos e reduzir as no-
vas variantes”, afirmou Anne 
Schuchat, responsável pelo 
Centro de Controle de Doen-

ças, à Reuters.
A decisão do presidente 

faz parte do plano do Executi-
vo para combater a pandemia 
de covid-19. Os Estados Uni-
dos são o país mais afetado do 
mundo pela doença, com mais 
de 25,1 milhões de infectados 
e mais de 419 mil mortos.

Nos primeiros dias após as-
sumir o cargo, Biden tornou 
mais rigorosas as regras para 
o uso de máscara durante 100 
dias e determinou uma qua-
rentena para todas as pessoas 
que cheguem aos Estados Uni-
dos de avião.

No dia 18 de janeiro, dois 
dias antes de deixar a Casa 
Branca, Donald Trump deci-
diu manter em vigor apenas 
as restrições de viagem a pas-
sageiros procedentes da Chi-
na e do Irã.

Trump anunciou que as 
restrições de proibição de en-

Biden prorrogou a restrição de entrada de brasileiros nos EUA. 

AFP

trada nos Estados Unidos pa-
ra passageiros de grande parte 
da Europa e do Brasil seriam 
suspensas. No entanto, Biden 
afirmou que revogaria imedia-
tamente a medida, que deve-
ria entrar em vigor no dia 26.

Durante a medida, só po-
dem entrar livremente nos 
Estados Unidos os cidadãos 
americanos, familiares dire-

tos, portadores do green card 
com residência permanente 
ou vistos diplomáticos, milita-
res ou governamentais.

Com a restrição, qualquer 
viajante deve apresentar tes-
te PCR negativo, realizado nas 
72 horas anteriores à chegada 
ao país, no ato do embarque. 

Leia mais no gazetanews.
com. 
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Cerca de 23,5 milhões de doses das vacinas já foram administradas nos EUA, segundo painel. 

Amazon, Walmart, Starbucks e Microsoft 
engrossam a força-tarefa da vacinação

U
ma série de grandes 
corporações está se 
aliando a governos lo-

cais e organizações de saúde 
para imunizar a população 
americana. Entre as gigantes 
que compraram a briga con-
tra a Covid-19 estão Amazon, 
Walmart, Starbucks e Micro-
soft.

O novo coronavírus já ma-
tou mais de 420 mil america-
nos, o que coloca os Estados 
Unidos como o país mais afe-
tado pela crise. Diante desse 
contexto, a força-tarefa con-
tra a Covid-19 está ganhando 

fôlego depois de um come-
ço turbulento da campanha 
de vacinação no país, inicia-
da em dezembro, ainda sob 
a gestão do republicano Do-
nald Trump.

Segundo o projeto “Our 
World in Data”, ligado à Uni-
versidade de Oxford, 23,5 mi-
lhões de doses das vacinas já 
foram administradas nos EUA. 
Isso significa que cerca de 7% 
da população total de 328,2 
milhões de americanos foi 
imunizada.

Dados de um levantamen-
to da Bloomberg apontam, por 

sua vez, que 41,4 milhões de 
doses já foram distribuídas. 
De acordo com a agência de 
notícias, a média diária de va-
cinas aplicadas na última se-
mana foi de 1,25 milhão. Nes-
se passo, Joe Biden conseguirá 
cumprir sua promessa de apli-
car 100 milhões de doses em 
100 dias.  

O reforço das empresas, 
no entanto, pode acelerar es-
sa jornada. O Walmart, infor-
mou que espera entregar en-
tre 10 milhões e 13 milhões de 
doses por mês. AFP.

Cerca de 7% da população total de 328,2 milhões dos EuA foi imunizada.

REuTERS/dado Ruvic/direitos reservados

Departamento de Segurança Interna alerta para ameaça de ‘extremistas’

O Departamento de Segu-
rança Interna continua a mo-
nitorar ameaças e alertou na 
quarta-feira, 27, para “extre-
mistas com motivações ideo-
lógicas” que “continuam a se 
mobilizar para incitar ou co-
meter violência” após a posse 

do presidente Joe Biden.
O departamento não citou 

uma ameaça específica, mas 
apontou para “um ambiente 
de ameaça elevada nos Esta-
dos Unidos” que acredita “per-
sistirá” por semanas.

O alerta foi incluído no 

boletim do Sistema Nacional 
de Aconselhamento contra o 
Terrorismo, que monitora ati-
vidades terroristas nos EUA. 
O aviso sobre “ameaças eleva-
das no país” fica em vigor até 
30 de abril.

“Informações apontam 

que alguns extremistas com 
motivações ideológicas que se 
opõem ao exercício da autori-
dade governamental e da tran-
sição presidente, podem conti-
nuar a mobilizar a incitar ou 
cometer violência”. Com in-
formações da AFP. Protestos diante do Congresso.

APJohn Minchillo, File

Os investimentos es-
trangeiros diretos na econo-
mia brasileira somaram US$ 
34,167 bilhões em 2020, que-
da de 50,6% frente a 2019, in-
formou o Banco Central na 
quarta-feira, 27.

Foi o menor ingresso de 
investimentos diretos na eco-
nomia brasileira desde 2009 
(US$ 31,480 bilhões), ou se-
ja, em 11 anos, e ocorreu em 
meio ao tombo do Produto 
Interno Bruto (PIB) e à ten-
são nos mercados, causada pe-
la pandemia do novo corona-
vírus.

Em 2019, o investimento 
estrangeiro no Brasil somou 
US$ 69,174 bilhões

Apesar da queda, os in-
vestimentos estrangeiros fo-
ram suficientes para cobrir o 
rombo das contas externas no 
ano passado. 

O Departamento de Esta-
tísticas do BC afirmou que a 
queda nos investimentos di-
retos se deveu à pandemia da 
Covid-19. Fonte: G1.

Investimento 
estrangeiro no 
Brasil cai 50,6% 
em 2020
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O 
ano já engrenou, as con-
tas de Natal já começa-
ram a chegar... e a gente 

vai vendo como as vezes fica di-
fícil organizar as contas e guar-
dar dinheiro. Essa situação lhe 
parece familiar?

O sistema dos 10 envelopes 
podem te ajudar a arrumar as fi-
nanças e começar a economizar. 

Para enriquecer, uma pessoa 
tem que gastar menos do que 
ganha, ter uma reserva de emer-
gência e investir ao menos 10% 
de sua renda líquida todo mês 
em investimentos que pague ju-
ros acima da inflação.

Na prática fica mais ou me-
nos assim:

* 70% da renda líquida usada 
para despesas

* 20% para reserva de emer-
gência

* 10% para investimentos
Exemplo: Se a pessoa ganha  

$5.000 líquidos (já consideran-
do todos os descontos da folha 
de pagamentos, por exemplo), 

ela deve reservar $500 reais pa-
ra investir, $1.000 para reserva 
de emergência e $3.500 para as 
despesas.

A técnica dos envelopes po-
de ajudar a pessoa a se organi-
zar para manter essa proporção 
e, assim, conseguir executar seu 
planejamento financeiro.

O primeiro passo é simples: 
compre 10 envelopes. A seguir, 
escreva, em cada um deles: car-
ro, casa, saúde, educação, com-
pras, supermercado, lazer, dí-
vidas, reserva de emergência e 
investimentos. 

* Carro: seguro, manuten-
ção, combustível, gastos com 
mecânico

* Casa: aluguel, condomínio, 
água, taxas, seguros , luz, gás, 
telefone, internet e TV a cabo

* Saúde: seguros, remédios, 
exames e consultas não cober-
tos pelo plano, gastos com esté-
tica e academia

* Compras: compras avulsas 
que não estão nos outros itens, 

tais como vestuário, calçados, 
livros, maquiagem, perfumes, 
presentes; seguros de vida

* Supermercado: inclui as 
compras de alimentação e pro-
dutos de limpeza

* Lazer: viagem, restauran-
tes, cinema, teatro, passeios

* Educação: mensalidades 
escolares, livros, merenda 

* Dívidas: inclui tudo o que 
paga com juros .

* Reserva de emergência: di-
nheiro que será separado para 
gastos emergenciais

* Investimentos: 10% da ren-
da líquida a ser investida to-
do mês.

Na frente dos envelopes de 
despesas, escreva, a lápis, o 
quanto você acha que gasta por 
mês com cada um. Por exemplo: 
carro ($300); casa ($1.000).

Ao longo do mês, coloque 
todos os comprovantes de gas-
tos dentro do envelope ade-
quado.

Ao final do primeiro mês, 

some tudo o que foi gasto com 
cada despesa e verifique se o 
resultado foi muito diferente. 
Anote o valor real dos gastos. 
Exemplo: carro (previsto: $300 
/ realizado: $600); casa (previs-
to: $1.000 / realizado: $1.100).

As pessoas tem a tendência 
de se espantarem demais nesse 
primeiro momento. Geralmen-
te vai haver um ou dois envelo-
pes cujo resultado será absur-
damente diferente daquilo que 
a pessoa imaginou. Esse é o en-
velope inimigo, é em cima de-
le que tem de focar para redu-
zir os gastos. Carro e compras 
normalmente são os envelopes 
problemáticos...

No segundo mês o desafio 
aumenta. Como já tem uma 
ideia melhor do quanto gasta, 
escreva a soma corresponden-
te ao gasto em cada envelope e 
distribua o dinheiro necessário 
para pagar as despesas dentro 
de cada um deles.

O objetivo é gastar somen-

te o dinheiro que está dentro 
do envelope.

Repita esse procedimento 
a cada mês até conseguir ajus-
tar as contas à proporção ideal.

A reserva de emergência de-
ve ser usada só em casos ex-
cepcionais, como problemas de 
saúde, desemprego ou algum 
gasto realmente necessário.Não 
deve ser usada para cobrir o des-
controle financeiro.

Se observar que o dinheiro 
da reserva de emergência é ne-
cessário para cobrir gastos todo 
mês, terá de reduzir os gastos 
fixos ou procurar novas fontes 
de renda.

Viu como é simples? Não é 
fácil, eu concordo. E nos pri-
meiros 3 meses você vai sentir 
e se atrapalhar um pouco, rela-
xe que é normal. A ideia aqui 
é realmente adequar teu orça-
mento ao que você ganha e fa-
zer com que você tome as ré-
deas do seu dinheiro.

Boa semana!

POR CLAUDIA FEHRIBACH

Carioca, 

formada em 

Artes pela Uni-

versidade do 

Rio de Janeiro. 

Conselheira 

financeira es-

pecialista em 

orçamento, 

crédito pes-

soal , proteção 

de família e 

acumulação 

de patrimônio.

Vice-Presiden-

te Executiva 

da Five Rings 

Financial.Envie 

sua dúvida 

por email para 

claudia@five-

ringsfinancial.

com

Sistema de envelopes- Pegue as rédeas do seu dinheiro

saudefinanceira@gazetanews.comSAÚDE FINANCEIRA

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

para suas necessidades individuais.



ENTRETENIMENTOGazeta Brazilian News · Semana de 28 de Janeiro a 3 de Fevereiro de 2021 19

I
ntuição é uma percepção que pa-
rece com uma fantasia, mas, di-
ferentemente desta, traz um vis-
lumbre do que vai ser. Para saber 

distinguir uma da outra é preciso ter o 
próprio ego sob controle. E aqui é que 
está a dificuldade.

Ao desejar, tencionamos nossos 
pensamentos e sentimentos na dire-
ção do almejado, e desta forma “poluí-
mos” o olhar interior. Quando o que 
queremos é mais forte do que nossa 
consciência de que não podemos ter o 
controle total (e muitas vezes nenhum) 
de certa situação, criamos enredos, es-
torinhas, verdadeiras fantasias basea-
das em nosso desejo. E, para piorar as 
coisas, a novela inventada já vem mu-
nida de escudo protetor para imunizar-
-se de tudo o que poderia questionar 
sua “verdade”. Assim, a pessoa tomada 
por suas fantasias transformadas em 
intuições “certeiras” está cega e surda 
a qualquer raciocínio e realidade.

Esta atitude é claramente visível 
nas relações sentimentais (e não só!), 
pelo menos para quem olha de fora. A 

escolha de uma pessoa está imbuída 
por motivos e sonhos de variada natu-
reza que podem chegar àquele estado 
de cegueira que deve levar à pergunta: 
o que eu sinto é fantasia ou realidade? 
Há fantasias mais fortes de qualquer 
sentimento, inclusive da dor, do pre-
juízo, da própria possibilidade de mor-
te (baste ver o que vivemos nessa lon-
ga pademia).

São muitos os casamentos basea-

dos em fantasias. Por quê? Porque uma 
fantasia é um prato cheio de satisfa-
ções, preenche um vazio grande pois 
apresenta um quadro completo de ele-
mentos, personagens, razões, passado, 
presente e futuro. Quando fantasiamos 
nós visualizamos como que um filme, 
uma história com começo, meio e fim. 
Isso nos alivia, dá um sentido ao que 
vivemos e ainda por cima é agradável. 
De fato, a fantasia é sempre melhor da 

realidade, ao contrário da intuição que 
pode nos revelar o que não gostaría-
mos de saber.

Precisamos de um sentido por-
que tudo na vida se torna suportável e 
viável se estiver alinhavado dentro de 
uma história. Uma história é um con-
junto de partes interligadas de forma 
lógica e sensata. Nós humanos precisa-
mos de histórias para encontrar nosso 
lugar e um lugar para nossas dificul-
dades e sofrimentos. Por este motivo 
a fantasia vence sobre uma realidade 
que não compreendemos e que dói e 
assusta enfrentar de frente e sem pro-
teção. Eis que a fantasia ganha domí-
nio absoluto!

A intuição fala de realidades. Po-
de ser uma realidade presente ou um 
desenvolvimento futuro – mas fala do 
real. E este real nem sempre é o que 
queremos desejamos que seja. Por este 
motivo para ter intuições precisamos 
segurar o ego e seus caprichos. Dife-
rentemente da fantasia, a intuição não 
está a serviço do interesse de ninguém.

A intuição capta possíveis aconteci-

mentos não visíveis pelo olho do pen-
samento corriqueiro.

Para ter intuições deve-se ter o ho-
rizonte livre da falação incessante do 
ego, tanto contra como a favor de qual-
quer coisa. A intuição é um fenômeno 
livre. Da mesma forma que um raciocí-
nio não pode ser dobrado conforme in-
teresses pessoais, assim a intuição pre-
cisa de ar puro para operar.

Quando não temos clareza do que 
sentimos, é complicado distinguir fan-
tasias de intuição.

Entretanto, com mais frequência 
do que se imagina, há pessoas que per-
cebem algo mas evitam

focar, por medo. Ao nos cegarmos 
intencionalmente, afastamos futuras 
intuições. Quem já teve

uma intuição deve ter notado que 
ela chega num momento de “distra-
ção”. Na fronteira entre o que é e o 
que ainda não existe, no espaço livre 
das pegajosas exigências do ego, lá a 
intuição pode viver.

Concluindo: a fantasia é a repre-
sentação de um desejo pessoal; a intui-
ção a ‘foto’ não-racional de uma rea-
lidade que precisa ser decifrada para 
que seja útil para a nossa vida.

VIVER BEM
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A 
maioria das pessoas cresce 
e constrói sua identidade a 
partir do que não pode fa-
zer. A quantidade de “não” 

que escuta desde a infância é tão 
grande que chega a ser paralisante. 
Assim, o cérebro (que deveria ser pal-
co de manifestações criativas e ino-
vadoras) vai criando limitações para 
que a pessoa possa sentir-se aceita no 
meio em que vivemos.

Vivemos em uma sociedade ex-
tremamente crítica, que não tole-
ra erros, e isso nos torna excessiva-
mente autocríticos. Cerca de 95% das 
pessoas mantém uma “conversa ne-
gativa” consigo mesma, condicionan-
do seu cérebro a pensar mais no que 
não quer do que no que deseja.

É sabido que os principais refe-
renciais de uma pessoa são instituí-
dos durante a infância, até os 7 anos 
de idade. Nessa fase, chamada de 
“absorção”, reagimos aos estímulos 
externos como uma esponja, sim-
plesmente absorvendo-os. Essa é a fa-
se em que aprendemos mais e perpe-

tuamos tais conhecimentos em nossa 
personalidade.

Uma pesquisa realizada nos Esta-
dos Unidos revelou que crianças, até 
os 8 anos de idade, recebem cerca de 
cem mil “nãos”. Pode parecer um nú-
mero absurdo, mas é real. O estudo 
também revelou que as crianças pes-
quisadas recebiam, em média, um 
elogio para cada nove repreensões. 

Além disso, os pesquisadores desco-
briram que, para anular os efeitos 
negativos de uma repreensão, são ne-
cessários, pelo menos, sete elogios.

Há uma equação a respeito da in-
fl uência do “não” na vida das pessoas 
e vou apresentá-la a você:

A quantidade de “nãos” a que as 
pessoas foram submetidas, somada 
ao modo como elas os assimilaram e 

ao tipo de sensibilidade de cada uma, 
responde pela quantidade de auto- 
estima que elas têm hoje.

Atualmente, as pessoas deixa-
ram de pensar naquilo que desejam, 
mas são capazes de relacionar tudo 
o que “não” querem para sua vida. O 
problema é que a palavra “não” pro-
voca uma reação paradoxal no cére-
bro, pois não possui representação 
lingüística. Ao ler ou escutar a pa-
lavra “quadrado”, por exemplo, vo-
cê forma imediatamente uma ima-
gem mental da fi gura geométrica em 
questão. E se eu lhe disser “Não pen-
se em um quadrado”, seu cérebro 
desprezará o “não” e continuará pen-
sando em um quadrado, registrando 
só o que veio depois do “não”, ou se-
ja: “pense em um quadrado.”! Por is-
so é tão importante fazer afi rmações 
positivas.

Outro dia, em um de meus cur-
sos, um pai de família me disse que 
está cansado de pedir ao seu fi lho 
que não brigue com a irmã, mas ele 
continua brigando. Expliquei a esse 

pai que o fi lho, ao escutar “não bri-
gue com sua irmã”, despreza o “não” 
e assume só o que vem depois: “bri-
gue com sua irmã”. Sugeri-lhe que 
passasse a pedir ao fi lho para ser gen-
til com a irmã, pois assim ele visuali-
zaria a correta e seu cérebro, pouco a 
pouco, o ajudaria a transformar essa 
imagem em realidade.

Esse é o paradoxo do não: as pes-
soas sempre pensam naquilo que são 
solicitadas a não pensar.

Nosso cérebro está programado 
para atender às nossas vontades, mas 
se pensamos apenas no que não que-
remos, difi cilmente alcançaremos o 
sucesso. Para ver o mundo de uma 
outra forma é preciso pensar positi-
vamente e estabelecer relações com 
pessoas prósperas e de bem com a vi-
da. Além disso, é fundamental esti-
pular metas positivas. As metas nos 
estimulam a seguir adiante, mas co-
mo ninguém gosta de ir em direção 
a coisas negativas, se as metas não 
forem positivas não teremos moti-
vo para tentar alcançá-las. É preciso 
identifi car o que nos faz bem e feli-
zes, pois ninguém pode obter satisfa-
ção daquilo que você não quer.

LAIR RIBEIRO

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

A ditadura do não

lair.ribeiro@gazetanews.com
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C
omo complemen-
to ao lançamento 
da inédita “Epifa-
nia”, presente em 

EP homônimo no final do 
ano passado, o Titã Sérgio 
Britto decidiu também re-
gravar versões despreten-
siosas de algumas músi-
cas de sua autoria, tanto 
do repertório solo como 
quanto da banda de rock, 
onde ele está desde o iní-
cio, em 1982. O cantor lan-
çou a versão acústica do 
clássico “Marvin”, através 
do Midas Music. “A inten-
ção, com esse lançamen-
to (que originalmente che-

gou ao mercado em 1988), 
é ir lembrando aos poucos 
meu trabalho de composi-
tor ao longo dos tempos”, 
afirma o artista.

Essas canções foram gra-
vadas da maneira como Sér-
gio costuma tocá-las em ca-
sa, acompanhado apenas de 
um instrumento, piano ou 
violão acrescidas eventual-
mente de algum outro ins-
trumento. São versões de 
“compositor”, muito pes-
soais e que de maneira al-
guma pretendem rivalizar 
com as originais, segun-
do ele pontua. Esses regis-
tros, por vezes, são de músi-

I
ntegrante do Racionais 
MC’s, mas com impor-
tante carreira solo em 
paralelo, o rapper Edi 

Rock está lançando o video-
clipe do single “Um Novo 
Amanhã” (dele em parceria 
com Pablo Bispo, Ruxell e 
Sergio Santos) em seu canal 
no YouTube.

Emblemática, a música 
disponibilizada nas platafor-
mas de áudio no fim do ano 
passado, tem relação com es-
te momento difícil, mas ao 
mesmo tempo esperançoso 
pelo qual passa humanidade.

Assim como na música — 
que faz parte de seu recente 
projeto solo, o álbum “Ori-

gens Parte 2 – Ontem, Ho-
je e Amanhã”, lançado em 
outubro –, o clipe destaca 
Thiaguinho, artista conheci-
do por exalar em seus traba-
lhos a positividade e o alto 
astral, potencializando ainda 
mais a proposta da canção.

Com direção de Mateus 
Rigola, o vídeo alterna cenas 
de Edi Rock e Thiaguinho 
cantando em estúdio com re-
gistros da vida cotidiana nas 
comunidades. Sob uma pers-
pectiva positiva, mostran-
do que a felicidade mora nas 
coisas simples, as imagens 
são embaladas pelos ver-
sos da faixa, como “No bolso 
uma quirela, no coração mó 

fé / No esboço, um desenho 
imaginando o que cê quer 
/ Família e axé, bom filho e 
uma mulher / Da sola do sa-
pato rumo ao alto como é / E 
deve ser / Você merece muito 
mais que isso / Rajada de or-
gulho, de coragem e sacrifí-
cio / O irmão nasceu guerrei-
ro, livre, forte, lutador / Com 
anticorpos pra racista, ava-
lista do amor / Um dia de sol 
/ Te anuncia um novo ama-
nhã” .

O clipe de “Um Novo 
Amanhã” é a terceira peça 
audiovisual do álbum “Ori-
gens Parte

2”, que tem a proposta 
de narrar em diferentes pers-

pectivas o “Ontem, o Hoje e 
o Amanhã”, como diz o sub-
título e conceito central do 
disco. Na música, os artistas 
cantam sobre sonhos, autoes-
tima e felicidade, esperan-
do que os novos dias tragam 
também algum alívio, consi-
derando as problemáticas do 
momento atual.

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.

Sérgio Britto apresenta nova versão para “Marvin”

Edi Rock e Thiaguinho em clipe com 

mensagem positiva

planetamusica@gazetanews.comPor GENE DE SOUZA

cas que Britto, apesar de ter 
composto, nunca gravou na 
sua voz.

Marvin” é uma versão de 
uma música escrita em in-
glês, chamada “Patches”, que

chegou a ganhar 
um GRAMMY nos anos 70 
(com a banda Chairmen 
Of The Board)”, conta Brit-
to. “Eu e o Nando Reis já tí-
nhamos feito a versão antes 
de gravar o primeiro disco 
dos Titãs — foi uma fase em 
que nós fizemos várias ver-
sões de música gringas. Era 
um barato nosso e ‘Marvin’, 
com certeza, foi a mais bem 
sucedida”, completa. A mú-

sica vem acompanhada tam-
bém de um clipe, todo em 
preto e branco, no qual Sér-
gio Britto canta em um dos 
estúdios do Midas Music. A 
direção e fotografia ficou a 
cargo de Vinícius Oliveira e 
a direção geral e artística é 
de Rick Bonadio.



ENTRETENIMENTO Gazeta Brazilian News · Semana de 28 de Janeiro a 3 de Fevereiro de 202122

The Little 
Things
Warner Bros

O suspense 
policial “The 
Little Things”, 
com os atores 
premiados 
Denzel 

Washington, Rami Malek e Jared 
Leto, estreia nos cinemas e na pla-
taforma de ‘streaming’ HBO Max 
(fi ca disponível por 31 dias) no dia 
29 de janeiro. O longa acompanha 
Joe ‘Deke’ Deacon, um policial 
experiente, com um talento para 
enxergar os pequenos detalhes 
que podem solucionar casos e com 
uma tendência por quebrar regras. 
Quando ele se une ao esperto dete-
tive Jim Baxter, para encontrar um 
serial killer, seu passado obscuro 
e mau comportamento começam 
a se tornar um problema. Tam-
bém estão no elenco Chris Bauer, 

Natalie Morales, Isabel Arraiza, 
Terry Kinney, entre outros. A 
direção fi cou por conta de John Lee 
Hancock, que também escreveu o 
roteiro. Um fi lme intenso e cheio 
de surpresas com excelentes atua-
ções. Vale a pena assistir!

Supernova
Bleecker Street

O drama 
“Supernova”, 
com os atores 
Stanley Tucci 
e Colin Firth, 
também entra 
em cartaz na 

sexta-feira, dia 29 de janeiro, e fi ca 
disponível no vídeo On Demand 
a partir do dia 16 de fevereiro. O 
fi lme acompanha Sam e Tusker, 
casados há 20 anos, e que estão 
viajando pela Inglaterra em seu 
antigo trailer visitando amigos, 
família e lugares de seu passado. 

Como Tusker foi diagnosticado 
com demência em estado precoce, 
há dois anos, o tempo que passam 
juntos é a coisa mais importante 
que eles têm. “Supernova” é um 
fi lme emocionante (prepare seu 
lencinho) com boas atuações e 
uma cinematografi a linda.

Palmer
Apple TV+

O drama da 
Apple TV+ 
(Apple TV Plus), 
“Palmer”, fi ca 
disponível a 
partir do dia 
29 de janeiro 

na plataforma. “Palmer” segue um 
ex-jogador de futebol americano 
universitário Eddie Palmer que 
volta para casa para recomeçar 
a sua vida, após ter passado uma 
temporada na prisão. Lá, ele en-
frenta não apenas confl itos do seu 

passado, mas também um desafi o 
muito mais surpreendente, ao 
se ver repentinamente cuidando 
de um garoto brilhante que foi 
abandonado por sua mãe rebelde. 
No elenco estão Justin Timberlake, 
Juno Temple, June Squibb, Alicia 
Wainwright e o ator mirim Ryder 
Allen. A direção fi cou por conta de 
Fisher Stevens. O roteiro foi escrito 
por Cheryl Guerriero. Longa super 
emocionante que conta com as 
excelentes atuações de Justin Tim-
berlake e de Ryder Allen em seu 
primeiro papel.

Finding ‘Ohana
Netfl ix

A aventura 
para toda a 
família “Finding 
‘Ohana” estreia 
na plataforma 
digital Netfl ix no 
dia 29 de janeiro, 

sexta-feira. O longa conta a história 
dos irmãos Ioane e Pili que, repentina-
mente, são arrancados da vida agitada 
de Nova York para passar o verão na 
zona rural de O’ahu para ajudar a 
cuidar de seu avô. Lá, Pili encontra 
um misterioso diário que aponta para 
um tesouro perdido, colocando-os 
em uma aventura pelas maravilhas 
naturais do Havaí e que também os 
levará a se reconectarem com suas 
raízes há muito esquecidas. No elenco 
estão Alex Aiono, Kea Peahu, Lindsay 
Watson, Owen Vaccaro, Kelly Hu, 
Branscombe Richmond, entre outros. 
A direção é de Jude Weng e o roteiro 
foi escrito por Christina Strain.

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

O que curtir nos cinemas e nas plataformas digitais nesse final de semana

cinema@gazetanews.comPor JANA NASCIMENTO NAGASE
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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

Rafael Antunes (Chubão) comanda o 

Gazeta em Ação com Danilo Marques

Grandes novidades na programação RÁDIO GAZETANEWS!!

Vem aí as estreias na programação da Rádio GazetaNews, que oferece informação e entretenimento 24 horas 
no ar. Para ouvir e assistir aos programas, baixe o aplicativo da RADIO GAZETANEWS no Google Play ou na 
Apple Store. O aplicativo é gratuito e você pode ouvir no seu carro, no trabalho, onde estiver. Uma programa-

ção com música brasileira, latina e notícias, de segunda à segunda!
CONEXÃO ROTARY
O programa “CONEXÃO ROTARY”, apresentado por Ligia Assunção estreia dia 1º de fevereiro e vai abordar as-

suntos diversos do “mundo rotariano”. Entrevistas, dicas, campanhas e muita solidariedade realizada através de 
uma das instituições mais respeitadas do mundo. O Conexão Rotary vai ao ar toda segunda-feira, ao meio-dia.

GAZETA EM AÇÃO
Em fevereiro também tem estreia do “GAZETA EM AÇÃO” - toda quinta-feira às 7 PM, o programa vai mostrar a 

realidade da violência no Brasil e nos Estados Unidos, com imagens do cotidiano policiais locais em ação. O progra-
ma vai mostrar ações de perseguição, flagrantes, acidentes, corrupção, apreensões e muitos vídeos exclusivos. As di-
ferenças entre as leis e ações das instituições de seguranças dos dois países, através da atuação de profissionais bra-
sileiros e americanos na área policial. Apresentação de Danilo Marques e o investigador da GED de São Paulo, Rafael 
Antunes “Chubão”. Um programa exclusivo da RADIO GAZETA NEWS

MILK-SHAKE!
E o que era bom ficou melhor na Radio Gazeta, com a união das apresentadoras Neise Cordeiro (TÁ NA HORA) e 

Cecilia Weeisberg (SHOW DA TARDE), que agora apresentam o MILK SHAKE.
De segunda à quinta-feira, a partir das 5 PM. Trânsito, notícias, entrevistas, informações do mundo do cinema, 

esporte, imigração, saúde e muito mais. Cecilia apresenta às segundas e quintas e Neise, às terças e quartas, à partir 
do dia 1º de fevereiro. Se liga na RÁDIO QUE TOCA VOCÊ!

#TBT, AINDA MELHOR!
O #TBT está de volta e com muitas novidades. Toda terça-feira o programa apresentado pelos jovens Flechinha, 

Naty e Gaby oferece informação, descontração e brincadeiras com o ouvinte, a partir das 7 PM. Acontecimentos, en-
trevistas e participação de profissionais de diferentes áreas. A orientadora sexual Katia Arruda é uma das convida-
das do programa semanalmente. Também tem dicas de comportamento, inglês e o “fala galera” que é gravado to-
da semana na praia de Deerfield Beach, com os banhistas brasileiros opinando sobre assuntos diversos. Não perca o 
#TBT na Rádio Gazeta News!!

Neise Cordeiro agora no Milk Shake

Ligia Assunção comanda o Conexão 

Rotary DJ Flechinha, Naty e Gaby do TBT

Danilo Marques do Gazeta em Ação Cecilia Weeisberg agora com Milk Shake




