
O maior jornal brasileiro na Flórida

Flórida está entre os principais 
estados com trabalhos ‘homeoffice’

A 
Flórida foi classificada como o 4° estado em ter-
mos de volume de população de trabalhadores 
remotos. O relatório da FlexJobs usou dados do 

U.S. Census Bureau e classificou os 15 principais es-
tados com o maior número de ofertas de trabalho de 

modo remoto desde o início de 2019. As cidades da 
Flórida com as maiores populações de funcionários 
que trabalham ‘homeoffice’ incluem Delray Beach, 
Clearwater e Miami Beach. 
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Na classificação estadual para empregos mais remotos nos EUA, a Flórida entra no 7° lugar  dos 50 estados. 
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A pandemia de Covid-19 
pode ter sido a cau-
sa de uma redução do 

crescimento da migração in-
ternacional. Até meados do 
ano passado, a queda era de 
2 milhões de pessoas, o equi-
valente a 27% menos do que 
era esperado.  

Os dados constam de um 
novo relatório, divulgado em 
janeiro pela Divisão de Popu-
lação do Departamento de 
Assuntos Econômicos e So-

ciais das Nações Unidas.
Em 2020, a pandemia in-

terrompeu todas as formas 
de mobilidade humana por 
causa do confinamento so-
cial e fechamento de frontei-
ras. Além disso, as viagens fo-
ram suspensas. 

O número de migrantes 
chegou a 281 milhões. Em 
2010, eram 221 milhões. Na 
década passada: 173 milhões. 

A quantidade atual de mi-

grantes internacionais equi-
vale a 3,6% da população 
mundial. Os migrantes de-
sempenham um papel nas 
economias especialmente 
por causa do envio de remes-
sas financeiras à casa. 

Em comunicado, o sub-
secretário-geral para Assun-
tos Econômicos e Sociais, Liu 
Zhenmin, disse que o relató-
rio “mostra como a pande-
mia impactou os meios de 
subsistência de milhões de 

migrantes e suas fa-
mílias e prejudicou 
o progresso na reali-
zação dos Objetivos 
de Desenvolvimen-
to Sustentável.” 

Segundo a pes-
quisa, dois terços de 
todos os migrantes 
vivem em apenas 20 
países. 

Os Estados Unidos se-
guem como maior destino. 
Ao todo, são 51 milhões de 
pessoas, ou seja: quase dois 
de cada 10 migrantes vive lá. 

A Alemanha vem em se-
gundo lugar, com cerca de 16 
milhões, seguida pela Arábia 
Saudita, com 13 milhões, a 
Rússia, com 12 milhões, e o 
Reino Unido com 9 milhões.  

A Índia lidera a lista dos 
países com as maiores diás-

poras no mundo. Em 2020, 
eram 18 milhões de indianos 
vivendo fora. 

México e Rússia têm mi-
lhões, cada, de cidadãos vi-
vendo fora. China reúne 10 
milhões e Síria 8 milhões. 

As diásporas contribuem 
para o desenvolvimento dos 
seus países através da promo-
ção do investimento estran-
geiro, comércio, acesso à tec-
nologia e inclusão financeira. 

Apesar disso, o Banco 
Mundial projeta que a pan-
demia reduziu o volume de 
remessas a nações de baixa 
e média rendas em cerca de 
US$ 78 bilhões, uma queda 
de 14 %.  

Segundo a pesquisa, es-
tratégias nacionais e coope-
ração internacional serão 
necessárias para mitigar os 
efeitos dessa perda. 

Entre as principais re-
giões que abrigam o maior 
número de migrantes está 
a Europa com 87 milhões. A 
América do Norte abriu as 
portas para 59 milhões, e o 
norte da África e a Ásia Oci-
dental deram as boas-vindas 
a quase 50 milhões. 

No ano passado, quase 
metade de todos os migran-
tes internacionais residia em 
sua região de origem. Na Eu-

ropa, por exemplo, 70% dos 
migrantes nasceram em ou-
tro país europeu.  Na África 
Subsaariana essa proporção 
era de 63%. 

Por outro lado, a Ásia 
Central e do Sul tinha a 
maior parte de sua diáspo-
ra residindo fora da região, 
assim como América Latina 
e Caribe. 

Quase dois terços de to-
dos os migrantes internacio-
nais vivem em países de alta 
renda, em contraste com ape-
nas 31% em países de renda 
média e cerca de 4% em paí-
ses de baixa renda. 

No ano passado, os paí-
ses de baixa e média renda 
receberam 80% dos refugia-
dos. Esta população represen-
tou cerca de 3% de todos os 
migrantes internacionais em 
países de alta renda, em com-
paração com 25% nos países 
de renda média e 50% em paí-
ses de baixa renda. 

Em 2020, os refugiados 
perfaziam 12% de todos os 
migrantes internacionais. 
Vinte anos antes, em 2000, 
eram cerca de 9,5%. Isso mos-
tra que os deslocamentos for-
çados continuam aumentan-
do mais rapidamente do que 
a migração voluntária. Tex-
to: ONU. 

CONSULADO-GERAL DO BRASIL EM MIAMI

Setor de assistências a brasileiros:  

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

AEROPORTO INTERNACIONAL

Miami: (305) 876 7000

Fort Lauderdale: (954) 359 1200

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

Palm Beach: (561) 471 7400

Orlando: (407) 825 2001

AMERICAN RED CROSS

Miami Dade: (305) 644 1200

Broward : (954 797 3800

Palm Beach: (561) 833 7711 (South) 

Palm Beach: (561) 746 1532 (North) 

Orlando e Região: (407) 644 9300

ANIMAL CARE AND REGULATION DIVISION

Miami Dade: (305) 6441200

Broward: (954) 359 1313

Palm Beach: (561) 233-1200 | Orlando: (407) 836 6311

POR  | ARLAINE CASTRO
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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

@vivaweatherPor EMERSON DURAN 
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FLORIDA CENTRAL

Temperaturas em elevação 
ate sábado, quando uma 
nova frente fria desce o es-
tado com pouca chuva. A 
máxima será de 26°C (79°F) 
no sábado e a mínima será 
de 6°C (41°F) no domingo.

SUL DA FLORIDA

Temperaturas em elevação 
neste período, chegando 
a 28°C (82°F) no sábado. A 
mínima ocorre no domingo 
à noite com 14°C (57°F).
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Agressor de brasileira teria 

assassinado mulher antes 
Duas mulheres de Oa-

kland Park na média dos 60 
anos foram vítimas do mesmo 
agressor - e apenas uma delas 
sobreviveu - a brasileira Maria 
Ouveryney-, informou o Bro-
ward Sheriff’s Office.

Antonino Santos Romano, 
28, é acusado de espancar Ou-
veryney, de 63 anos, e de rou-
bar sua bolsa e seu carro na 
noite de 17 de janeiro, en-
quanto ela alimentava gatos 
de rua atrás de um McDon-
ald’s em Oakland Park.

Na última segunda-feira, 
1°, o Gabinete do Xerife acres-
centou mais acusações con-
tra Romano, identificando-o 

como suspeito do assassinato 
de Iliane Alzenord, de 60 anos, 
também em Oakland Park, ho-
ras antes.

Na manhã daquele domin-
go, a polícia recebeu um cha-
mado e encontrou o corpo de 
Alzenord na casa dela. O carro 
também foi furtado.

Maria Ouveryney teve alta 
do hospital há cerca de uma 
semana, mas segue com do-
res terríveis e mal consegue 
andar, segundo uma amiga. 
A campanha continua aber-
ta para ajudá-la. Leia a maté-
ria completa e acesse o link 
da campanha no gazetanews.
com. 

Maria Salete Ouveryney, de 63 anos, teve alta, mas segue com sequelas. 

GofundME

Dois meses depois de ter o apartamento tomado pelo fogo em Boca Raton, 

Gisele Zancanaro foi diagnosticada com câncer de mama em estágio 4.

Brasileira com câncer faz campanha 

para reconstrução das mamas

E
m tratamento desde 
maio de 2019 para um 
câncer grave de mama, 

a paulista Gisele Zancanaro, 
moradora de Coral Springs, 
foi submetida este mês a uma 
mastectomia radical que reti-
rou os dois seios. Agora, ain-
da em quimioterapia, ela ten-
ta juntar o dinheiro necessário 
para custear cirurgia de re-
construção das mamas.

Em campanha aberta no 
GofundMe, Gisele pede apoio 
da comunidade.  Para recons-
trução mamária, serão neces-
sárias 2 a 3 cirurgias plásti-
cas, pois seu caso é complexo. 
Ela conseguiu tratamento con-
tra o câncer gratuito pela ca-
ridade de um hospital, po-
rém, infelizmente, a cirurgia 
reconstrutiva dos seios não es-
tá inclusa.

“Tenho 12 mil dólares de 
dívidas hospitalares e cada ci-

rurgia custará cerca de 8 mil 
dólares”, explicou ao Gaze-
ta News. 

Incêndio e diagnóstico
Em março de 2019, Gisele 

teve o apartamento onde mo-
rava com duas pessoas e dois 
gatinhos em Boca Raton toma-
do pelo fogo. 

Dois meses depois ela foi 
diagnosticada com câncer de 
mama em estágio 4, que já ha-
via se espalhado para o fígado. 
Por causa dessa metástase, sua 
primeira oncologista disse que 
suas chances de sobrevivência 
eram nulas.

“Retiraram minhas duas 
mamas e fizeram o esvazia-
mento dos meus linfonodos 
da minha axila esquerda”, 
conta.

Em 18 meses de tratamen-
to, ela fez 30 sessões de qui-
mioterapia. Durante esse pe-
ríodo, o câncer se espalhou 

Para evitar metástase, Gisele Zancanaro foi submetida a uma mastectomia.

Gisele Zancanaro

para a mama direita. Mesmo 
lutando contra a doença, Gi-
sele seguiu trabalhando co-
mo garçonete do restaurante 
Brasil em Boca Raton. Seu fo-
co era poupar seu salário pa-
ra arcar com os custos da ci-
rurgia reconstrutiva, porém a 
pandemia reduziu sua renda 
drasticamente.

No dia 14 deste mês, Gise-

le foi submetida à uma cirur-
gia de mastectomia radical, 
um procedimento traumati-
zante que removeu seus dois 
seios.

Ela faz quimioterapia a ca-
da três semanas e conta que 
possivelmente fará também 
radioterapia. Veja como aju-
dar na matéria completa no 
gazetanews.com.
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Moradores de North Miami temem aumento de crocodilos
Moradores estão preocupados com vários crocodilos vistos 

em lago ou canais próximos a condomínios em North Miami. 
Fotos e vídeos foram compartilhados por vizinhos, que disse-
ram ter visto pelo menos meia dúzia na água ou em terra nos 
últimos dias. Especialistas em vida selvagem os identifi caram 
como crocodilos.

Quem mora no Condomínio Coral Towers disse ter visto o 
crocodilo várias vezes. As imagens foram enviadas à Comissão 
de Peixes e Vida Selvagem da Flórida para providências. 

Comuns na Flórida, tanto crocodilo quanto jacarés são vis-
tos em lagos, canais e até piscinas. Saiba as recomendações das 
autoridades no gazetanews.com. O crocodilo americano é comum no sul da Flórida e nas Américas

NPS

A proclamação declara a data de 28 de janeiro como o FLAVIANE 

CARVALHO CHILD ADVOCACY DAY no estado da Flórida.

Brasileira que salvou menino é  

homenageada pelo governo 

A goianense Flaviane Car-
valho recebeu homena-
gem das mãos da Co-

missária de Agricultura da 
Flórida, Nikki Fried, na últi-
ma quinta-feira, 28. Gerente 
do Mrs. Potato em Orlando, 
Flaviane ajudou a salvar um 
menino de 11 anos que sofria 
maus-tratos da família no iní-
cio deste ano.

A proclamação declara 28 
de janeiro de 2021 como o 
FLAVIANE CARVALHO CHILD 
ADVOCACY DAY - Dia da De-

fesa da Criança Flaviane Car-
valho - no estado da Flórida.

“Agora, todo o dia 28 de ja-
neiro no estado da Flórida será 

lembrado como o dia FLAVIA-
NE CARVALHO CHILD ADVO-

CACY DAY - uma proclamação 
para que seja o dia da cons-
cientização da luta a favor das 
crianças abusadas e negligen-
ciadas”, contou Flaviane ao 
Gazeta News.

“É tão inspirador, e espe-
rançosamente, poder estar 
aqui hoje e contar sua história 
que podemos inspirar outros 
a serem tão heróicos”, disse a 
comissária ao entregar a cer-
tifi cação para Flaviane. “Você 
salvou a vida de alguém.”

Para Flaviane, o que acon-

teceu ainda vem lhe surpreen-
dendo e não imaginava a ho-
menagem.

“Inacreditável! Nunca pas-
sou pela minha cabeça uma 
coisa desta. Fico muita sur-
presa, honrada e agradecida. 
Agora, depois de tudo isso, 
vejo meu sonho de vida que 
é trabalhar ajudando pessoas 
começar a nascer de uma ma-
neira linda. Não tenho pala-
vras para agradecer, principal-
mente a Deus”, disse.

Questionada se pretende 
fazer algo relacionado, Flavia-
ne menciona que pretende co-
meçar uma organização sem 
fi ns lucrativos “para ajudar 
pessoas a saírem da condição 
de abuso e também para edu-
car pessoas a identifi car si-
tuações e poderem ajudar”, 
salienta. Leia a matéria com-
pleta no gazetanews.com. 

Flaviane recebeu das mãos da Comissária de Agricultura, Nikki Fried, a proclamação pela atitude.

Arquivo pessoal

“Fico muita surpresa, 

honrada e agradecida. 

Agora vejo meu sonho 

de trabalhar ajudando 

pessoas começar a 

nascer”, diz Flaviane.

Thifani de Oliveira

Aluna Uninter

100% online

Estude onde e 

quando quiser

Mais de 200 cursos 

de graduação e 

pós-graduação.

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

O Departamento de Saúde pediu uma auditoria completa

Mais de 1.000 doses de vacina 

estragam em Palm Beach

Cerca de 1.100 doses da 
vacina COVID-19 estra-
garam no Condado de 

Palm Beach na semana passa-
da. Agora, o Departamento de 
Saúde da Flórida está pedindo 
uma auditoria completa so-
bre o caso. 

Em uma verifi cação pa-
drão em 22 de janeiro, foi 
descoberto que 1.160 doses da 
vacina Pfi zer estragaram de-
pois que um refrigerador per-
deu energia em uma unidade 
móvel de vacina administrada 
pelo Distrito de Saúde do Con-
dado de Palm Beach.

Na quarta-feira, 3, o Depar-
tamento de Saúde da Flórida 
solicitou ao Distrito de Saú-
de do Condado de Palm Bea-
ch que realizasse uma “conta-
bilidade completa de todos os 
equipamentos e procedimen-
tos relacionados à vacina para 
armazenar e manusear a vaci-
na COVID-19” e relatar todas 
as descobertas até dia 12.

“É uma tragédia que mes-
mo uma dose desse recurso 
crítico seja desperdiçada e não 
seja usada para salvar uma vi-

da de COVID-19”, disse o ci-
rurgião-geral da Flórida Scott 
Rivkees em um comunicado à 
imprensa.

A vacina foi armazenada 
após o primeiro dia de opera-
ções em um local de vacina-
ção do condado de Palm Bea-
ch. Por falta de comunicação, 
o gerador da unidade móvel 
não foi confi gurado para for-
necer energia durante a noite, 
segundo o distrito de saúde.

A auditoria segue a decisão 
do estado de alocar mais 9.000 
doses de vacina nesta semana 
para o Departamento de Saú-
de do condado de Palm Beach 

e o distrito de saúde do conda-
do de Palm Beach.

O Publix tem sido o princi-
pal distribuidor de vacinas do 
condado, recebendo a maior 
parte do fornecimento do es-
tado. As autoridades públicas, 
no entanto, criticaram o go-
vernador DeSantis na semana 
passada pela decisão de ter o 
dono da mercearia gigante co-
mo o único fornecedor, dizen-
do que isso deixou muitos resi-
dentes que não moram perto 
de um Publix sem nenhuma 
maneira de serem protegidos.

Leia a matéria completa 
no gazetanews.com.

Mais de 1.100 doses da vacina estragaram por falta de energia. 

REUTERS/Dado Ruvic/Direitos reservados
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Blue Man Group deixa o 

Universal Orlando Resort
O Blue Man Group está se 

despedindo do Universal Or-
lando Resort. O show, conhe-
cido por homens azuis silen-
ciosos e combinações de tinta, 
cor, luzes e música, disse que 
após uma temporada de 14 
anos está deixando a Flórida 
Central.

Antes da pandemia obri-
gar todos os parques temáti-
cos e shows a fecharem, o Blue 
Man Group entretinha o públi-
co todas as noites no resort.

“O Blue Man Group não re-
tornará ao Universal Orlando 
enquanto nos movemos para 
ajustar nosso entretenimen-
to para o futuro”, disseram 

funcionários da Universal em 
um comunicado. “Por mais 
de uma década, o Blue Man 
Group trouxe seu estilo único 
de entretenimento aos nossos 
hóspedes - e somos gratos pe-
la chance de ter sido a casa de 
seu show em Orlando.”

O show pertence e é opera-
do pelo Cirque du Soleil, que 
tem lutado desde o início da 
pandemia. No ano passado, a 
empresa foi forçada a demitir 
milhares de funcionários e en-
trar com pedido de proteção 
contra falência ao interrom-
per as apresentações em todo 
o mundo. Com informações 
do Click Orlando. 

O Blue Man Group se apresentou por 14 anos no parque.  

Universal Orlando

A previsão para início de viagens é até o final de 2022, com uma tarifa 

planejada de $45 de Miami a West Palm Beach e $100 de Miami a Orlando. 

Rota de trem de Miami a Orlando 

da Brightline está metade pronta

S
egundo a Brightline, a ro-
ta que conectará Miami e 
Orlando atingiu a metade 

do caminho em construção. 
Afetada pela pandemia do no-
vo coronavírus, o cronograma 
de construção da ferrovia tem 
a previsão final de entrega da 
rota em 2022 ao invés de 2021, 
como estava no início. 

A empresa forneceu um 
comunicado citando que es-
pera ter o serviço ferroviário 
da linha férrea Miami-Orlan-
do operacional até o final de 
2022, com uma tarifa plane-
jada de $ 45 de Miami a West 
Palm Beach e $ 100 de Miami 
a Orlando. 

Apesar das operações de 
passageiros terem sido para-
lisadas ao longo de 2020, a 
empresa continuou planejan-
do locais para futuras esta-
ções, bem como suas obras 
de construção, inclusive pa-

ra o Aeroporto Internacional 
de Orlando.

A Brightline adquiriu uma 
faixa ao longo da costa da Fló-
rida em 2007 e vendeu direi-
tos de passagem para frete 
para o conglomerado de mi-
neração Grupo México, mas 
manteve os direitos de con-
dução de passageiros. Quando 
o serviço todo for concluído, 
seus vagões a diesel levarão 
passageiros por mais de 235 
milhas de Miami a Orlando 
em cerca de três horas.

Nessa rota para Orlando, a 
Brightline fechou acordo com 
a Disney e terá uma estação 
também diretamente na Dis-
ney Springs, para conectar 
passageiros com mais facili-
dade até os parques temáti-
cos. De acordo com a empre-
sa, a parada na Disney Springs 
deve aumentar significativa-
mente seu número de passa-

a companhia vai construir uma estação dentro da disney Springs.

Brightline 

geiros e receita.
Cronograma 

A empresa afirmou que 
terá concluído o corredor de 
Miami a West Palm Beach no 
terceiro trimestre de 2021, o 
Aventura no terceiro trimes-
tre de 2021, o porto de Mia-
mi no primeiro trimestre de 
2022, Boca Raton no primei-
ro trimestre de 2022, a exten-

são para Orlando no quarto 
trimestre de 2022 e a estação 
do Parque Temático Disney 
Springs Orlando no quarto tri-
mestre de 2023. 

Quando estiver em pleno 
funcionamento, a ferrovia es-
pera três milhões de passagei-
ros por ano, com um impacto 
econômico de US$ 5 bilhões 
na Flórida na primeira década.

Mostre o seu

 sorriso!

Com equipamentos de última geração
 e profissionais experientes a clínica 

odontológica Bella Smile em 
Fort Lauderdale oferece todo 

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

sem que você tenha que 
pagar muito por isto.

Marque uma consulta e 
venha nos fazer uma visita!

2626 East Commercial Blvd.

Fort Lauderdale, FL 33308

(954) 990-6278 | BellaSmilefl.com
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A 
Flórida foi classificada 
como o 4° estado em 
termos de volume de 

população de trabalhadores 
remotos. O relatório da Flex-
Jobs usou dados do U.S. Cen-
sus Bureau e classificou os 
15 principais estados com o 
maior número de ofertas de 
trabalho remotos desde o iní-
cio de 2019. 

Antes da disseminação da 
Covid-19, a FlexJobs descobriu 
que 4,9% da força de traba-
lho americana trabalhava em 
tempo integral em casa. Com 
o aumento do vírus, trabalha-
dores em todo o país tiveram 
que começar a trabalhar em 
casa. Em abril de 2020, cerca 
de metade dos trabalhadores 
de escritório já trabalhavam 
totalmente em casa, de acor-
do com a Gallup, e a propor-
ção de teletrabalhadores em 

tempo integral permanecia 
elevada em 33% em setembro.

Segundo o relatório, Cali-
fórnia, Texas, Nova York, Fló-
rida, Illinois, Virgínia, Pen-
silvânia, Carolina do Norte, 
Geórgia, Massachusetts, 
Washington, New Jersey, Co-
lorado, Arizona e Minneso-
ta lideram nos EUA quanto 
à quantidade de pessoas e de 
oferta de trabalho remoto. 

Flórida 

Atualmente, 6,2% dos tra-
balhadores no Sunshine Sta-
te trabalham remotamente 
- em Tampa são 6,8% e São 
Petersburgo, 7,6%. As cidades 
da Flórida com as maiores po-
pulações de trabalhadores re-
motos incluem Delray Bea-
ch, Clearwater e Miami Beach 
com 9,5%, 9% e 8,6%, respecti-
vamente. O relatório foi fei-
to antes da Covid-19, quando 
mais trabalhadores começa-
ram a trabalhar de modo re-
moto. 

Flórida está entre os 

principais estados com 

trabalhos ‘homeoffice’
Califórnia, Texas, Nova York, Flórida, Illinois, Virgínia, 

Pensilvânia, Carolina do Norte, Geórgia, Massachusetts 

e Washington estão entre os que lideram nos EUA.

Christina Geronco trabalha de modo remoto enquanto o marido William Geronco retornou para os escritórios da empresa em Saint Augustine e Miami.

William Geronco

William Geronco (de frente) voltou com equipe para escritório em Saint Augustine.

William Geronco

Na classificação estadual 
para empregos mais remotos 
nos EUA, a Flórida entra no 7° 
lugar  dos 50 estados. Os tra-
balhos remotos mais popula-
res na Flórida incluem entra-
da de dados, serviços jurídicos 
e edição. As principais empre-
sas para trabalho remoto são 
Sykes Enterprises, Kaplan e o 
estado da Flórida. A Kforce, de 
Tampa, também estava entre 
os 10 primeiros.

Embora os funcionários 
possam trabalhar remotamen-
te em qualquer lugar, a gran-
de maioria dos que trabalham 
em empregos remotos é obri-
gada a residir em uma região 
específica por seu emprega-
dor - apenas 5% dos cargos re-
motos não tem essa exigência. 

Um estudo recente da 
Gensler descobriu que ape-

nas 12% dos trabalhadores dos 
EUA desejam trabalhar em ca-
sa em tempo integral.

Homeoffice x escritó-

rio

Em 2020, de abril até se-
tembro, William Geronco e 
a esposa, Christina Geronco, 
trabalharam de modo remo-
to conduzindo a empresa que 
possuem. Depois desse perío-
do, a demanda aumentou e 
eles precisaram retornar aos 
escritórios em Saint Augusti-
ne e Miami. 

“Voltamos ao trabalho 
porque nossas empresas co-
meçaram a crescer e trabalhar 
de casa já não estava mais viá-
vel”, conta o empreendedor 
e investidor em empresas de 
franquias. 

Acerca dos cuidados por 
causa da pandemia, o empre-
sário diz que todos tomam as 
precauções necessárias. “Não 
temos contato direto com os 
clientes, mas temos contatos 

diários com 12 funcionários e 
colegas de trabalho no mes-
mo escritório. Temos um pro-
tocolo bem rígido. Qualquer 
funcionário que tiver contato 
com muita gente, festas, fa-
miliares, etc, precisa apresen-
tar um teste negativo, depois 
de ficar 7 dias em quarente-
na”, explica. 

E completa que no escritó-
rio de Miami, quatro pessoas 
contraíram o vírus, mas todos 
já se recuperaram e só um te-
ve sintomas. Além disso, as 
coisas estão ficando mais tran-
quilas com a chegada da vaci-
na. “Meus pais já tomaram a 
vacina há duas semanas e os 
negócios estão a todo vapor, 
melhor que antes da pande-
mia”, finaliza. 

EUA

Para a oitava lista anual 
das 100 principais empresas 
contratando para vagas remo-
tas, a FlexJobs analisou dados 
de cerca de 57.000 empresas 
e identificou aquelas que pos-
taram o maior número de em-
pregos remotos abertos para o 
site no ano passado, indican-
do uma probabilidade de que 
continuar sua onda de contra-
tações em 2021.

No ano passado, a empre-
sa número 1 foi a Lionbridge, 
que fornece serviços de tradu-
ção. Várias empresas que se es-
pecializam em atendimento 
ao cliente, pessoal e educação 
online também aparecem en-
tre os 20 principais emprega-
dores de trabalhadores remo-
tos no ano.

Cerca de 39 milhões de 
americanos ainda trabalharão 
em casa este ano e 80% dos 
empregadores manterão seus 
funcionários remotos após a 
pandemia, diz a FlexJobs.

As cidades da Flórida com 

as maiores populações 

de trabalhadores remotos 

incluem Delray Beach, 

Clearwater e Miami 

Beach.

6,2%
dos trabalhadores 

no ‘Sunshine State’ 

trabalham atualmente 

de modo remoto.

Cidades da Flórida serão polos de  centros globais de tecnologia
Ao longo da última déca-

da, a tecnologia se tornou uma 
das indústrias mais lucrativas 
dos Estados Unidos. Com uma 
concentração maior de novas 
indústrias de tecnologia nos 
estados do sul do país, segun-
do o site SmartAssets, e im-

pulsionadas pela pandemia, 
Orlando, Miami e Tampa es-
tão a um passo de se tornarem 
novos polos globais.

Isso porque, em 2020, a 
COVID-19 trouxe mais opor-
tunidades de trabalho remo-
to, bem como um êxodo de 

investidores do setor tecnoló-
gico para fora do polo na Cali-
fórnia - o estado com altas ta-
xas de transmissão e mortes 
pelo coronavírus desde o iní-
cio da pandemia. Assim, mui-
tos profissionais e empresas 
estão considerando se mudar 

para a Flórida.
A área metropolitana de 

Orlando-Kissimmee-Sanford 
ficou em número 1 com enor-
me crescimento na última dé-
cada, não menos do que o 
desenvolvimento do “Corre-
dor de alta tecnologia”, uma 

área de instituições privadas 
de pesquisa e empresas de al-
ta tecnologia que se estendem 
ao longo Interestadual 4.

O prefeito de Miami, Fran-
cis Suarez, já disse que quer 
trazer empresas inovadoras 
para a cidade.

Arlaine Castro
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De dentro da residência, o suspeito atirou nos agentes, matando dois e 

ferindo outros três; FBI investiga o que deu errado durante a operação.

Agentes do FBI mortos em Sunrise 

investigavam pornografia infantil

Daniel Alfin, 36 anos, um 
dos agentes do FBI mor-
tos na manhã de terça-

-feira, 2, em Sunrise, era vete-
rano que investigou uma das 
maiores operações de porno-
grafia infantil do país.

Ele liderou uma investi-
gação em um site chamado 
Playpen, considerado o maior 
site de pornografia infantil na 
dark web. Depois de apreen-
der os servidores do site, os 
investigadores do FBI o man-
tiveram em operação por duas 
semanas, tendo anexado um 
software para detectar as iden-
tidades dos usuários.

A investigação resultou 
em 900 pessoas presas em to-
do o mundo e crianças  resga-
tadas nos Estados Unidos, se-
gundo o FBI.

A outra agente morta na 
operação era Laura Schwart-
zenberger, de 43 anos, resi-

dente de Coral Springs, de-
signada para a Iniciativa 
Nacional de Imagens Inocen-
tes do Miami Field Office, que 
busca pessoas envolvidas na 

exploração de crianças e “sex-
torção”.

Dois outros agentes foram 
hospitalizados com ferimen-
tos a bala e um terceiro foi tra-

Mandado em Sunrise era para posse de material infantil pornográfico. 

FBi

tado no local. O atirador tam-
bém foi morto.

O que deu errado?
Agentes do FBI cumprem 

mandados de busca quase to-
dos os dias, planejando cada 
detalhe meticulosamente pa-
ra evitar derramamento de 
sangue. Onde os agentes fica-
rão escondidos? O suspeito es-
tá armado? Ele está ciente de 
que eles estão vindo? É prová-
vel que ele se torne violento?

O que ficou claro na terça-
-feira, de acordo com ex-agen-
tes federais e policiais aposen-
tados, é que qualquer plano 
do FBI para cumprir o man-
dado de pornografia infantil 
em Sunrise deu terrivelmente 
errado. O FBI divulgou muito 
pouco detalhes até o momen-
to. Fonte: Sun Sentinel.

Leia a matéria completa 
no gazetanews.com. 

Farmácias da FL receberão 

vacinas do governo federal

Os Centros de Controle e 
Prevenção de Doenças e a ad-
ministração Joe Biden anun-
ciaram na terça-feira, 2, o Pro-
grama Federal de Farmácias 
de Varejo para vacinações CO-
VID-19. Farmácias  seleciona-
das em todo o país receberão 
diretamente as doses até o fi-
nal da próxima semana. 

Na Flórida, a Casa Branca 
disse que o governo federal co-
meçará a enviar vacinas para 
farmácias da rede Publix, Wal-

mart e Southeastern Grocers 
(empresa-mãe da Winn Dixie) 
que participarão do lançamen-
to. Não foi divulgado imedia-
tamente quantas doses serão 
enviadas para a Flórida duran-
te o lançamento inicial.

De acordo com o CDC, o 
objetivo do programa é expan-
dir o acesso a vacinas gratuitas 
em mais de 40.000 farmácias 
em todo o país.

Leia a matéria completa 
no gazetanews.com. 

Publix, Walmart e Southeastern Grocers receberão vacinas da covid-19. 

Motortion -iStock
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O procurador-geral interino, Monty Wilkinson, rescindiu oficialmente o programa de “tolerância zero” de 2018.

Governo Biden revoga oficialmente política de 

separação de famílias na fronteira 

O 
Departamento de Jus-
tiça de Biden revogou 
oficialmente a política 

de separação de famílias de 
imigrantes na fronteira feita 
durante a medida de ‘tolerân-
cia zero’ do ex-presidente Do-
nald Trump declarada em ju-
nho de 2018.

Embora antes de deixar 
o cargo Trump tenha assina-
do uma ordem executiva para 
acabar com a separação das fa-
mílias que passam pelos pos-

tos de fronteira, a política de 
tolerância zero nunca foi ofi-
cialmente rescindida.

Em uma carta a todos os 
procuradores dos EUA na se-
mana passada, o procurador-
-geral interino do presidente 
Joe Biden, Monty Wilkinson, 
rescindiu oficialmente o pro-
grama de “tolerância zero”, 
que levou à separação de mais 
de 3.000 famílias de migran-
tes, de acordo com uma cópia 
da carta obtida por NBC News.

Embora seja em grande 
parte simbólica, a medida re-
move oficialmente a política 
da orientação do Departamen-
to de Justiça aos promotores 
federais e instrui os promoto-
res a usarem de discrição ao 
processarem delitos de con-
travenção na fronteira.

O memorando de Wilkin-
son, intitulado “Rescindindo 
da Política de Tolerância Zero 
para Ofensas sob 8 USC 1235”, 
refere-se à seção do código o programa levou à separação de mais de 3.000 famílias de imigrantes. 

ICE

penal para delitos de contra-
venção por cruzar a fronteira 
sem a documentação adequa-
da. Fonte: NBC News.

O memorando refere-

se à seção do código 

penal para delitos 

de contravenção por 

cruzar a fronteira sem a 

documentação adequada.

Consulados dos Estados Unidos têm 380 mil pedidos de imigração legal em espera 

A suspensão da maior par-
te de processos de imigração 
legal, combinada com a pan-
demia, deixou milhares de re-
querentes de visto no limbo. 
Mesmo que o presidente Joe 
Biden acabe com as proibi-
ções, as agências podem le-
var anos para processar todos 

os pedidos. 
Agora, mesmo para quem 

faltava apenas uma entrevista 
pessoal com um oficial consu-
lar, como a pandemia fechou 
temporariamente os consula-
dos dos EUA no exterior, a de-
mora será maior. 

Os consulados dos EUA 

emitem cerca de meio mi-
lhão de vistos de imigrantes 
por ano, a maioria deles para 
cônjuges, filhos e pais de cida-
dãos dos EUA e residentes per-
manentes. Um funcionário do 
Departamento de Estado dis-
se em um tribunal federal no 
mês passado que, em 31 de de-

zembro, mais de 380.000 soli-
citantes de visto de imigrante 
aguardavam uma entrevista 
consular. Especialistas em imi-
gração disseram que, em cir-
cunstâncias normais, levaria 
até um ano para resolver tan-
tos pedidos. Leia a matéria 
completa no gazetanews.com.milhares de requerentes de visto para os EUa estão no limbo. 

USCIS
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O órgão disse que apoia totalmente a igualdade de acesso às vacinas e aos 

locais de distribuição de vacinas para imigrantes indocumentados.

ICE não fará detenções em locais de 
vacinação de covid-19, afirma DHS

O Department of Home-
land Security (Depar-
tamento de Segurança 

Interna) disse que apoia to-
talmente a igualdade de aces-
so à vacina para imigrantes 
que estão no país ilegalmen-
te e garantiu que não fará pri-
sões nos locais de vacinação 
contra o coronavírus ou pró-
ximos deles.

Em comunicado na segun-
da-feira, 28, o DHS encoraja 
todos os indivíduos, indepen-
dentemente do status de imi-
gração, a serem vacinados.

“O DHS e seus parceiros 
do governo federal apoiam to-
talmente a igualdade de aces-
so às vacinas COVID-19 e aos 
locais de distribuição de vaci-
nas para imigrantes indocu-

mentados. É um imperativo 
moral e de saúde pública ga-
rantir que todos os indivíduos 
que residem nos Estados Uni-
dos tenham acesso à vacina”, 
disse o órgão. 

Nem o Immigration and 
Customs Enforcement (ICE), 
nem a Customs and Border 
Protection (Alfândega e Prote-
ção de Fronteiras) conduzirão 

ações de imigração em locais 
de vacinação e clínicas, garan-
tiu a agência. A Federal Emer-
gency Management Agency 
trabalhará para estabelecer 
instalações fixas, locais emer-
gentes e locais de vacinação 
temporários, incluindo clíni-
cas móveis de vacinação, com-
pletou em comunicado. 

Fonte: USNews. Locais de vacina e de testes são livres para indocumentados. 

@joeburb orlando sentinel via orange county twitter

ICE muda critérios para prisão de imigrantes indocumentados 
Uma nova proposta do go-

verno Biden muda os critérios 
para a prisão de imigrantes 
indocumentados nos Estados 
Unidos, concentrando as ope-
rações e detenções nos suspei-
tos de serem uma ameaça à se-
gurança nacional ao invés de 
qualquer pessoa presente ile-
galmente no país. 

Diferente da diretriz do 
ex-presidente Donald Trump 

em 2017, que tornou basica-
mente qualquer imigrante 
sem documentos um alvo pa-
ra a prisão, mesmo os que não 
tinham histórico criminal, as 
novas orientações começam a 
ser implementadas. 

Oficiais de imigração e fis-
calização alfandegária elabo-
raram orientações para que os 
agentes se concentrem princi-
palmente em certos grupos de 

imigrantes, como os que fo-
ram liberados da prisão, mas 
que respondem a crimes vio-
lentos. A agência também vai 
exigir aprovação de alto nível 
para as operações de rua, se-
gundo um memorando obti-
do pelo BuzzFeed News.

O rascunho das orienta-
ções provisórias foi elaborado 
pelo Diretor do ICE em exercí-
cio, Tae Johnson. 

O projeto da nova direti-
va é uma etapa das tentativas 
do governo atual de mudar a 
forma como o ICE usa seus re-
cursos e foi solicitado por Da-
vid Pekoske, secretário de Se-
gurança Interna em exercício, 
em 20 de janeiro. Na orienta-
ção, que entraria em vigor em 
1º de fevereiro, os funcioná-
rios do ICE reconhecem que 
seus recursos são limitados.Oficiais devem se concentrar em indocumentados perigosos. 

ICE 



Gazeta Brazilian News · Semana de 4 a 10 de Fevereiro de 202114 IMÓVEIS

Essa faixa etária - adultos nascidos entre 1981 e 1996 - ocupa 38% do mercado de compra e venda de imóveis de luxo. 

Geração dos ‘Millennials’ está consumindo mais 

imóveis de luxo, aponta pesquisa

Especificamente no mer-
cado de luxo, os ‘mil-
lennials’  já represen-

tam  38% dos consumidores. 
Aparentemente pode ser um 
paradoxo de “surpresa” e “na-
turalidade”, afinal a naturali-
dade ocorre na medida que 
essa geração  envelhece e pas-
sa a ter um poder de compra 
maior. 

Ao mesmo tempo, essa fai-
xa etária - adultos nascidos en-
tre 1981 e 1996 - tem o este-
reótipo de pouco apego aos 
bens materiais e isso gera a 
surpresa de comprar um imó-
vel de luxo.

Todos precisam de mora-
dia, inclusive os ‘millennials’. 
Mas a surpresa está em ver 
que 38% do mercado de com-
pra e venda de luxo já perten-
cem a eles. A geração de hiper 
conectados à internet admi-
nistra empresas de tecnologia 
avaliadas em milhões. 

Com tanto poder aquisiti-
vo, esses milionários não têm 
onde investir tanto dinheiro, 
então oportunidades no mer-
cado imobiliário é o que “res-
ta” a fazer.

De acordo com a Associa-
ção Nacional de Realtors, es-
sa geração sempre teve inte-
resse em comprar um imóvel. 
Mas eles meramente decidi-
ram esperar mais para a pri-
meira compra. E, quando com-
pram, essa fatia da população 
considera fundamental alguns 
itens que pesam no bolso. A 
consequência disso é que eles 
são hoje uma fatia importan-
te do mercado de luxo. 

O conceito de casa inteli-
gente é um bom exemplo de 
itens mais caros. Essa gera-
ção sabe como usar a tecnolo-
gia e são muito preocupados 
com o meio ambiente. Por is-
so, de exemplos simples co-
mo poder andar para o comér-
cio local a necessidades mais 

direcionadas ao conforto do 
cliente, como ter um ponto de 
recarga do Tesla na garagem 
e o imóvel consumir energia 
limpa, são muito importantes. 

Para um millennial, esses 
diferenciais podem fazer toda 
a diferença na decisão de com-
prar seu próximo lar.

De acordo com dados do 
site statista.com, os millenials 
são o maior grupo de adul-
tos nos Estados Unidos. É um 
mercado com mais de 72 mi-
lhões de consumidores, além 
de não ser possível ignorar es-
se filão, são pessoas muito bem 
informadas, com interesse di-
ferenciado e dinheiro no bolso. 

Então, nas novas constru-
ções, aparatos tecnológicos co-
mo sensores sensíveis  ao to-
que, consumo de energia 
limpa, e Amazon nest, não 
são mais considerados itens 
supérfluos, mas de necessida-
de para esse público. 

Outro ponto a considerar 

A geração de hiperconectados administra empresas de tecnologia de milhões e escolhe imóveis de alto padrão. 

Douglas Friedman-Architecture Digest Reprodução

é que a pandemia do novo co-
ronavírus  acelerou esse mo-
vimento de compra dessa ge-
ração. Isso porque o trabalho 
remoto passou a ser mais acei-
to e já está quase dominando 
a rotina de diversas famílias. 

Com mais tempo em casa, 
começar a ter privacidade e 
conforto também na residên-
cia passou de pouco importan-
te para um item prioritário li-
teralmente do dia para a noite.

Com um mercado imobi-

liário tão  aquecido quanto o 
atual nos Estados Unidos, in-
vestir em satisfazer o apeti-
te dessa fatia de consumido-
res pode ser a diferença entre 
vender a um preço elevado e 
ser obrigado a dar descontos.

João Freitas
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Policiais em Rochester, 
Nova York, algemaram e es-
pirraram spray de pimenta 
em uma menina de 9 anos 
enquanto respondiam ao que 
um policial chamou de “pro-
blemas familiares” em um in-
cidente duramente criticado 
por autoridades municipais.

Vídeos do incidente ocor-
rido na sexta-feira, 29, foram 
divulgados pelo departamento 
de polícia no domingo, 31, e 
mostram policiais prendendo 
a criança, colocando algemas 
e a conduzindo para a traseira 
de um veículo policial enquan-
to ela chorava repetidamente 
e chamava por seu pai.

Depois que a garota nega 
seguir as ordens para colocar 
os pés dentro do carro, os po-
liciais são vistos jogando spray 
de pimenta nela.

A menina foi transporta-
da para o Hospital Geral de 
Rochester, onde foi posterior-
mente liberada.

Os policiais envolvidos fo-
ram suspensos na segunda-
-feira, 1º.

Policiais de NY 

são suspensos por 

algemarem criança

A vacinação contra a co-
vid-19 gerou um fenômeno 
que vários estados dos Esta-
dos Unidos viram como uma 
ameaça: o “turismo das va-
cinas”.

Flórida, Califórnia, Nova 
York e Texas são alguns dos 
estados que começaram a to-
mar medidas para evitar que 
viajantes, sejam de outras par-
tes dos EUA ou de outros paí-
ses, recebam as limitadas do-
ses de imunização.

Nos últimos dias, algumas 
autoridades começaram a fa-
zer bloqueios.

Em Nova York, outro Es-
tado com relatos de canaden-
ses buscando a vacina, os con-
troles aumentaram: os idosos 
devem ter comprovante de re-
sidência e os funcionários da 
linha de frente devem apre-
sentar comprovante de em-
prego válido nesse estado.

Já a Califórnia também 
exige comprovante de empre-
go para profissionais de saúde, 
mas para idosos não é exigido 
comprovante de residência.

Governadores 

evitam o ‘turismo 

das vacinas’

Com 26,5 milhões de americanos - cerca de 7,6% de sua população - 

imunizados, o país é atualmente o líder em número de doses aplicadas.

EUA: pessoas vacinadas ultrapassam 

total de casos de Covid-19 

M
ais americanos rece-
beram pelo menos 
uma dose da vacina 

Covid-19 do que testaram po-
sitivo para o vírus, informou 
a agência de notícias Bloom-
berg. O país é atualmente o 
líder mundial em número de 
doses aplicadas e já imuni-
zou cerca de 7,6% de sua po-
pulação.

Pela primeira vez desde o 
início da pandemia, o núme-
ro de pessoas vacinadas contra 
a Covid-19 nos Estados Unidos 

ultrapassou o total de casos re-
gistrados.

Até a tarde desta segunda-
-feira 1, 26,5 milhões de ame-
ricanos haviam recebido uma 
ou ambas as doses da vacina. 
Desde que o primeiro caso foi 
detectado no país há cerca de 
um ano, 26,3 milhões de habi-
tantes testaram positivo para 
o coronavírus, segundo os da-
dos compilados pela Universi-
dade Johns Hopkins.

Os EUA têm administrado 
injeções em uma taxa diária 

tados pela Bloomberg. Embo-
ra o lançamento tenha trope-
çado em seus primeiros dias, 
nas seis semanas desde que as 
primeiras vacinas entraram 
em combate, quase 7,8% dos 
americanos receberam uma 
ou mais doses e 1,8% estão to-
talmente vacinados.

Os testes positivos e as 
hospitalizações estão come-
çando a diminuir, disse Jay 
Butler, vice-diretor da agên-
cia para doenças infecciosas.

EUA lideram vacinação mundial.

REUTERS/Dado Ruvic/Direitos reservados

mais rápida do que qualquer 
país do mundo, dando cerca 
de 1,34 milhão de doses por 
dia, de acordo com dados cole-

Bolsas fecham em alta com esperanças de estímulo
Os mercados de ações ter-

minaram em forte alta pelo 
segundo dia consecutivo na 
terça-feira, 2, amparados por 
ganhos de Amazon.com e Al-
phabet antes da divulgação de 
seus balanços e pelo otimismo 

sobre progresso em um pacote 
de alívio à pandemia nos EUA.

Alphabet (controladora do 
Google) e Amazon.com Inc es-
tiveram entre os maiores im-
pulsos ao S&P 500. Cada ação 
acabou subindo mais de 1% 

e ambas as empresas divul-
garam seus números trimes-
trais após o fechamento dos 
mercados.

O rali em Wall Street foi 
amplo. Todos os setores do 
S&P 500 terminaram com ga-

nhos, com o índice financei-
ro do S&P 500 em acréscimo 
de 2,5%.

Mais de 80% dos balanços 
de empresas do S&P 500 divul-
gados até agora superaram ex-
pectativas de analistas.
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A ordem inclui viagens em aviões, trens, ônibus, táxis, caronas, metrôs, balsas e barcos. 

Exigência do CDC de uso de máscara em 
transporte público entra em vigor 

A exigência do uso de más-
cara em transporte público 
teve início no dia 1° em to-
do o país. Os Centros de Con-
trole e Prevenção de Doenças 
(CDC) emitiram o comunica-
do  após ordem executiva as-
sinada pelo presidente Joe Bi-
den de combate à pandemia.

De acordo com o CDC, a 
exigência do uso de másca-
ras pelos usuários vale para 
praticamente todas as formas 
de transporte público em to-
do o país. 

A ordem inclui viagens em 
aviões, trens, ônibus, táxis, ca-

ronas, metrôs, balsas e barcos. 
“Esta ordem deve ser se-

guida por todos os passagei-
ros em meios de transporte 
públicos (por exemplo, aviões, 
navios, balsas, trens, metrôs, 
ônibus, táxis, caronas) viajan-
do para, dentro ou fora dos 
Estados Unidos, bem como 
operadores de transporte (por 
exemplo, tripulação, motoris-
tas, condutores e outros traba-
lhadores envolvidos na opera-
ção de meios de transporte) 
e operadores de centros de 
transporte (por exemplo, ae-
roportos, terminais de ônibus 

ou balsas, estações de trem ou 
metrô, portos marítimos, por-
tos de entrada) ou qualquer 
outra área que forneça trans-
porte nos Estados Unidos”. 

O não cumprimento cons-
tituirá “uma violação da lei 
federal”, de acordo com a or-
dem. 

Exceções ao uso de más-
caras são permitidas, como 
para pessoas que se comuni-
cam com portadores de defi-
ciência auditiva. Leia mais so-
bre o combate à pandemia e a 
ordem do uso de máscara no 
gazetanews.com.Passageiros circulam de ônibus em New York em abril de 2020.

REUTERS-Eduardo Munoz

Forte nevasca interrompe vacinação da covid-19 em NY e NJ 

Uma violenta tempestade 
de inverno que atinge os es-
tados do nordeste e do meio 
do Atlântico está cobrindo to-
talmente algumas áreas e fe-
chando aeroportos e  locais de 
vacinação da Covid-19. 

Em Nova York e Nova Je-

rsey, locais de vacinação fo-
ram fechados na segunda-
-feira, com os governadores 
Andrew Cuomo e Tom Wolf 
assinando declaração de emer-
gência de desastre em respos-
ta à tempestade. 

Partes do leste da Pensilvâ-

nia e do norte de Nova Jersey 
viram mais de 60 centímetros 
de neve, de acordo com o Ser-
viço Meteorológico Nacional. 
E mais de trinta centímetros 
de neve cobriram áreas em 
Connecticut, Maryland, Mas-
sachusetts, New Hampshire, 

Nova Jersey, Nova York, Pen-
silvânia e Vermont.

Além do impacto na apli-
cação das vacinas, a tempes-
tade também interrompeu as 
atividades de voos comerciais 
no Aeroporto LaGuardia e no 
Aeroporto John F. Kennedy. Ruas ficam bloqueadas em NY. 

Kevin P. Coughlin

O estado do Amazonas vi-
ve uma crise sem precedentes 
após o aumento no número de 
casos da Covid-19. Após a capi-
tal Manaus ficar sem oxigênio, 
outras cidades correm risco de 
repetir o colapso. Para ajudar 
a conter essa crise, o governo 
dos Estados Unidos anunciou, 
no dia 28 de janeiro, o envio 
de ajuda ao Amazonas. A ini-
ciativa, que conta com o apoio 
do setor privado, já arrecadou 
mais de R$ 1,6 milhão.

Segundo o comunicado, 
publicado nas redes sociais, 
o valor será direcionado na 
construção de usinas de pro-
dução de oxigênio para apoiar 
os hospitais públicos da re-
gião.

O grupo fará uma doação 
para o programa Unidos Con-
tra a Covid-19 da Fiocruz no 
valor de R$ 1,6 milhão, refe-
rente a uma usina de produ-
ção de oxigênio, que deverá 
dar suporte aos hospitais pú-
blicos da região. Leia mais no 
gazetanews.com.

EUA anunciam 
envio de R$1,6 
mi para ajudar o 
Amazonas
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 Brasil 

receberá 

10,6 milhões 

de doses de 

vacina

A Covax Facility, aliança 
da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) para ajudar os 
países em desenvolvimento a 
ter acesso a vacinas contra a 
covid-19 anunciou na quarta-
-feira, 3, a primeira previsão 
de distribuição dos imunizan-
tes. A previsão do consórcio 

é de que o Brasil receba 10,6 
milhões de doses da vacina 
Oxford/AstraZeneca ainda no 
primeiro semestre de 2021.A 
iniciativa será realizada numa 
parceria com a Coalizão para 
Inovações em Preparação para 
Epidemias (CEPI), com a Alian-
ça Gavi, que coordena a união 

global por vacinas. Segundo 
comunicado das entidades, a 
projeção é que sejam enviadas 
ao país 10.672.800 doses da va-
cina, mas a entrega dependerá 
de fatores como a disponibili-
dade do imunizante, aceitação 
dos países, logística, entre ou-
tros.O início das entregas está 

previsto para este mês ainda. 
De acordo com o comunicado, 
no  primeiro lote serão entre-
gues de 35% a 40% das doses. 
Em uma segunda etapa, a en-
trega ficará entre 65% e 60% 
das vacinas.De acordo com o 
comunicado, a projeção é se-
jam enviadas 330 milhões de 

doses das vacinas da Pfizer/
BioNTech e Oxford/AstraZe-
neca na primeira metade de 
2021 para 145 países integran-
tes da aliança, que reúne mais 
de 150 nações. Com informa-
ções da Agência Brasil. Leia a 
matéria completa no gazeta-
news.com. 

Na última semana, o país contabilizou 7.423 mortos, com uma projeção de 6.980 a 8.500 novos 

óbitos para esta semana, segundo o estudo; números ainda são considerados altos

Brasil registra leve queda no ritmo de 

contágio da covid-19, aponta monitoramento

Esses números colocam o 
Brasil na segunda colocação 
entre os países com maior pro-
jeção de mortos, atrás apenas 
do México, que pode ter en-
tre 9.050 e 11.200 novos óbi-
tos. Entre os 74 países ava-
liados não estão inclusos os 
Estados Unidos, que lidera as 
mortes em números absolu-
tos, de acordo com o levanta-
mento da Universidade John 
Hopkins.  

Em um outro estudo do 
Imperial College, levando em População caminha nas ruas durante pandemia em São Paulo.

REuTERS/Amanda Perobelli

O Brasil registrou uma le-
ve queda na última se-
mana no ritmo de con-

tágio da covid-19. De 1,08 para 
1,03 – dentro da margem de 
erro, que vai de 0,94 a 1,11, 
segundo o monitoramento fei-
to pelo Imperial College de 
Londres. 

Isso significa que 100 pes-
soas contaminadas pelo Sar-
s-Cov-2 infectam, em média, 
outras 103 pessoas, e assim a 
pandemia cresce.

O cálculo do ritmo de con-
tágio da Covid-19 no Brasil pe-
lo Imperial College foi feito a 
partir das estatísticas brasilei-
ras compiladas até a última 
segunda-feira (1º). Na última 
semana, o país contabilizou 
7.423 mortos, com uma pro-
jeção de 6.980 a 8.500 novos 
óbitos para esta semana, se-
gundo o estudo.

conta dados da pandemia da 
Covid-19 até o dia 24 de ja-
neiro, a demanda por leitos 
hospitalares em fevereiro de-
ve cair de 33.496 pacientes 
que necessitam de tratamen-
to com oxigênio de alta pres-
são para 30.706. Este cenário 
não leva em conta nenhuma 
outra intervenção introduzi-
da no País.

Da mesma forma, a de-
manda por leitos de cuidados 
intensivos (UTI) mudará de 
12.362 pacientes necessitando 

de tratamento com ventilação 
mecânica para 10.283. 

Caso medidas de interven-
ção sejam ampliadas, o estudo 
indica que o número diário de 
infecções pela Covid-19 muda-
rá de 255.445 para 20.996. Já 
se as medidas atuais forem re-
laxadas em 50%, os especialis-
tas britânicos estimam que o 
número diário de infecções so-
be de 255.445 para 1.023.948 
até o fim de fevereiro. 

Com informações do 
Olhar Digital. 

Conheça a Rio Dream Flat - uma rifa que vai sortear o imóvel no aplicativo comum no Reino Unido, o Raffall.

Conhece rifa por app? Por £25, casal em Londres rifa 

apartamento de luxo no Rio de Janeiro

A brasileira Luciane An-
dersson e o marido sue-
co Carl Andersson es-

tão rifando o apartamento de 
luxo deles no Rio de Janeiro. 

Localizado em um dos 
bairros mais acolhedores do 
Rio, o imóvel pode custar mi-
lhões ou somente 25 libras e 
um pouco de sorte pelo Rio 
Dream Flat - uma rifa especí-
fica para o imóvel aberta no 
aplicativo Raffall.

Morando em Londres a tra-
balho, o casal optou por não 
colocar o apartamento que 
possuíam no Rio há anos à 
venda. Em vez disso, eles es-
tão sorteando o imóvel e ain-
da dando uma verba extra de 
£10.500 para que o vencedor 
possa gastar no imóvel e pa-
gar as passagens para receber 
o prêmio.

Decorado com móveis sob 
medida, as janelas oferecem 
vista panorâmica para o Ater-
ro do Flamengo, a Praia do Fla-
mengo, o Dedo de Deus e o 
Pão de Açúcar. O apartamen-
to fica a uma curta caminha-
da do centro da cidade e a 15 

minutos de metrô das praias e 
da vida noturna de Copacaba-
na e Ipanema.

“O apartamento em esti-
lo loft de 100 metros quadra-
dos tem dois quartos, dois ba-
nheiros, cozinha integrada e 
um closet. Totalmente refor-
mado em 2016 pelo arquiteto 
Israel Nunes, que trabalhou 
com Zaha Hadid, a decora-
ção mescla materiais nobres 
e modernos, como mogno, ipê 
amarelo e mármore de Carra-
ra”, detalha Luciane.

Como funciona

Esqueça os bilhetes de pa-
pel. Já conhecido no Reino 
Unido, o Raffall é a nova ma-
neira de anunciar e partici-
par legalmente de rifas onli-
ne. É a primeira plataforma 
desse tipo que permite aos 
usuários hospedar rifas e, ao 
mesmo tempo, manter toda a 
receita gerada pela venda de 
ingressos.

“Vale ressaltar que o site 
de rifas, Raffall, é regulamen-
tado pelo governo britânico e 
as avaliações dele pelos usuá-
rios são excelentes”, afirma 

Luciane.
Detalhes completos da 

propriedade estão disponíveis 
no site e no App da Raffall, 
que também administra o sor-
teio. Um máximo de 200.000 
ingressos serão vendidos a £25 
cada. Segundo o casal, se todos 
os ingressos forem vendidos 
até a data de encerramento do 
evento, 26 de junho de 2021, 
10% dos lucros serão doados 
para instituições de caridade.  
Se a venda dos ingressos não 
cobrir o custo do apartamen-
to, o vencedor receberá 75% 
de todo o dinheiro arrecadado 
e o App Raffall fica com 25%.

Para Carl, fotógrafo, a de-
cisão de rifar o apartamento 
online dependeu menos da 
conveniência do que do dese-
jo do casal de fazer algo espe-
cial com um imóvel que eles 
amaram por 15 anos.

“Poderíamos ter listado o 
apartamento e vendido pelo 
lance mais alto”, reflete, “mas 
queríamos que seu novo pro-
prietário se sentisse tão sortu-
do quanto nós nos sentimos 
todo esse tempo. Francamen-

Por 25 libras, um sortudo pode levar um apartamento com vista para o Aterro do Flamengo e o Pão de Açúcar.

divulgação

te, provavelmente não pode-
ríamos comprar o apartamen-
to hoje, e um sorteio parecia a 
maneira perfeita de colocá-lo 
ao alcance de todos”, destaca.

Luciane é professora/pes-
quisadora de Literatura Com-
parada e observa que a lo-
calização do apartamento é 

perfeita para expatriados, co-
mo seu marido sueco e brasi-
leiros que vivem no exterior.

“O apartamento também 
fica em frente a uma bela 
praia e à maior área de lazer 
do Rio. Quadras de tênis, cam-
pos de futebol, academias ao 
ar livre e a Marina da Glória 

estão a poucos passos de dis-
tância.” 

Contatos 

Para saber mais, envie um 
email para riodreamflat@ya-
hoo.com. Ou visite a página 
do sorteio no www.facebook.
com/riodreamflat e o site ra-
fall.com.  
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P
ara economizar dinheiro 
existem milhares de tuto-
riais espalhados pela inter-

net e é incrível ver quantas coisas 
poderíamos mudar para ter mais 
dinheiro guardado, em quantas 
coisas nós gastamos dinheiro co-
mo se nunca fosse acabar.

Já falei muito sobre tomar as 
rédeas do seu dinheiro, e no artigo 
desta semana você vai aprender co-
mo fazer isso. Não é simples, pois 
se fosse todo mundo estaria fazen-
do; mas uma vez que você tome o 
jeito da coisa, se torna um hábito 
altamente rentoso. Vamos lá?

1. Anote tudo que você gasta 
no seu dia Sim, tudo, não deixe 
passar nada. Tenha sempre um 
bloquinho de notas do celular. Se-
pare todos os seus gastos, informe 
qual cartão você usou, se foi pago 
em dinheiro vivo, debito ou credi-
to, tudo mesmo.

No primeiro momento você 
vai se chocar, pois em um único 
dia a gente consegue gastar muito 
com almoço, imprevistos, um do-

cinho no final do dia, uma coisa 
pra casa que você acreditava pre-
cisar e por aí vai.

2. Adie grandes compras
A gente sempre acha que pre-

cisa de um produto e já sai com-
prando, o ato de comprar em si, é 
feito de emoção, então nesta ho-
ra a gente deixa a emoção falar 
mais alto...e aí não consultamos, 
não pensamos em outras alterna-
tivas, apenas achamos que é uma 
necessidade e pagamos muitas ve-

zes um preço alto. Faz um acordo 
com você mesmo e se permita 24 
horas pra pensar se você realmen-
te quer isso?

3. Dia “Zero”
Escolha um dia da semana para 

ser seu dia zero gastos, não abrir a 
carteira significa economia garanti-
da. Organize no calendário um dia 
por semana e cumpra essa meta.

(nem cafezinho viu?)
4. Emprestado não sai caro
Você não tem roupa para uma 

festa, e já quer comprar algo novo 
para ter um único look e usar ape-
nas um dia. Que tal pedir empres-
tado? Quem não tem uma amiga 
com um guarda roupa super top??? 
E fazer uma feirinha de trocas en-
tre amigas? Cada uma leva o que já 
não usa mais e vira uma festa onde 
todo mundo vai sair com algo novo.

5. Em casa mesmo
Chame seu amigos para ir na 

sua casa como alternativa para 
aquele barzinho. Você mesmo po-
de cozinhar ou cada um traz um 
aperitivo e o evento sai muito 
mais barato do que ir em um res-
taurante, ou bar, e vamos confes-
sar não é? Muitas vezes é mais 
gostoso.

6. Pagamento caiu, pague!
Coloque todas as suas contas 

fixas para o dia seguinte do seu pa-
gamento, além de evitar atrasos, 
você consegue observar o que so-
bra para as demais despesas.

7. Lista de compras
Quando for ao supermercado 

faça sempre uma lista com tudo 

que verdadeiramente necessita e 
não fuja disso. Pesquise possíveis 
descontos em produtos também.

Outra coisa, essa lista de com-
pras serve também para hora de 
comprar suas roupas. Dê uma 
olhada no que tem no guarda-
-roupa e compre apenas aqui o que 
você precisa.

8. A famosa marmita
Por que não levar comida de 

casa para o trabalho? Comer fora 
todos os dias sai muito caro, além 
de não ser muito saudável... Le-
var comida de casa muitas vezes 
é uma alternativa saudável para o 
seu corpo e para o seu bolso.

9. Lazer de graça
Apesar do COVID 19, ainda é 

possível encontrar eventos ao ar 
livre e totalmente gratuitos. Dê 
uma pesquisada no calendário de 
sua cidade.

São dicas tranquilas para eco-
nomizar dinheiro, não é? Teste e 
conte para nós se alguma destas 
dicas funcionou pra você. Uma 
boa semana pra todos!

POR CLAUDIA FEHRIBACH
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Tomando as rédeas dos seus gastos
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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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“
A existência, ao lado da cons-
ciência, de um segundo sistema 
psíquico (...) tem um significa-
do absolutamente revolucioná-

rio, porque poderia alterar radicalmen-
te a nossa imagem do mundo.” (Carl 
Gustav Jung) Muito usado, tanto como 
adjetivo ou substantivo, e substituído 
erroneamente por “subconsciente” o 
termo “inconsciente” convida a uma 
reflexão. Há uma falta de entendimen-
to na cultura popular sobre o que ele é 
e a psicologia convencional (de matriz 
americana) o desconsidera, não saben-
do como trabalhar com ele. De fato, é 
um conceito que foge aos métodos tra-
dicionais de demonstração científica e 
é uma realidade que exige um profun-
do e longo treino vivencial, além de 
conhecimentos em diversas áreas das 
ciências humanas, para ser reconhe-
cida e assimilada. Para não falar que 
a relação com o inconsciente só pode 
acontecer na base da honestidade in-
terior. O inconsciente não é espelho, é 
interlocutor.

Uma definição simples de incons-

ciente é aquela segundo a qual o ter-
mo indica todas as atividades psíquicas 
que ocorrem fora do âmbito da cons-
ciência ou, como Jung escreveu, “O in-
consciente deve ser concebido como 
a totalidade de todos aqueles fenôme-
nos psíquicos que não gozam da quali-
dade da consciência.” Em termos mais 
específicos, o inconsciente está associa-
do a pensamentos, emoções, instintos, 
crenças, modelos comportamentais, 
medos, traumas, visão de vida que es-

tão na base do agir humano, mas dos 
quais a pessoa não tem consciência. É 
possível que outras pessoas percebam 
alguns desses conteúdos inconscientes, 
mas a pessoa em questão não. Achan-
do que age por vontade própria, ela es-
tá agindo segundo determinações que 
não estão sob seu controle. E assim 
provamos o que Freud descobriu mais 
de cem anos atrás: o ego não é dono 
em casa própria. Achar que estamos 
no controle é ilusão conveniente.

É evidente que o fato de existir o 
inconsciente modifica a visão a res-
peito de nós mesmos e da vida. Nem 
sempre heróis, nem tanto certos, não 
muito sabidos... Mas somos também 
desafiados a nos tornar mais responsá-
veis e éticos, porque saber que há um 
inconsciente que interfere nas entre-
linhas da racionalidade do ego, que se 
infiltra em nossas decisões e que que 
nos mostra outros lados de nós, nos 
obriga a ter mais consciência de nós 
mesmos e mais humildade.

Aqueles que buscam a espiritua-
lidade, o que quer que isso signifique 
para eles, parecem sentir- se desconfor-
táveis com o conceito de inconsciente 
e tendem a desconsiderá-lo apressada-
mente, uma vez que este pode deso-
bedecer às regras da “mente religio-
sa” cheia de certezas. O inconsciente 
não contém somente luz e pureza ce-
lestiais, mas também material repri-
mido, conteúdos negados dos quais se 
tem vergonha. Entretanto, como Jung 
tantas vezes afirmou, é somente pelo 
encontro com a sombra que é possível 

encontrar a luz verdadeira. O caminho 
da iluminação junguiana, por assim 
dizer, não é uma epifania repentina, 
mas um processo longo e desafiador 
que envolve todos os aspectos da vida 
humana.

Assim, somente uma consciên-
cia aberta e sem preconceitos tem a 
chance de evoluir e se expandir. Cons-
ciências identificadas com crenças e 
conhecimentos dados deixam de ser 
consciências para se tornarem menta-
lidades fechadas que exigem obediên-
cia e submissão no lugar de crescimen-
to. É importante buscar um modo de 
considerar as coisas que nos permita 
avançar no conhecimento e na com-
preensão, tanto da nossa natureza hu-
mana como da essência individual. Daí 
a importância de olhar para o incons-
ciente como uma área de nós que fo-
ge ao controle, mas que nos pertence 
e integrando a qual nós crescemos e 
nos desenvolvemos. Porque é isso que 
acontece ao lidar com o inconsciente: 
crescimento e desenvolvimento.

Existem dois tipos de luz - a luz 
que ilumina e o fulgor que seduz e 
obscurece.

(James Thurber)

VIVER BEM

Psicanalista, filósofa, life coach, terapeuta transpessoal, intérprete de sonhos, terapeuta Florais de Bach, autora, educadora perinatal, fundadora da ONG Amigas do Parto  
(www.asmigasdoparto.org), do AELLA - Instituto Internacional Ser&Saber Consciente (www.institutossc.com) e do ConsciousnessBoca.com em Boca Raton, FL-USA. +1-561-3055321

SOMOS CONSCIÊNCIA: MAS E O INCONSCIENTE?

adriana@gazetanews.comPor ADRIANA TANESE NOGUEIRA
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P
ara ser uma pessoa bem-
-sucedida, é preciso ter 
consciência de que, não 
importa quem seja seu em-

pregador, você trabalha para você! 
O trabalho, na sociedade em que vi-
vemos, vai muito além do esforço 
recompensado por um salário, en-
volvendo auto- realização.

Quando você trabalha com en-
tusiasmo, sabendo que sua dedi-
cação está sendo reconhecida, que 
você faz parte daquilo que está pro-
duzindo, sua produtividade aumen-
ta e, por conseqüência, aumen-
tam também sua empregabilidade 
e suas chances de promoção e de 
crescimento dentro da empresa, is-
so tudo se refl etindo na sua com-
pensação fi nanceira!

Mas, e se você não gostar do 
que faz?

A boa nova é que é possível fa-
zer qualquer coisa se tornar inte-
ressante. Você só precisa encontrar 
a motivação certa. Se continuar fa-
zendo o que sempre fez, vai con-

tinuar conseguindo o que sempre 
conseguiu ou menos. Se você quer 
coisas diferentes, tem de fazer algu-
ma coisa diferente. E um bom ca-
minho para colocar isso em práti-
ca é desenvolver qualidades como 
fl exibilidade e excelência, pois são 
fundamentais para a obtenção do 
sucesso no mundo em que vivemos.

Flexibilidade, porque vivemos 

num mundo repleto de mudan-
ças e é preciso aceitá- las e adaptar-
-se a elas. Eu lhe asseguro que você 
nunca vai ser bem-sucedido fazen-
do uma coisa à qual não se adapta. 
E excelência, porque, para se desta-
car, você precisa fazer mais do que 
apenas cumprir o seu papel. Você 
precisa fazer com qualidade, sem-
pre atento à demanda do merca-

do, pensando sempre à frente, pro-
pondo mudanças e antecipando 
tendências. Não interessa se o ne-
gócio é seu ou de outra pessoa. En-
volva-se e veja como seus resulta-
dos serão cada vez mais positivos. 
Colaborando com o crescimento 
da empresa em que trabalha, você 
contribui também para o seu cres-
cimento pessoal.

Saber disso é tão importante pa-
ra você, empregado, quanto para o 
seu empregador.

Para uma empresa dar certo, 
ela precisa não apenas de investi-
mento e lucro, mas de colaborado-
res motivados e produtivos. Uma 
das formas de garantir essa sinergia 
é tendo os objetivos e os valores da 
empresa bem defi nidos para, então, 
contratar pessoas que possam con-
tribuir para que tais objetivos se 
cumpram a partir dos valores prati-
cados na corporação.

Um estudo realizado nos Esta-
dos Unidos concluiu que, se uma 
empresa duplicasse o salário de 

seus colaboradores, depois de um 
ano eles estariam fazendo as mes-
mas reclamações. Isso prova que a 
retribuição não deve ser apenas fi -
nanceira. Para produzir mais, uma 
pessoa precisa sentir-se realizada 
em seu trabalho.

Para manter uma equipe moti-
vada e trabalhando à todo vapor, 
é preciso reconhecer que, além de 
um salário, as pessoas querem po-
der, responsabilidade, autoridade, 
desafi os e paixão. Ao pensar a res-
peito de seu trabalho, tenha esses 
pontos em mente. Pare ver-se tra-
balhando para alguém e sinta-se na 
atividade. Permita-se sentir-se apai-
xonado por aquilo que faz. E se não 
conseguir, procure outra coisa pa-
ra fazer, que seja compatível com 
suas expectativas mais íntimas, que 
consiga fazê-lo vibrar. Só assim vo-
cê terá certeza de está no caminho 
certo para conquistar não apenas o 
sucesso, mas também para realizar 
sua missão e seu objetivo de vida. E 
quando isso se cumpre, não impor-
ta quem seja seu empregador, pois 
você estará trabalhando para a sua 
realização pessoal, acima de tudo.

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.

Para quem você trabalha?

lair.ribeiro@gazetanews.com
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O
ritmo nasceu na 
Jamaica mas con-
quistou o mundo, 
e especialmente o 

Brasil. Desde os anos 1970 o 
reggae tem uma influencia 
enorme na musica e na cul-
tura brasileira.

Do Rio Grande do Sul 
até o Maranhão, também 
conhecido como a Jamai-
ca brasileira, o Brasil tem 
uma quantidade enorme de 
grupos e artistas tocando 
reggae, as vezes autêntico, e 
as vezes misturado com rit-
mos locais. No domingo 7 
de fevereiro o programa de 
radio Café Brasil com Gene 

De Souza na 88.9FM WDNA 
vai celebrar o reggae brasi-
leiro com muitas canções do 
Cidade Negra, Tribo de Jah, 
Natiruts, Skank, Paralamas 
do Sucesso, Ponto de Equi-
líbrio e muito mais. Ícones 
da Jamaica como Bob Mar-
ley e Jimmy Cliff visitaram 
o Brasil. Cliff, na foto com 
Gilberto Gil, se apaixonou 
tanto pelo nosso país que 
comprou uma casa e gravou 
várias canções como “Sam-
ba Reggae” com Olodum. 
Daniela Mercury e outras 
artistas do nordeste popu-
larizaram esse novo estilo, 
que foi uma verdadeira fe-

L
ançada em 1989, 
quando a Aids ain-
da vitimava milhares 
de pessoas no mun-

do e os tratamentos para a 
doença eram incipientes, “A 
Cura”, composta e gravada 
por Lulu Santos, está de vol-
ta, como uma mensagem de 
esperança à pandemia da Co-
vid-19 que insiste em alterar 
a dinâmica das relações e do 
comportamento das pessoas, 
além de infelizmente levar 
diariamente milhares delas 
à óbito.

A releitura da faixa, dis-
ponível nas plataformas digi-
tais, incluindo o YouTube, reú-
ne Vitor Kley e Lulu Santos, 
tem produção assinada por Gil 
Daga e Rick Bonadio da Mi-

das Music. “É muito louco gra-
var com essa galera que cresci 
ouvindo. Lulu Santos, Samuel 
Rosa (com quem gravou “A 
Tal Canção pra Lua”) são os 
“hit makers” do pop.

Quando vem o carimbo 
de alguém como eles dizen-
do ‘você tá no caminho cer-
to, moleque’, é que perce-
bo que estamos realmente 
em sintonia, na frequência”, 
entusiasma-se Vitor.

Lulu também fala sobre 
a música e sobre a regra-
vação: “Os paralelos entre 
os dois momentos — o fim 
dos anos 80 e os dias atuais 
— são evidentes. Em 1989, 
os ativistas gays, a primei-
ra comunidade atingida pela 
Aids, acusavam justamente 

o governo de descaso na bus-
ca por uma solução clínica”. 
No caso da Covid-19, feliz-
mente a “cura” foi descober-
ta com maior rapidez, com 
as várias vacinas que estão 
surgindo. Tomara que esta 

vacinação em massa não de-
more, para que a população 
— não só aqui, mas em to-
do mundo — possa a voltar 
a viver livre e feliz, sem iso-
lamentos, como no período 
pré-pandemia.

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.

Programa Café Brasil comemora o reggae brasileiro

Lulu Santos relança “A Cura” Com Vitor Kley

planetamusica@gazetanews.comPor GENE DE SOUZA

bre no Brasil nos anos 1980. 
Não percam esta edição es-
pecial do programa Café 
Brasil com Gene De Souza 
com duas horas do melhor 

reggae brasileiro, domin-
go 7 de fevereiro as 18h pe-
la 88.9FM em Miami, ou de 
qualquer lugar do mundo 
pelo site www.wdna.org
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Bliss

Amazon 
Studios

A Amazon 
Studios disponi-
biliza no serviço 
de ‘streaming’ 
Prime Video na 
sexta-feira, dia 5 

de fevereiro, o drama “Bliss”. O lon-
ga acompanha a história alucinante 
de amor entre Greg, recém divorcia-
do e demitido, e a misteriosa Isabel, 
uma mulher que vive nas ruas e está 
convencida de que o mundo poluído 
e destruído ao seu redor é uma 
simulação de computador. Descon-
fi ado no início, Greg fi nalmente 
descobre que pode haver alguma 
verdade na conspiração de Isabel. No 
elenco estão Owen Wilson, Salma 
Hayek, Nesta Cooper, entre outros. 
“Bliss” foi escrito e dirigido por Mike 
Cahill. Filme gostoso de assistir com 
uma bela cinematografi a e design de 
produção.

Little Fish

IFC Films

O drama român-
tico “Little Fish” 
entra em cartaz 
e fi ca disponível 
no vídeo On 
Demand na sex-
ta-feira, dia 5 de 

fevereiro. O fi lme acompanha Emma 
e Jude que lutam para manterem 
seu relacionamento vivo enquanto 
um vírus que ameaça a memória se 
espalha. Dessa forma, toda a história 
de amor dos recém-casados se encon-
tra em risco. No elenco estão Olivia 
Cooke, Jack O’Connell, Raul Castillo 
e Soko. A direção fi cou por conta de 
Chad Hartigan. O roteiro foi escrito 
por Mattson Tomlin e foi baseado 
num conto de Aja Gabel. “Little 
Fish” foi fi lmado em 2019 quando a 
ideia de uma pandemia mundial era 
somente parte de fi lmes de fi cção 
científi ca. Assustador como o fi lme 
é mais relevante do que nunca, pois 

estamos vivendo essa realidade. Vale 
a pena assistir.

Malcolm & 

Marie

Netfl ix

O drama “Mal-
colm & Marie” 
estreia na pla-
taforma digital 
Netfl ix no dia 
5 de fevereiro, 

sexta-feira. Escrito e dirigido por Sam 
Levinson, o criador de Euphoria. 
acompanha as conversas e tensões 
crescentes de um casal formado por 
um cineasta em ascensão Malcolm e 
sua namorada atriz, após a noite de 
estreia do longa do Malcolm. Filman-
do durante a pandemia, entre junho 
e julho de 2020, no elenco estão John 
David Washington e Zendaya. Um 
fi lme com ótimas atuações e uma 
cinematografi a impecável, em preto 
e branco. Com certeza, vai ganhar 
algumas indicações.

A Glitch in the 

Matrix

Magnolia 
Pictures

Também 
estreando nos 
cinemas e 
no vídeo On 
Demand na 

sexta-feira, dia 5 de fevereiro, o 
documentário “A Glitch in the 
Matrix”. O aclamado documen-
tarista Rodney Ascher aborda a 
questão “estamos vivendo em 
uma simulação?” com teste-
munho, evidência fi losófi ca e 
explicação científi ca em seu para 
a resposta. Para lidar com essa 
ideia alucinante, o cineasta usa 
um discurso notável de Philip K. 
Dick para mergulhar na ciên-
cia, na fi losofi a e na teoria da 
conspiração. Com entrevistas 
com pessoas reais envoltas em 
avatares digitais e especialistas 
no assunto.

Two of Us

Magnolia 
Pictures

O drama francês 

“Two of Us” es-

treia nos cinemas 

e no vídeo On 

Demand no dia 

5 de fevereiro. As 

pensionistas Nina e Madeleine escon-

deram seu amor profundo por muitas 

décadas. Do ponto de vista de todos, 

incluindo a família de Madeleine, elas 

são apenas duas vizinhas que vivem 

no mesmo prédio. Um dia, porém, um 

evento inesperado traz à tona a verdade 

sobre o relacionamento das duas, tra-

zendo confl itos entre Madeleine e sua 

fi lha, além de todos os que estão à sua 

volta. No elenco estão Barbara Sukowa, 

Martine Chevallier, entre outros. A 

direção é de Filippo Meneghetti, que 

também escreveu o roteiro ao lado de 

Malysone Bovorasmy. Candidato ofi cial 

da França para Melhor Filme Internacio-

nal no Oscar 2021.

CINEMA

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

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

Lançamentos da semana nos cinemas e nas plataformas digitais

cinema@gazetanews.comPor JANA NASCIMENTO NAGASE

Amazon Studios

IF
C

 F
ilm

s

N
e

tfl
 i
x

M
a
g

n
o

lia
 P

ic
tu

re
s

M
a
g

n
o

lia
 P

ic
tu

re
s



SOCIALGazeta Brazilian News · Semana de 4 a 10 de Fevereiro de 2021 23

Chegou em Boca Raton DaTerra

N
o dia 29 de janeiro inaugurou o centro “Da 
Terra” de Psychotherapy & Wellness em Boca 
Raton com um coquetel para clientes e parcei-

ros. Susana Gaia, é a  proprietária da clinica e licen-
ciada em NY, NJ e FL e possui um Mestrado em Acon-
selhamento em Saúde Mental pela City University of 
New York (2012) .O centro está localizado no 2200 
North Federal Hwy, Boca Raton 33432.

Informações e agendamento (917) 459 2463.

Beatriz Silva e Juliana Nasciutti       

Larissa Alencar e Janice Ferreira

Susana Gaia Susana Gaia e Ana Paula King Susana e convidadas

Huda Yaylagul, Victor Yaylagul, Susana Gaia e 

Michael Yaylagul Glaucia Whaythaler e Dra. Susana Susana com Janice Ferreira

Viviane Wilkens e Sandra Ferreira

Yami Uyar, Jorge Uyar, Susana Gaia e Michael Yaylagul

Juarez Gaia Neto, Susana Gaia e Michael Yaylagul




