
O maior jornal brasileiro na Flórida

Orlando se destaca como melhor 
cidade dos EUA para casamento

Flórida lidera estados em número de casos 
de variante da Covid-19  

A Flórida tem mais de 340 ca-
sos confirmados de B.1.1.7, a 

nova variante da COVID que foi 

descoberta no Reino Unido e que 
se acredita ser mais contagiosa e 
mais mortal do que a COVID-19. 

Ela pode se tornar a versão mais 
comum do vírus nos EUA em mar-
ço. Flórida  |  Pág. 11 Mais de 340 casos já foram confirmados. 

CDC

O 
Valentine’s Day está chegando. E nesse clima, 
uma pesquisa feita pelo site WalletHub apon-
tou Orlando como a melhor cidade para se ca-

sar nos Estados Unidos. Numa indústria que movi-
menta cerca de US$ 73,3 bilhões em receita por ano 

no país, foram comparados critérios como o custo e 
locais e espaços para eventos per capita, fornecedo-
res, dentre outros. Brasileiras que escolheram Orlan-
do para as bodas contam o que influenciou na deci-
são e o que acham da pesquisa. Flórida | Pág. 10

Ana Caroline e Paulo Rodrigues se casaram na Casa Feliz, um local histórico em Winter Park, na região de Orlando.

Ana Caroline Rodrigues
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Neste mês de fevereiro, 
exatamente no dia 10, 
o jornal Gazeta Brazi-

lian News completa mais um 
ano de existência na Flórida. 
São 27 anos servindo a co-
munidade brasileira nos Es-
tados Unidos. 

A primeira edição, publi-
cada na cidade de Pompano 
Beach, foi um marco para 
os brasileiros daquela épo-
ca, que acompanhavam as 
notícias do Brasil por mídias 

brasileiras trazidas mensal-
mente por pilotos e tripula-
ções de companhias aéreas 
brasileiras.

É surpreendente como, 
em 20 anos, o mundo da co-
municação deu um salto gi-
gantesco para a distribuição 
de conteúdo e as fronteiras 
foram quebradas. O mundo 
digital, mesmo com todos os 
riscos e problemas de “fake 
news”, proporciona a apro-

ximação do leitor ao con-
teúdo que produzimos dia-
riamente.

Durante esses 27 anos, o 
Gazeta passou por diversas 
transformações como muitos 
outros negócios nos Estados 
Unidos, porém, a principal 
essência deste veículo - a in-
formação com credibilidade- 
, continua a mesma.

Os imigrantes brasileiros 
mudam de “perfil” a cada 
temporada, mas as necessi-

dades e interesses 
são sempre os mes-
mos. Nossos veícu-
los são referências 
ao recém-chegado 
nos EUA como aos 
que aqui vivem há 
algumas décadas.

Assistimos e di-
vulgamos muitas 
vitórias dos imi-

grantes, mas também mui-
tas derrotas. Participamos 
de histórias com finais fe-
lizes para muitas famílias, 
mas também noticiamos fi-
nais tristes.

Exercemos um papel de 
“porta-voz” do nosso povo, 
somos a ponte entre o imi-
grante e as autoridades. Não 
nos prendemos apenas em 
informar, mas sim em aju-
dar aqueles que não têm on-

de buscar apoio ou direcio-
namento.

Em 2020, com a pande-
mia do novo coronavírus, 
fomos pegos de surpresa. 
Todos, de alguma forma, ti-
veram que se reinventar pa-
ra continuar servindo seu pú-
blico sem fechar as portas.

E neste período, tivemos 
um grande papel, de seguir 
firme e informando nossos 
conterrâneos da real situa-
ção que caiu sobre o mundo.

Nos ajustamos e nos 
adaptamos sempre pensando 
também em nossos parceiros 
e apoiadores, que sofreram 
junto conosco o impacto da 
pandemia.

Mas mediante todo este 
caos de incertezas e desin-
formações, nosso papel nun-
ca foi tão importante duran-
te esses 27 anos como agora. 
Buscar informação precisa, 
pesquisar relatos, informar 
os brasileiros no seu idioma, 
foi primordial durante a pan-
demia e com isso nosso lugar 
ao sol se manteve, cresceu e 
estamos comemorando não 
apenas 27 anos de jornal im-
presso, mas de superação, de 
crescimento, de adaptação.

Hoje entregamos a infor-
mação em diversos canais co-
mo o portal Gazetanews.com 

- com uma média de meio 
milhão de acessos por mês; 
a rádio Gazeta - que através 
de aplicativo e redes sociais 
oferece uma programação di-
versificada e musical, com-
plementada por notícias 24 
horas; as redes sociais, e o 
jornal impresso - que muitos 
acreditam que não tem mais 
leitor para isso, pode confiar 
que sim. O “papel ‘ainda é 
uma fonte segura e respei-
tada por milhares de pes-
soas, ele não se apaga, não 
se deleta.

Por este motivo, nos 
adaptamos nas 24 páginas 
impressas que produzimos, 
refizemos a distribuição dos 
principais pontos e “limita-
mos” o conteúdo exclusivo 
a este veículo que iniciou a 
história do Gazeta na Flórida 
em 1994 e serviu a milhares 
de imigrantes durante este 
período, e com certeza tere-
mos muitos outros ainda pe-
la frente. 

Parabéns, Gazeta e toda 
equipe pelo empenho e for-
ça! Obrigada leitor por res-
peitar e acreditar em nosso 
trabalho. E muito obrigada 
a todos os anunciantes e par-
ceiros que investem e acredi-
tam em nossos veículos. Que 
venham os 30 anos!

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  | FERNANDA CIRINO

Paulista, 
formada em 

Comunicação 
Social Jor-

nalismo pela 
Universidade 

de Ribeirão 
Preto (SP). É 

editora do 
Gazeta News 

desde 1999 
e coorde-

nou a rádio 
Transamérica 

no interior 
paulista. 

Atualmente 
é também 

porta-voz do 
Conselho de 

Cidadãos Bra-
sileiros na FL 
e integrante 
do Board do 
Focus Brazil 

Award. 

Durante esses 27 anos, o 

Gazeta passou por diversas 

transformações como 

muitos negócios nos Estados 

Unidos, porém, a principal 

essência - a informação com 

credibilidade-, continua.

Gazeta Brazilian News completa 27 anos

news@gazetanews.com

As opiniões expressas em artigos são de 

responsabilidade de seus autores e não 

refletem necessariamente a opinião do 

jornal. Os serviços de propaganda são de 
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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 

 Semana de 11 a 17 de fevereiro

 | INVERNO até 20 de março

FLORIDA CENTRAL

Período chuvoso se inician-
do, trará baixas temperatu-
ras a partir de sábado dia 
13. Temperatura mínima de 
8°C (46°F) no domingo e a 
máxima de 29°C (84°F) na 
quinta-feira dia 11.

SUL DA FLORIDA

Chuvas no domingo fazem 
as temperaturas caírem um 
pouco, chegando a 16°C 
(61°F). A máxima ocorre na 
sexta - feira 29°C (84°F).
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Gasolina tem aumento 

“surpreendente” em um ano
Os preços médios da gaso-

lina na Flórida aumentaram 
11 centavos na semana pas-
sada, de acordo com a Ameri-
can Automobile Association, 
que chamou de um “salto sur-
preendente”.

O preço médio de um ga-
lão de gasolina sem chumbo 
regular em todo o estado foi 
de US$ 2,49 no início desta se-
mana, disse a AAA, o mais alto 
desde janeiro de 2020. 

“Os preços da gasolina su-
biram inesperadamente na se-
mana passada, fi cando bem à 
frente de onde os preços no 
atacado sugeriam que eles de-
veriam ir”, disse o porta-voz 

da AAA, Mark Jenkins.
O preço médio da gasolina 

na Flórida é 20 centavos mais 
alto do que há um mês e oi-
to centavos mais alto do que 
nesta época do ano passado, 
de acordo com dados da AAA.

Jenkins acrescentou que 
o aumento do custo na bom-
ba corresponde aos preços do 
petróleo bruto voltando aos 
níveis pré-pandêmicos, e ele 
disse que o clima frio no nor-
te também pode ser um fator.

Em Miami-Dade, o galão 
médio de gasolina normal sem 
chumbo estava custando no 
início da semana $ 2.493. Com 
informações do Local 10. 

Preço da gasolina deve continuar em queda na Flórida, estima AAA

Gazetanews

A decisão da juíza de Broward é outra perda para os pais que buscam 

responsabilizar o distrito pelas falhas em evitar o tiroteio em massa.

Distrito escolar não tinha o dever de 

alertar os pais sobre Nikolas Cruz

O 
distrito escolar de 
Broward não tinha a 
responsabilidade de 

alertar os pais, alunos e pro-
fessores da Marjory Stoneman 
Douglas High School em Par-
kland sobre o perigo repre-
sentado por Nikolas Cruz, 19 
anos, ex-aluno que matou 17 
pessoas e feriu outras 17 no 
Valentine’s Day de 2018.

A decisão da juíza do cir-
cuito de Broward, Patti En-
glander Henning, foi dada na 
segunda-feira, 8, e é uma vitó-
ria signifi cativa para o Conse-
lho Escolar de Broward e uma 
perda dolorosa para as famí-
lias de Parkland que proces-
saram o distrito pelos lapsos 
que dizem ter permitido ao 
atirador operar sem contro-
le até que fosse tarde demais.

Cruz aguarda julgamen-
to por múltiplas acusações de 
assassinato e pode ser conde-

nado à pena de morte. O dis-
trito escolar, Cruz, o Gabinete 
do Xerife de Broward e os poli-
ciais de plantão que não con-
seguiram impedir ou parar o 
massacre foram processados 
por vários parentes das víti-
mas mortas e sobreviventes.

Na tão esperada decisão 
de segunda-feira, Englander 
Henning disse que o distrito 
não pode ser responsabiliza-
do por deixar de prever ações 
que poderiam ter acontecido 
se várias questões fossem tra-
tadas de forma diferente.

“O distrito não tinha con-
trole sobre Cruz”, decidiu a 
juíza. “Eles não tinham custó-
dia sobre ele. Ele não era um 
aluno do sistema e não o era 
há mais de um ano. Na verda-
de, ele teve o acesso ao cam-
pus negado assim que saiu da 
escola. Nem o distrito tinha 
conhecimento prévio de uma 

Nikolas Cruz aguarda julgamento e pode ser condenado à pena de morte.

BSO.

ameaça defi nitiva por Cruz”.
A decisão é outra perda 

signifi cativa para os pais que 
procuraram por três anos res-
ponsabilizar os funcionários 
por suas falhas em evitar o 
tiroteio em massa em Stone-
man Douglas. 

“Os conselhos escolares 
têm o dever de alertar seus 
alunos sobre o perigo poten-

cial representado mesmo por 
atores criminosos terceiros 
desconhecidos”, disse David 
Brill, advogado da família da 
vítima Meadow Pollack, uma 
das que morreram no tiroteio. 

Leia a matéria completa 
no gazetanews.com. Com in-
formações do Sun Sentinel. 

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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Foram analisados valores residenciais, número de quartos por casa e impostos sobre a propriedade.

Deerfield, Pompano e Hallandale estão 

entre as cidades de praia mais acessíveis 

P
arece que Deerfi eld Bea-
ch é uma das cidades à 
beira-mar com custo de 

vida mais acessível, de acor-
do com uma pesquisa recen-
te da SmartAsset, um site de 
consultoria fi nanceira online, 
que comparou 2018 cidades li-
torâneas em todo o país e co-
locou Deerfi eld no número 20. 

A empresa usou valores re-
sidenciais, número de quartos 
por casa, impostos sobre a pro-
priedade e custos mensais de 

habitação para calcular suas 
classifi cações .

Nos dados da pesquisa, 
Deerfi eld Beach tinha um 
valor residencial médio de 
$168.600, cerca de 4,7 quar-
tos por casa, imposto predial 
anual médio de $1.529 e cus-
tos mensais de moradia de 
$870. A classifi cação da cida-
de em #20 é um salto em re-
lação à pesquisa do ano passa-
do, quando fi cou em 27º lugar 
com valores residenciais mais 

baixos e custos de habitação 
mais elevados.

Sem surpresa, quatro cida-
des da Flórida fi caram entre 
as dez primeiras: Pensacola, 
Melbourne, Daytona Beach e 
Fort Pierce. Outras cidades no 
Condado de Broward também 
entraram no top 50, com Hal-
landale Beach chegando a 40 
e Pompano Beach a 45.

Segundo a pesquisa, a ci-
dade litorânea mais acessível 
era Biloxi, Mississippi. Deerfi eld Beach tinha um valor residencial médio de $168.600, diz a pesquisa. 

Pinterest 

Universal Orlando reabrirá o Volcano Bay no final deste mês

O Universal Orlando anun-
ciou que seu parque aquático 
Volcano Bay será reaberto no 
fi nal deste mês.

O parque está fechado 
temporariamente desde o 
início de novembro de 2020 
por causa da pandemia de co-
vid-19 e também para manu-

tenção.
De acordo com o Univer-

sal Orlando, os procedimen-
tos aprimorados de saúde e 
segurança estarão em vigor 
quando o parque for reaberto 
em 27 de fevereiro e refl etem 
as diretrizes que foram lança-
das pelas autoridades de saúde 

no ano passado, como exames 
de temperatura para hóspedes 
e membros da equipe, limita-
ção de capacidade no parque 
e nas atrações - incluindo rios 
e piscinas, aplicação de distan-
ciamento social e procedimen-
tos reforçados de limpeza e de-
sinfecção. O Volcano Bay está fechado para visitantes desde novembro de 2020. 

Universal Orlando

A Comcast está aumentan-
do as velocidades de download 
da Internet para clientes que 
assinam quatro de suas cama-
das de serviço, como o Xfi nity 
Extreme, cuja  velocidade au-
mentará imediatamente de 
300 Mbps para 400 Mbps. Os 
clientes que assinam o Extre-
me Pro terão um aumento de 
600 Mbps para 800 Mbps an-
tes de 31 de março.

Além disso, o serviço Giga-
bit da empresa foi aumenta-
do de 1.000 Mbps para 1.200 
Mbps. Leia a matéria comple-
ta no gazetanews.com. 

Comcast aumenta 

velocidade da 

Internet para 

partes dos clientes

Aumento será para alguns serviços.

Jeff  FuscoComcast

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
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O assunto será tratado em uma reunião da comissão municipal para decidir o futuro do investimento.

Prefeito de Miami, Francis Suarez, avança com 

proposta de investir fundos da cidade em Bitcoin 

Miami, uma cidade de 
cerca de 454.000 habi-
tantes, pode ser a pri-

meira nos Estados Unidos a ter 
fundos investidos em moeda 
virtual. À medida que o mer-
cado de criptomoedas cresce 
na esteira do investimento em 
Bitcoin da Tesla, o prefeito de 
Miami, Francis Suarez, avança 
com proposta de investimen-
to de alguns fundos da cidade 
em Bitcoin.

Suarez quer fazer de Mia-

mi um centro de inovação tec-
nológica e para isso está tra-
balhando em uma resolução 
para adicionar Bitcoin ao ba-
lanço patrimonial da cidade 
o quanto antes. 

Ele disse que o assunto se-
rá tratado em uma reunião 
da comissão municipal nesta 
quinta-feira, 11, em resposta a 
um tweet sugerindo que a ho-
ra havia chegado.

Respondendo às notícias 
da compra de Bitcoin de US$ 

1,5 bilhão da Tesla, o influen-
ciador Anthony Pompliano es-
creveu que “a corrida para ver 
qual município será o primei-
ro a colocar Bitcoin em seu 
balanço patrimonial”, e mar-
cou Suarez.

Suarez tem falado clara-
mente sobre como a cidade 
deve permitir certos tipos de 
transações de Bitcoin e inves-
tir na criptomoeda, e esta re-
solução marcaria o primeiro 
passo concreto depois que a Francis Suarez quer adotar moeda virtual como parte de fundos da cidade. 

Pixabay

Tesla anunciou o megainves-
timento. Leia mais sobre a 
proposta no gazetanews.com. 

“A corrida é para ver qual 

município será o primeiro 

a colocar Bitcoin em seu 

balanço patrimonial”, 

escreveu o influenciador 
Anthony Pompliano.

Consulado e FIU lançam a 1ª edição das Olimpíadas de Português da Flórida

O Consulado-Geral do 
Brasil em Miami, em parceria 
com o Departamento de Por-
tuguês da Florida Internatio-
nal University (FIU), irá lan-
çar, em breve, a 1ª edição das 
Olimpíadas de Português da 
Flórida a ser realizada entre os 
meses de março e maio, com 

duas etapas. 
Na primeira etapa, a pro-

va será de múltipla escolha. 
Os melhores colocados  serão 
classificados para a segunda 
etapa, que consistirá em um 
prova de redação. Os três pri-
meiros colocados serão pre-
miados em cerimônia a ser 

realizada no Consulado-Geral 
do Brasil em Miami. 

Poderão participar todos 
os alunos brasileiros ou filhos 
de brasileiros, devidamente 
matriculados em um progra-
ma de português (escola públi-
ca, privada ou comunitária), 
que tenham entre 12 e 15 anos 

na época de realização das 
provas. Envie um e-mail pa-
ra cultura.miami@itamaraty.
gov.br e olimpiadasdeportu-
guesfl@gmail.com, com seu 
nome completo e contatos, 
nome da escola em que lecio-
na e quantos alunos devem 
participar. As Olimpíadas serão realizadas entre os meses de março e maio.

Pixabay
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Brasileiras que escolheram Orlando para as bodas contam o que influenciou na decisão e o que acham da pesquisa.

Orlando se destaca como melhor cidade dos EUA 

para casamento, aponta WalletHub 

O 
Valentine’s Day está 
chegando. E nesse cli-
ma, uma pesquisa fei-

ta pelo site WalletHub apon-
tou Orlando como a melhor 
cidade para se casar nos Esta-
dos Unidos.

A indústria do casamento 
movimenta cerca de US$ 73,3 
bilhões em receita por ano no 
país, segundo a pesquisa. O es-
tudo comparou o custo do ca-
samento, locais e espaços para 
eventos per capita, fornecedo-
res de casamento, entre ou-
tros fatores. 

Além de Orlando, classifi-
cada no primeiro lugar, Tam-
pa também aparece entre as 
10 primeiras e ocupa a 9ª po-
sição. 

Outras cidades da Flórida 
que entraram na lista incluem 
São Petersburgo, Fort Lauder-
dale, Tallahassee, Jacksonvil-
le, Port St. Lucie e Cape Coral. 
Pembroke Pines e Miami fica-
ram mais abaixo na lista.

Custo médio e plane-
jamento

De acordo com um estudo 
da WalletHub,  o custo médio 
de um casamento é de cerca 
de US$ 38.000. Brownsville, 
Texas, tem o menor custo mé-

dio de casamento, US $ 15.418. 
Bridgeport, Connecticut, tem 
o maior valor, US $ 40.903.

“Foi perfeito”
Em um dos locais mais 

inusitados e prestigiados nos 
arredores de Orlando chama-

do Casa Feliz  em Winter Park, 
na região de Orlando, Ana Ca-
roline Rodrigues e Paulo Ro-
drigues se casaram no dia 6 de 
fevereiro de 2020. Para ela, foi 
uma decisão acertada e não fa-
riam diferente. 

Ana Caroline e Paulo Rodrigues se casaram na Casa Feliz, um local histórico em Winter Park, na região de Orlando.

Ana Caroline Rodrigues

“Foi em uma ‘casa museu’ 
em umas das áreas mais pres-
tigiadas em Orlando. Escolhe-
mos o local por ele em si, e 
também moramos em Orlan-
do então acabou sendo conve-
niente”, ressalta. 

Sobre os custos e facilida-
des, a ex-professora analisa 
que a escolha deu muito cer-
to pelo o que eles buscavam. 

“Acho que tem locais le-
gais para todos os gostos e 
bolsos. Escolhemos um local 
que já estava incluso cerimô-
nia + local para a festa + co-
mida + mesas e cadeiras. Ape-
sar do preço não ser dos mais 
ideais, decidimos que econo-

mizaríamos dinheiro no tem-
po que durou o casamento e a 
festa (eles cobravam pela hora 
nesse local). No final foi tudo 
perfeito, não mudaríamos na-
da”, conta. 

“Multiculturalidade”
Já para a chef de cozinha, 

Ana Tabajara, 41, que em 2015 
se casou com Patrícia Alvares, 
58, em Kissimmee, a região de 
Orlando tem um gostinho es-
pecial. Somado a isso, em 2015 
foi legalizado federalmente o 
casamento gay nos EUA, e elas 
aproveitaram. 

“Orlando foi a cidade onde 
a Patrícia viveu por 9 anos e se 
apaixonou. Foi onde fez mui-
tos amigos que cultiva até ho-
je”, conta.

Para a chef, ter “lugares in-
críveis, o ‘sonho da Disney’, a 
multiculturalidade e o custo 
de vida mais barato” fazem 
de Orlando uma atração pa-
ra casamentos. Leia a matéria 
completa no gazetanews.com.

“No final foi tudo perfeito, 
não mudaríamos nada”, 
conta Ana Caroline, que 
se casou em uma casa-

museu na região de 
Orlando.
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Com mais de 340 casos confirmados de B.1.1.7, a Flórida tem maior número 

de pessoas infectadas com a variante no país, de acordo com os CDCs.

Flórida lidera estados em número 

de casos de variante da Covid-19 

A Flórida tem cerca de 
343 casos confirmados 
de B.1.1.7, a nova va-

riante da COVID que foi des-
coberta no Reino Unido e que 
se acredita ser mais contagio-
sa e ligeiramente mais mortal 
do que a COVID-19.

Mais duas variantes da CO-
VID também apareceram nos 
Estados Unidos - B.1.351 que 
foi identificada pela primei-
ra vez na África do Sul e P.1 
que foi identificada em amos-
tras de teste de quatro via-
jantes brasileiros no aeropor-
to de Haneda fora de Tóquio. 
Nenhuma dessas variantes foi 
descoberta na Flórida ainda.

Autoridades de saúde acre-
ditam que a B.1.1.7, também 
conhecida como “Variante do 
Reino Unido”, é mais conta-
giosa. Já se tornou a cepa do-
minante em outros países e 
pode se tornar a versão mais 

comum do vírus nos EUA em 
março. Ela já está se firmando 
na Flórida.

Até a quarta-feira, 10, a 
Flórida tinha maior número 

de casos confirmados da va-
riante no país, de acordo com 
os Centros de Controle e Pre-
venção de Doenças dos EUA.

Para monitorar melhor as 

a Flórida tem mais de 340 casos confirmados da variante B.1.1.7.

CdC

versões mutantes do vírus, o 
CDC fez parceria com labora-
tórios privados administrados 
pela Helix, Quest Diagnostics 
e LabCorp para obter amostras 
do vírus COVID em todo o país 
e examiná-las quanto a altera-
ções genéticas. Helix também 
está trabalhando com funcio-
nários do Departamento de 
Saúde da Flórida para ajudar 
a encontrar casos causados pe-
la variante.

Pesquisadores universitá-
rios também estão formando 
alianças para reunir recursos e 
procurar vírus mutantes. Isso 
está acontecendo com o Jack-
son Health System, o hospi-
tal público de Miami-Dade e 
a Universidade de Miami. Em 
outras partes do estado, a Uni-
versity of Central Florida e a 
University of Florida também 
estão testando o vírus para 
detectar alterações genéticas.

Nova espécie de mosquito é 

detectada no sul da Flórida 

O condado de Miami-Dade 
parece ser o lar de mais uma 
nova espécie invasora - o Ae-
des scapularis - um mosquito 
que foi documentado oficial-
mente pela última vez em Flo-
rida Keys, há 75 anos. 

A nova espécie foi confir-
mada nos condados de Mia-
mi-Dade e Broward, de acordo 
com um novo estudo publi-
cado no Journal of Medical 
Entomology pela Miami-Da-
de Mosquito Control Division, 

Broward Mosquito Control 
Section e Lawrence Reeves, 
um entomologista da Univer-
sidade da Flórida. 

Nativo da América do Sul e 
do Caribe, o mosquito foi en-
contrado no ano passado em 
armadilhas monitoradas em 
Florida City, Miami-Dade, e no 
condado de Broward. A identi-
dade foi confirmada por meio 
de sequenciamento de DNA 
no ano passado. Leia mais no 
gazetanews.com. 

O aedes scapularis é nativo da américa do Sul e do Caribe. 

laWrENCE rEEVES via Miami Herald. 
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As inscrições para o ano fiscal de 2022 ocorrerão de 9 a 25 de março; os 

selecionados devem apresentar as petições entre 1º de abril e 30 de junho. 

USCIS anuncia temporada de 
inscrições para visto H-1B

O U.S. Citizenship and 
Immigration Services 
(USCIS) anunciou no 

dia 5 deste mês que o proces-
so de inscrição para a loteria 
de vistos H-1B para o ano fis-
cal de 2022 será realizado de 
9 a  25 de março. 

Segundo a agência, os re-
gistrantes selecionados serão 
notificados até 31 de março 

e as petições podem ser apre-
sentadas entre 1º de abril e 30 
de junho. As petições aprova-
das terão uma data de início 
de emprego H-1B de 1º de ou-
tubro de 2021.

O processo de registro da 
loteria H-1B agora é realizado 
online. Os empregadores de-
vem primeiro abrir uma conta 
no site do USCIS. O site permi-

te que o empregador designe 
um procurador, que poderá 
então enviar o registro da lo-
teria em nome da empresa. A 
taxa de registro é de US$ 10 
por beneficiário.

O USCIS também anun-
ciou que adiará até 31 de de-
zembro a data de vigência de 
uma regra final que muda-
rá o processo de seleção do 

H-1B para priorizar a seleção 
de registros de loteria H-1B 
para trabalhadores com salá-
rios mais altos. Por enquan-
to, a loteria deste ano será 
realizada da mesma maneira 
que a loteria do ano passado 
e da maneira exigida pela Lei 
de Imigração e Nacionalidade: 
aleatoriamente. Leia a matéria 
completa no gazetanews.com. as inscrições poderão ser feitas de 9 a 25 de março.   

USCIS 

Pensilvânia propõe carteira de motorista a indocumentados  
Os legisladores democra-

tas da Pensilvânia apresenta-
ram um projeto de lei em 
janeiro que visa conceder car-
teiras de motorista a imigran-
tes indocumentados.

“É hora de mudar a for-
ma como emitimos carteiras 
de habilitação na Pensilvânia. 
No mundo acelerado de ho-
je, a carteira de motorista é 
essencial para ganhar a vida, 

viajar com segurança e viver 
uma existência digna”, disse-
ram os patrocinadores do pro-
jeto de lei.

A House Bill 279 alteraria 
a lei estadual para permitir 
que “indivíduos sem um nú-
mero de Seguro Social” obte-
nham licenças e autorizações 
de estudante. O projeto tam-
bém exige “privacidade estri-
ta e proteção de dados”.

“Infelizmente, incontá-
veis pessoas sem documen-
tos não podem se candidatar 
a uma carteira de motorista na 
Pensilvânia porque não têm o 
número do seguro social exi-
gido”, escreveram os patroci-
nadores do projeto. “Como re-
sultado, eles contribuem para 
a nossa economia sem as pro-
teções iguais e os direitos bá-
sicos de que todos nós desfru-

tamos, como a capacidade de 
dirigir com segurança para o 
trabalho, escola e negócios.”

Além disso, os legislado-
res ressaltam que “ter uma 
carteira de motorista válida 
também ajudará os indivíduos 
a se sentirem mais confortá-
veis para relatar acidentes e 
cooperar com as autoridades 
policiais”. Leia mais no gaze-
tanews.com.a House Bill 279 alteraria a lei estadual para a emissão do documento. 

divulgação



13ESPORTESGazeta Brazilian News · Semana de 11 a 17 de Fevereiro de 2021

O evento será realizado no dia 20 de fevereiro para jogadoras adolescentes  de 12 a 14 anos de idade em Haines City.

J
ogadoras de 12 a 14 anos 
de idade podem se inscre-
ver para o CBF Combine 

dia 20 de Fevereiro para se-
rem observadas pela comis-
são técnica.

A Seleção Brasileira reali-
za pela primeira vez nos EUA 
o CBF Combine, evento para 
avaliar jogadoras de futebol 
feminino da Flórida e região. 

As jogadoras seleciona-
das pela comissão técnica se-
rão monitoradas para futuras 
oportunidades.

O evento será realizado 
dia 20 de fevereiro de 2021 
das 12pm até as 4pm no en-
dereço: 204 Macaulay’s Cove, 
Haines City, FL 33844.

As atletas devem ser brasi-
leiras ou filhas de brasileiros 
e se inscrever através do site

www.cbfschoolboca.com
Esta é mais uma iniciati-

va da CBF que tem buscado se 
aproximar do mercado ameri-
cano. Em Novembro de 2019 a 
CBF inaugurou a sua primeira 

unidade da sua escola oficial, 
CBF School em Boca Raton. Lo-
calizada em Mission Bay a uni-
dade tem, desde então, reali-
zado um grande trabalho para 
aproximar a seleção brasileira 

do futebol nos EUA. Como afir-
ma Cibele Oliveira, Manager 
da unidade.

“Temos trabalhado inces-
santemente para colocar a me-
todologia da seleção nos cam-

pos de futebol aqui no Sul da 
Flórida, ficamos muito felizes 
com a vinda oficial da comis-
são técnica para avaliar nossas 
meninas “

Aplicando a metodologia 

A Seleção Brasileira vai avaliar atletas brasileiras ou filhas de brasileiros da Flórida e região. 

Divulgação

oficial da Seleção Brasileira 
a CBF School Boca Raton tem 
alunos das modalidades re-
creativa, competitiva, homes-
chooling, além de camps e 
clínicas.

Além da avaliação das jo-
gadoras, os alunos da CBF 
School Boca Raton terão a 
oportunidade de assistir ao 
jogo da Seleção Feminina x 
Estados Unidos no dia 21 em 
Orlando. 

A unidade da CBF School 
em Boca Raton utiliza os três 
pilares da metodologia do fu-
tebol brasileiro: drible, impro-
visação e criatividade na toma-
da de decisão.

Além de nosso campo de 

tamanho oficial, contamos 
com duas quadras de futsal 
abertas, uma quadra de fut-
sal coberta, campo de futebol 
de areia, equipamentos para 
treinamentos físicos e toda in-
fraestrutura para o desenvol-
vimento dos atletas.

A CBF School Boca Raton 
oferece também treinamen-
tos privados para o desenvol-
vimento técnico e físico.

O futebol tem crescido 
muito nos EUA, sendo atual-
mente o esporte com o maior 
número de atletas até 19 anos.

Outros estados 

Além da Flórida, foram 
mapeadas outras cidades em 
outros estados, como Nova 
York, Dallas e Los Angeles. Se-
gundo a Comissão, em Portu-
gal também deverá ser feita a 
observação com meninas que 
tenham a possibilidade de ter 
o passaporte brasileiro ou que 
já tenham a dupla cidadania. 

Leia mais detalhes no ga-
zetanews.com. 

As atletas devem ser 

brasileiras ou filhas 
de brasileiros. As 

selecionadas  serão 

monitoradas para 

futuras oportunidades.

Seleção Brasileira busca talentos do futebol feminino na 
Flórida no 1° CBP Combine
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Desumidificador no local ou diferença de temperatura muito grande entre os cômodos podem indicar graves problemas.

Fechar contrato: seis dicas para evitar problemas na 

compra de um imóvel

A
tualmente a lei prote-
ge bastante um com-
prador de imóvel resi-

dencial que foi enganado pelo 
vendedor. Legalmente, o do-
no não  pode mais esconder 
qualquer problema sério  no 
imóvel oferecido. Na verdade, 
essa “esperteza” pode gerar 
problemas sérios  tanto para 
o corretor quanto para o pro-
prietário.

O objetivo desta cobertu-
ra jurídica é sempre proteger 
o consumidor. Por isso, anún-
cios que induzem ao erro e 
imóveis com danos mais gra-
ves sem o comprador atestar - 
por escrito - que estava ciente 
dos problemas, são transações 
que provavelmente vão  para 
litígio. E, em sua maioria, o 
comprador leva a melhor.

Pensando em te ajudar a 
não ter problemas em sua tran-
sação, vou te dar algumas dicas 
para que tudo ocorra bem. Na-

turalmente, essas dicas são par-
ticularmente interessantes se 
você é leigo no assunto.

1- Desumidificador e bom 
ar no local. Isoladamente, pa-
ra fins de detecção de proble-
mas no imóvel, nenhum dos 
dois significa problema. Mas, 
juntos, pode significar que o 
dono está tentando esconder 
algo mais sério. O bom ar po-
de estar servindo para efetiva-
mente esconder um mau odor 
de mofo, por exemplo.

2- A água do banhei-
ro não  corre direito ou pa-
rou de correr quando o com-
prador abriu a torneira. 
Provavelmente o dono fechou 
o registro porque alguma tor-
neira não funciona direito e a 
água (do chuveiro, pia ou sani-
tário) não para de correr. Pode 
ser algum problema simples, 
que qualquer ‘handman’ fa-
ça,  mas pode mascarar algo 
mais sério.

3- Diferença de temperatu-

ra muito grande entre os cô-
modos. Se for ar-condiciona-
do central, o problema pode 
ser grave e o custo de conser-
to bem alto.

4- Se houver pintura no-
va no teto de apenas um cô-
modo. Normalmente esse é 
um indício de algum tipo de 
vazamento, para piorar, al-
guns proprietários de casa ain-
da guardam baldes recém usa-
dos na garagem.

5- A luz não funciona em 
apenas um cômodo. Pode ser 
apenas um problema de lâm-
pada queimada, mas pode ser 
algo mais grave na instala-
ção elétrica do cômodo.

6- Plantas e outros itens 
decorativos em locais não cos-
tumeiros. Pode indicar algum 
problema no chão ou na pa-
rede.

Apesar de todos esses 
itens serem bastante  rele-
vantes para identificar pro-
blemas, eles podem ser facil-

Anúncios que induzem ao erro e imóveis com danos graves sem o comprador estar ciente são problemas.

pixabay

mente identificados em uma 
inspeção de ‘closing’. Colocar 
condições  no contrato, natu-
ralmente, também é uma so-
lução interessante.

Caso, mesmo assim, o 
comprador não queira ne-

gociar o contrato por causa 
desses detalhes, o proprietá-
rio pode recorrer a ações bem 
simples. Comprar uma lâm-
pada ou um teste de bucal pa-
ra o cômodo sem luz, mudar 
os itens decorativos de lugar 

e solicitar dois ou três  orça-
mentos  para o problema do 
banheiro são alguns exemplos 
práticos com solução simples 
que podem ajudar o proprie-
tário a persuadir o comprador 
a fechar o negócio.

João Freitas
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Mais 62.000 alunos retornarão ao ensino presencial em NY 

Mais 62.000 alunos entre o sexto e o oitavo ano das escolas 
públicas de Nova York que optaram pelo aprendizado presen-
cial retornarão às salas de aula em 25 de fevereiro, disse o pre-
feito Bill de Blasio na segunda-feira, 8. Professores e funcioná-
rios retornarão no dia anterior, afirmou o prefeito. 

O chanceler do Departamento de Educação de Nova York, Ri-

chard Carranza, disse que estava “emocionado” em anunciar o 
retorno. Tanto o prefeito quanto o chanceler destacaram os efei-
tos do isolamento que os alunos e professores estão sentindo.

O DOE está contratando pessoal adicional para apoiar sua 
sala especial, o centro de planejamento e resposta à pandemia, 
disse Carranza. Leia a matéria completa no gazetanews.com. Cerca de 62.000 alunos entre o sexto e o oitavo ano voltam às escolas. 

Yasmeen Khan via WNYC.org 

Parte do pacote de ajuda de US$ 1,9 trilhão de Biden tornaria as apólices de 

compra do Obamacare mais acessíveis para a classe média.

Projeto da Câmara ampliaria a 
elegibilidade para o Obamacare 

A 
mais recente legisla-
ção de alívio pela pan-
demia da Câmara tor-

naria mais pessoas elegíveis 
para subsídios do Obamaca-
re (Affordable Care Act) por 
dois anos.

O projeto de lei, apresen-
tado esta semana pelo presi-
dente do Comitê de Modos e 
Meios da Câmara, o deputado 
Richard Neal, tornaria o sub-
sídio federal mais generoso e 
eliminaria o limite máximo 
de renda.

Parte do pacote de aju-

da de US$ 1,9 trilhão de Bi-
den, as duas medidas torna-
riam as apólices de compra do 
Obamacare mais acessíveis pa-
ra muitos americanos de clas-
se média, que há muito fo-
ram excluídos da assistência 
federal premium porque ga-
nham muito.

Os inscritos não pagariam 
mais do que 8,5% de sua renda 
para cobertura, contra quase 
10% agora. Além disso, aque-
les que ganham mais do que 
o limite atual de 400% do ní-
vel de pobreza federal - cerca 

de US $ 51.000 para um indiví-
duo e US $ 104.800 para uma 
família de quatro pessoas em 
2021 - se tornariam elegíveis 
para ajuda.

Ainda, a legislação reforça-
ria os subsídios para inscritos 
de baixa renda, eliminando 
completamente seus prêmios. 
E criaria subsídios para traba-
lhadores desempregados que 
são inelegíveis para continuar 
sua cobertura baseada no tra-
balho através do COBRA.

Os prêmios anuais mé-
dios para seguro saúde patro-
cinado pelo empregador no 
ano passado foram de cerca 
de US$ 7.500 para cobertu-
ra individual e cerca de US$ 
21.500 para planos familiares, 
de acordo com a Kaiser Family 
Foundation. 

Com informações da CNN. 
Leia a matéria completa no ga-
zetanews.com. O projeto de lei foi apresentado esta semana pelo deputado Richard Neal e eliminaria o limite máximo de renda. 

Pixabay

“Os inscritos não 

pagariam mais do que 

8,5% de sua renda para 
cobertura, contra quase 
10% agora, segundo a 
proposta da Câmara.
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Trump é investigado por 

promotores na Geórgia
O gabinete do secretário 

de estado da Geórgia abriu na 
segunda-feira, 8, uma inves-
tigação sobre o telefonema 
entre o ex-presidente Donald 
Trump e o secretário de Esta-
do da Geórgia, no qual, Trump 
tenta reverter os resultados 
das eleições em um condado.

Na ocasião, o então presi-
dente disse que queria “encon-
trar” votos suficientes para re-
verter sua derrota no estado, 
disse um oficial. Os promoto-
res do condado de Fulton de-
ram início às investigações e 
Trump passou a ser investiga-
do criminalmente.

Walter Jones, porta-voz do 

secretário de Estado Brad Ra-
ffensperger, confirmou a in-
vestigação.

No dia 2 de janeiro, Do-
nald Trump ligou para o se-
cretário de Estado da Geórgia, 
o republicano Brad Raffens-
perger, e insistiu para que ele 
“encontrasse” votos suficien-
tes para reverter sua derrota.

Trump repreendeu Raf-
fensperger alternadamente, 
tentou bajulá-lo, implorou-lhe 
para agir e ameaçou-o com va-
gas consequências criminais 
se o secretário de Estado se re-
cusasse a prosseguir com suas 
falsas alegações. Leia mais no 
gazetanews.com.

Trump é acusado de pressionar secretário da Geórgia por votos. 

The White House 

A maioria dos senadores considerou que o processo é “constitucional”, 

apesar dos apelos de alguns republicanos para suspender o julgamento.

Senado segue com segundo 

impeachment de Trump 

O 
Senado decidiu abrir 
formalmente o segun-
do julgamento de im-

peachment contra o ex-pre-
sidente Donald Trump na 
terça-feira, 9. Trump é acusa-
do de “instigação à insurrei-
ção”, após a exibição de um 
vídeo com imagens que re-
lembrou o brutal ataque ao 
Congresso.

A maioria dos senadores 
considerou que o processo é 
“constitucional”, apesar dos 
apelos de alguns republicanos 
para suspender o julgamento 
já que Trump não está mais 
no cargo.

Ao todo, foram 56 votos fa-
voráveis e 44 contrários, sen-
do que seis senadores repu-
blicanos – Bill Cassidy, Susan 
Collins, Lisa Murkowski, Mitt 
Romney, Ben Sasse e Pat Too-
mey – votaram pela constitu-
cionalidade da ação.

Na abertura da sessão, a 
acusação recorreu a imagens 
da violência em 6 de janeiro 
para reviver os momentos de 
terror. Em seus argumentos 
iniciais, os promotores ressal-
taram que o processo contra o 
republicano é baseado em “fa-
tos concretos e sólidos”.

O deputado democrata Ja-
mie Raskin, o principal dos 
oito promotores do impeach-
ment, apresentou um vídeo 
de cerca de 10 minutos com 
trechos do discurso do repu-
blicano e com imagens da in-
vasão ao Capitólio por grupos 
de extrema direita.

“Se isso não é um crime e 
um delito digno de impeach-
ment sob nossa Constituição, 
não vejo o que poderia ser”, 
disse Raskin.

Para o democrata, “Donald 
Trump violou claramente seu 
juramento como presidente”.

Se for condenado, Trump pode perder seus direitos políticos. 

AFP

Já o congressista Joe Ne-
guse argumentou que o jul-
gamento do magnata é cons-
titucional e ressaltou que não 
está escrito na Constituição do 
país que ex-presidente não po-
deriam ser alvos de processos.

Logo depois, o advogado 
de Trump, Bruce Castor, ale-
gou ilegalidade no processo e 
afirmou que seu cliente tam-

bém condena a violência do 
dia 6 de janeiro.

A partir de quarta-feira, 
10, serão feitas a apresenta-
ção dos argumentos da defe-
sa e acusação. Cada lado terá 
até 16 horas, distribuídas por 
dois dias. A expectativa é de 
que o julgamento termine na 
próxima semana. Com infor-
mações da ANSA.
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Governo analisa conceder mais três parcelas de R$ 200 aos trabalhadores informais.

Brasil busca ajuste para auxílio emergencial

O 
ministro da Economia, 
Paulo Guedes, disse às 
lideranças do Congres-

so que vai precisar de uma 
nova versão de uma “Propos-
ta de Emenda Constitucional 
(PEC) de guerra” para conce-
der mais três parcelas de R$ 
200 do auxílio emergencial 
aos informais, com custo to-
tal de cerca R$ 20 bilhões - va-
lor semelhante ao previsto pa-
ra compra das vacinas contra 
a Covid-19.

Na avaliação de Guedes e 
sua equipe, esse novo texto da 

PEC precisa conter uma cláu-
sula de calamidade pública, 
para dar segurança jurídica 
à concessão do auxílio emer-
gencial com a edição de um 
crédito extraordinário, e es-
tar associado às medidas fis-
cais contidas na PEC do pacto 
federativo.

O diagnóstico apresenta-
do pela equipe econômica é 
de que o auxílio emergencial 
é para o enfrentamento da 
covid-19 e o agravamento da 
pandemia pede um protocolo 
de crise com a cláusula.

o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que vai precisar de uma nova versão de uma “Proposta de 

Emenda Constitucional (PEC).

Edu AndRAdE/Ascom/ME

Visit Florida vai investir em campanha para atrair turistas brasileiros
Para a retomada do turismo 

no estado, o Visit Florida vai lan-
çar uma campanha focada no 
mercado brasileiro. Em entrevis-
ta exclusiva ao M&E durante o 
Florida Huddle 2021, na quarta-
-feira, 10, a CEO do Visit Florida, 
Dana Young, destacou os desa-
fios com a pandemia e as ações 
que estão sendo criadas para o 
tão importante e delicado mo-
mento da retomada do turismo, 
enfatizando que os turistas bra-

sileiros respondem por boa fatia 
do mercado turístico da Flórida.

“Vamos lançar agora na 
primavera (dos EUA) uma 
campanha de consumo no 
Brasil para encorajar os tu-
ristas a realizarem futuras re-
servas para a Flórida, porque 
estaremos prontos para rece-
bê-los quando for possível”, 
disse.

Young frisou que o Brasil 
continuará tendo sua extrema 

importância por ser o terceiro 
maior mercado emissor inter-
nacional para a Flórida. “Esta-
mos compromissados com o 
mercado brasileiro, e o Flori-
da Huddle é uma grande opor-
tunidade para nos reunirmos 
com operadores, agentes de 
viagens e consolidadores da-
quele país”, afirmou. Fonte: 
portal M&E. 

Leia a matéria completa 
no gazetanews.com. Turistas brasileiros são um dos mais frequentes na Flórida.

divulgação

Resultados de uma pes-
quisa realizada por cientistas 
na França contestam hipótese 
de que pandemia de covid-19 
teria começado em dezem-
bro em Wuhan, no centro da 
China. 

A teoria de que a covid-19 
já se propagava na Europa an-
tes do que se imaginava já era 
defendida por especialistas e 
agora parece se concretizar. 
Os resultados de um estudo 
desenvolvido por um grupo 
de pesquisadores franceses foi 
publicado no dia 6 na revista 
European Journal of Epide-
miology. 

O trabalho apoia as inves-
tigações de médicos do hospi-
tal Albert-Schweitzer de Col-
mar, no nordeste da França.

Estudo confirma 
que covid-19 
circulava na 
Europa em 2019

Itália amplia restrições pela covid-19.
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G
erenciar bem a sua gra-
na  é a chave para atin-
gir maior tranquilidade 

financeira e até mesmo sua in-
dependência.

O planejamento financeiro 
é a base da construção do seu 
castelo. Depois, é preciso focar 
nos 3 pilares:

poupar/ganhar mais/ investir 
melhor Se você parar para ana-
lisar as pessoas ricas, em qual-
quer país que seja, vai perce-
ber que elas representam uma 
pequena parcela da população. 
Por que será que isso acontece?

E quem são os ricos? Simples-
mente pessoas que ganham mais 
do que precisam para viver.

Vamos conhecer alguns há-
bitos financeiros das pessoas ri-
cas para atingir o sucesso.

Tom Corley passou 5 anos 
estudando o dia a dia de 233 
pessoas ricas e de 128 pessoas 
pobres para tentar entender as 
diferenças fundamentais entre 
os hábitos dos dois grupos. As 

conclusões dele estão no livro 
“Rich Habits” mas aqui estão al-
guns hábitos que se acordos po-
dem te levar onde você deseja 
chegar no seu futuro.

Vamos conferir?
Exercícios físicos 
A média de treino de pessoas 

ricas é de meia hora, quatro ve-
zes na semana. Pouco importa a 
intensidade do exercício, mas sim 
manter a consistência. Segundo 
o autor, os resultados se mostra-
ram efetivos não apenas no cor-
po, mas também em clareza men-
tal, proatividade e foco.

Construir relacionamentos 
Relacionamentos são um dos 
bens mais importantes das pes-
soas ricas, de acordo com o au-
tor do livro. Peach mantém con-
tato sempre que possível com 
uma lista de influenciadores e 
percebeu que isso ajudou no 
ritmo de trabalho, em contra-
tações e entrevistas Metas cla-
ras Visualizar metas, estabelecer 
prazos e montar planos de ação 
são a melhor forma de realmen-
te chegar ao destino planejado. 
Isso deve ser feito, se possível, 
diariamente e em forma de lis-
ta, de acordo com os estudiosos.

Ler muito Leitura é extrema-
mente comum entre os CEOs 
mais bem-sucedidos e os maiores 
bilionários do mundo. Em mé-
dia, eles leem 60 livros ao ano.

Praticar meditação Com li-
mites, gostar de si próprio é es-
sencial para o seu bem estar. A 
construção da autoestima pas-
sa pela autoafirmação das áreas 
mais importantes da sua vida, 

criando, por exemplo, mantras 
para as metas que quer alcançar 
– sempre de forma realista. Isso 
ajuda as pessoas a acreditarem 
em si mesmas.

Voluntariado 72% das pes-
soas ricas praticam algum tipo 
de atividade voluntária ao menos 
5 horas por semana. Isso ajuda 
a expandir a rede de relaciona-
mentos com pessoas generosas.

Mentoria Confie em uma 
pessoa que esteve no seu lu-
gar e chegou longe. Mesmo as 
pessoas mais bem sucedidas do 
mundo tiveram mentores. Mark 
Zuckerberg aprendeu com Steve 
Jobs; Bill Gates fala sobre a aju-
da que recebeu de Warren Buf-
fett. Dessa maneira, é mais fá-
cil criar planos de carreira e de 
crescimento.

Consistência é o que vai fazer 
você realmente criar estes hábi-
tos. Um pouquinho de cada vez.

Conta pra mim: quantos des-
tes hábitos você já possui?

Uma ótima semana para todos!

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

Hábitos milionários fazem a diferença

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.
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A 
resposta à pergunta acima é 

&quot;Porque permitimos que 

o façam&quot;.

Ocorre um problema sério 

com algumas pessoas boas que gostam 

de pessoas: elas insistem em ser disponí-

veis e generosas obtendo como resulta-

do ser usadas e desrespeitadas. Quando 

finalmente se dão conta, se sentem traí-

das, tristes e decepcionadas. Muitas ten-

dem a endurecer no ressentimento; ou-

tras se deprimem sem saber como reagir 

de forma a salvar tanto sua bondade co-

mo a confiança nos outros.

Numa cultura onde feminino e mas-

culino vivem divorciados, coração e in-

teligência não se conversam. Nesse con-

texto ser bom geralmente significa ser 

tolo e vulnerável. Quantas pessoas esper-

tas você conhece que podem chamar de 

boas? E quantas pessoas boas pode no-

mear que são espertas? Estou falando de 

pessoas boas, não das sonsas. Ser bom 

é fazer e dar sem pedir nada em troca; 

ser sonso é ser dócil para conseguir algo 

em troca.

Pessoas boas geralmente lidam ou 

com gente sorrateiramente egoísta (as 

sonsas e cegas) ou com as explicitamen-

te egoístas (as autoritárias e insensíveis). 

Continuar sendo disponíveis com pes-

soas assim não vai tornar essas pessoas 

repentinamente melhores, como se pu-

dessem receber uma iluminação impro-

visa e fossem ficar com vergonha de te-

rem se aproveitado de alguém por tanto 

tempo. Não, muito pelo contrário: dar 

sem receber alimenta o egoísmo do ou-

tro. Generosidade cega nutre o aproveita-

mento alheio. A disponibilidade incondi-

cional dá suporte à prepotência do outro.

A alternativa é ser inteligentemen-

te bons. Unir a cabeça ao coração e, con-

sequentemente, abrir os olhos e sair da 

fantasia. Os seres humanos incluem em 

si um emaranhado de motivos, tendên-

cias, problemas e intenções. Ao quere-

mos ser bons, cabe a pergunta: exata-

mente com o que se é bons? Com qual 

intenção, tendência, comportamento do 

outro estamos sendo bons?

Quando dizemos &quot;sim&quot;, 

o que estamos apoiando no outro? E o 

nosso &quot;não&quot; põe limites no 

que exatamente do outro?

Essas perguntas se respondem com 

outras perguntas: O que queremos in-

centivar? Quais são nossos valores? Que 

relação queremos? E sobretudo: o &quo-

t;sim&quot; e o &quot;não&quot; que eu 

digo ao outro já os disse antes para mim 

mesma? Permitir o comportamento do 

outro não é sinônimo de bondade, mas 

de passividade e inconsciência. Há atitu-

des que devem ser interrompidas. Mui-

tas vezes, as pessoas sequer se dão conta 

do que fazem e jamais irão se aperceber 

até não encontrarem um obstáculo na 

sua frente. Esse obstáculo é você quando 

diz &quot;não&quot;. E esse &quot;não&-

quot; tem que ser tanto mais firme quan-

to mais intensa for a tendência do outro 

ou quanto mais antigo for o comporta-

mento que se quer modificar.

Saber dizer &quot;não&quot; im-

plica se dar o direito de se proteger, de 

querer receber algo em troca e de ser fe-

liz. Muitas vezes, essa &quot;bondade&-

quot;, que como um tiro sai pela cula-

tra, só se compreende quando se observa 

com mais profundamente e se dá uma 

olhadela no nível  de autoestima da pes-

soa. Baixa autoestima busca aprovação 

dos outros, apoio, carinho e reconheci-

mento. E como pretende obtê-los? Dan-

do! No fundo o super-bom, dá para poder 

receber carinho e aceitação. Tem medo 

de estabelecer limites e de perder as pes-

soas, que porém não pode conquistar de 

verdade sem antes se respeitar.

A busca inconsciente por amor e 

aprovação está na raiz daquela bonda-

de que acaba por ser abusada pelos ou-

tros. E estragamos o conceito tão bonito 

da bondade. Precisamos salvar a bonda-

de distribuindo-a inteligentemente e se-

meando-a no terreno fértil dos corações 

abertos.

Os demais precisam antes de edu-

cação. E você, pessoa boa, de consciên-

cia. A crise que nasce da realização de 

que aproveitaram de nós é a crise exis-

tencial pela forma como temos condu-

zido nossa vida.

VIVER BEM

Adriana Tanese Nogueira - Psicanalista, filósofa, life coach, terapeuta transpessoal, intérprete de sonhos, terapeuta Florais de Bach, autora, educadora perinatal, fundadora da ONG 
Amigas do Parto (www.asmigasdoparto.org), do AELLA - Instituto Internacional de Educação Psicológica e Espiritual (www.aellaedu.com). Office: Boca Raton, FL-USA. +1-561-3055321

POR QUE AS PESSOAS SÃO TÃO APROVEITADORAS?

adriana@gazetanews.comPor ADRIANA TANESE NOGUEIRA
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U
ma noite no jar-
dim com quem você 
ama e desfrutando 
um show do mun-

dialmente conhecido Troy 
Anderson e sua Wonderful 
World Band, interpretando 
os clássicos de Louis Arms-
trong. Uma maneira divina 
de celebrar o amor no do-
mingo, 14 de fevereiro - tu-
do em um ambiente amplo, 
lindo, seguro e socialmen-
te distante. O ingresso inclui 
o show, uma cesta de jantar 
gourmet, e uma garrafa de 
Whispering Angels Rosé. Es-
te evento especial é possí-
vel graças ao apoio genero-
so de RejuvChip e Chateau 
d&#39;Esclans.

Troy Anderson como “Sa-
tchmo” no trompete, com o 
lenço, é claro, e a voz grave 
e característica, traz Arms-
trong de volta à vida! Ander-
son ganhou muitos prêmios 
em todo o mundo e tam-
bém interpretou Louis Ar-
mstrong no filme Capone. A 
música de Louis Armstrong 
é atemporal e universal e 
atrai todas as gerações. Íco-
ne americano, Armstrong se 
apresentou várias vezes em 
Miami na década de 1940, 
no Lyric Theatre e em outros 
locais, onde fez campanha 
para públicos integrados. 
Troy Anderson é considera-
do o maior artista de tributo 
a Louis Armstrong no mun-

I
vete Sangalo e a banda 
Harmonia do Samba, entre 
outros grandes nomes da 
música baiana, não pode-

rão levar este ano a tradicional 
energia ao público que costuma 
viajar a Salvador no período de 
carnaval, pelos motivos já co-
nhecidos. E claro que Ivete San-
galo não deixaria a época passar 
em branco. Já está nas platafor-
mas digitais a contagiante “Tá 
Solteira, Mas Não Tá Sozinha”, 
tendo como convidado o can-
tor Xanddy, do Harmonia do 
Samba.

“Um pagodão daqueles! 
Tem coisa mais baiana e carna-
valesca que o nosso pagodão? 
Melhor que isso é poder gravar 

um grandão com o mestre Xan-
ddy. A soma perfeita”, come-
mora Ivete, sobre a faixa pro-
duzida por Radamés Venâncio 
e composta por ela em parceria 
com Samir, Gigi e o próprio Ra-
damés, cujo refrão diz “Tá sol-
teira, mas não tá sozinha / Que 
é isso? / Tá solteira, mas não tá 
sozinha / Joga, joga, joga, joga 
/ Vá devagar com a rainha / Vá 
devagar com a rainha / Uma sal-
va de palmas pra ela”.

Xanddy também comentou a 
parceria: “participar dessa música 
é um presente para mim e para 
o Harmonia. Uma composição de 
Ivete e de amigos queridos que, 
como ela mesmo considerou, 
‘tem a nossa cara’. Uma música 

que ressalta o empoderamento 
da mulher, com uma letra com 
uma mensagem tão forte e repre-
sentativa para a classe feminina. 
Consigo fechar os olhos e ver a 
pressão daquele mar de gente, se 
o Carnaval acontecesse, curtin-
do o balanço, dançando, pulan-
do do nosso jeitão bem baiano e 
brasileiro de ser. A expectativa é 
a melhor possível. É um privilé-
gio fazer essa parceria de sucesso 
de mais um projeto de Ivete que, 
certamente, será inesquecível co-
mo tudo o que ela faz no âmbito 
musical”.

Ivete, Xanddy e a banda de-
la se reuniram para um colorido 
videoclipe da canção, no qual a 
cantora é apresentada como ra-

inha suprema, mas ao sair por 
um passeio pelas ruas da Bahia, 
divide a coroa com outras mu-
lheres. “Tá Solteira, Mas Não Tá 
Sozinha” é o primeiro lança-
mento do ano de Ivete Sangalo, 
e estará no repertorio da “live” 
especial de carnaval que ela fará 
ao lado de Claudia Leitte, no dia 
13 de fevereiro.

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.

Valentine’s Day no jardim botânico de Miami Beach

Ivete lança música de carnaval com Xanddy

planetamusica@gazetanews.comPor GENE DE SOUZA

do. Morando na Europa, on-
de faz longas turnês, Troy faz 
uma rara visita ao sul da Fló-
rida para apresentar os clás-
sicos de Armstrong para Va-
lentine’s Day no domingo, 
14 de fevereiro a partir das 
6pm. Miami Beach Botanical 

Garden fica na 2000 Conven-
tion Center Drive em Mia-
mi Beach. Ingressos custam 
$120 ($100 para membros) e 
incluem o concerto, jantar e 
garrafa de vinho. Ingressos e 
informações no site mbgar-
den.org
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The Mauritanian

STXFilms

Estreias nos 

cinemas na 

sexta-feira, dia 

12 de fevereiro, 

o drama “The 

Mauritanian”, do 

diretor vencedor 

do Oscar Kevin Macdonald. O longa 

acompanha a inspiradora história da 

luta de Mohamedou Ould Slahi pela 

liberdade depois de ter sido detido e pre-

so sem acusação pelo governo dos EUA 

durante anos. Sozinho e com medo, 

Slahi encontra aliados na advogada de 

defesa Nancy Hollander e sua asso-

ciada Teri Duncan, que lutam contra 

o governo por justiça, testando seu 

compromisso com a lei e seu cliente. 

Sua polêmica defesa, junto com as evi-

dências descobertas por um formidável 

promotor militar, o tenente-coronel 

Stuart Couch, revela verdades chocantes 

que provam que Slahi é inocente. No 

elenco estão Tahar Rahim, Jodie Foster, 

Shailene Woodley, Benedict Cumberbat-

ch, entre outros. Baseado no best-sellers 

do New York Times, “Guantánamo 

Diary”, escrito por Slahi, o roteiro foi 

adaptado por Michael Bronner, Rory 

Haines e Sohrab Noshirvani. O fi lme foi 

indicado ao Globo de Ouro de Melhor 

Ator em Filme, Drama (Tahar Rahim) e 

Melhor Atriz Coadjuvante (Jodie Foster). 

Vale a pena assistir!

Judas and the 

Black Messiah

Warner Bros

O drama 

biográfi co “Judas 

and The Black 

Messiah” estreia 

nos cinemas e 

na plataforma de 

‘streaming’ HBO Max no dia 12 de feve-

reiro! O longa conta a história de ascen-

são e queda de Fred Hampton, o ativista 

dos direitos dos negros e revolucionário 

líder do partido dos Panteras Negras. 

Um jovem proeminente na política, ele 

atrai a atenção do FBI, que com a ajuda 

de William O’Neal () acaba infi ltrando os 

Panteras Negras e causando o assassina-

to de Hampton. No elenco estão Daniel 

Kaluuya, LaKeith Stanfi eld, Dominique 

Fishback, Jesse Plemons, Martin Sheen, 

entre outros. A direção fi cou a cargo 

de Shaka King que também escreveu o 

roteiro ao lado de Will Berson. Um fi lme 

com boas atuações, mas tem um ritmo 

um pouco lento.

The Map of Tiny 

Perfect Things

Amazon Studios

Para comemo-

rar Valentine’s 

Day, a Amazon 

Studios disponi-

biliza no serviço 

de ‘streaming’ 

Prime Video na sexta-feira, dia 12 de 

fevereiro. O fi lme conta a história do 

perspicaz adolescente Mark, que vive 

no mesmo dia em um ciclo sem fi m. 

Até o seu mundo virar de cabeça para 

baixo quando ele conhece a misteriosa 

Margaret que também está presa no ci-

clo do tempo. Mark e Margaret formam 

uma parceria magnética, com o objetivo 

de encontrar todas as pequenas coisas 

que tornam aquele dia perfeito. Uma 

história de amor com uma reviravolta 

fantástica, enquanto os dois lutam para 

descobrir como - e se – vão escapar 

de seu dia sem fi m. No elenco estão 

Kathryn Newton, Kyle Allen, Jermaine 

Harris, Anna Mikami, Josh Hamilton 

e Cleo Fraser. O roteiro foi escrito por 

Lev Grossman que se inspirou em seu 

próprio conto. A direção fi cou a cargo 

de Ian Samuels. Filme gostosinho de 

assistir!

Fear of Rain

Lionsgate

O drama cheio de 

suspense “Fear of 

Rain” fi ca dispo-

nível no vídeo On 

Demand na sex-

ta-feira, dia 12 de 

fevereiro. Diagnosticada com esquizofre-

nia, a adolescente Rain Burroughs luta 

todos os dias com imagens perturbado-

ras, vozes angustiantes e sentimentos 

traumáticos que estão em sua mente. 

Mas quando ela insiste em ir contra o 

seus pais de que sua vizinha esconde 

um segredo obscuro, ela pede a ajuda 

de Caleb, um garoto da escola. Escrito 

e dirigido por Castille Landon, “Fear of 

Rain” é um suspense aterrorizante que 

leva você para dentro da mente de Rain 

enquanto ela confronta as alucinações 

assustadoras de sua imaginação para 

determinar se existe ou não algo escon-

dido bem ao seu lado. No elenco estão 

Madison Iseman, Katherine Heigl, Harry 

Connick, Jr., Israel Broussard, entre 

outros.

The World to Come

Bleecker Street

Também estrean-

do nos cinemas 

e no vídeo On 

Demand na sex-

ta-feira, dia 12 de 

fevereiro, o drama 

“The World to Come”. Em algum lugar 

ao longo da fronteira da costa leste ame-

ricana, em meados do século XIX, dois 

casais vizinhos enfrentam difi culdades e 

isolamento, cercados por uma esplên-

dida e desafi adora paisagem. Dirigido 

por Mona Fastvold e com roteiro de Jim 

Shepard e Ron Hansen, “The World to 

Come” explora como o isolamento é 

superado pela intensidade da conexão 

humana. No elenco estão Katherine 

Waterston, Vanessa Kirby, Christopher 

Abbott, Casey Affl eck, entre outros.

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

Estreias nos cinemas e plataformas digitais do final de semana prolongado

cinema@gazetanews.comPor JANA NASCIMENTO NAGASE

STXFilms
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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

As baianas Ane Sierralta e Barbara Soussa, que também 

celebrou seu aniversário no treeHouse 46.

Sheyla, Katia, Fernanda, Eliane, Gabriela e Claudia

os aniversariantes Sheyla e Jonas com Buck

Noite de “parabéns” no TreeHouse 

46 em Boca

O 
Treehouse 46 foi palco de algumas comemorações de 
aniversário, no último sábado, dia 6 de fevereiro e de 
muita música animada. A noite “Baile do Johnny” teve 

sertanejo, pagode, rock e pop e vários aniversariantes come-
moraram com amigos e familiares no bar e restaurante em Bo-
ca Raton. Nas fotos, os aniversariantes da noite.

Ana Cavallini comemorou o aniversario em Boca raton

Happy B-day para Ana Cavallini!

O 
“Happy Birthday” do Bastidores desta semana vai para a real-
tor e empresária paulista Ana Cavallini, radicada nos EUA há 
mais de 15 anos, e residente em Parkland. Ana fez aniver-

sário no dia 5 de fevereiro e comemorou a data com um delicioso 
brunch, no domingo, dia 7, com algumas amigas no Farmer’s Table, 
em Boca Raton. Uma manhã muito divertida e especial!

Saúde e Sucesso, Ana!




