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tão doentes e, assim, “abre
terreno” para instalar células saudáveis de um doador
compatível.
Sem esse fármaco, o
transplante de medula óssea
fica absolutamente inviável
em praticamente 50% dos casos e dificulta bastante o tratamento na outra metade, já
que as demais alternativas
disponíveis para essas situações são mais tóxicas e pouco práticas.
“Não há nenhuma lei que impeça
um laboratório de
Há um problema estrutural
que afeta a vida de milhares tirar certo medicade pessoas que carecem de mento do mercado,
mesmo que ele seja
tratamentos no Brasil e no
importante do ponmundo: o desabastecimento to de vista da saúde pública”, contexde medicamentos.
tualiza o sanitarista
Tiago Cepas, coorapós a fábrica aprovada pe- denador de políticas públicas
la Agência Nacional de Vigi- da Associação Brasileira de
lância Sanitária (Anvisa) na Linfoma e Leucemia (Abrale).
Após muita pressão de
produção desse remédio encerrar suas atividades no ex- médicos e pacientes, a decisão foi revertida — mesterior.
O bussulfano é uma das mo que de forma temporária.
poucas opções terapêuticas “Pelas últimas informações
disponíveis para indivíduos que recebemos, o fornecicom tumores hematológicos, mento está garantido até
como os linfomas e as leu- 2022”, diz Cepas.
O bussulfano ilustra bem
cemias: ele destrói as células da medula óssea que es- um problema estrutural que

mês de novembro de
2020 terminou com
uma péssima notícia
para os pacientes que necessitam fazer um transplante
de medula óssea: o bussulfano, um medicamento essencial para a realização do procedimento, deixaria de ser
distribuído no Brasil.
A farmacêutica Pierre Fabre, única empresa que comercializa esse produto no
país, anunciou a desistência

TELEFONES DE EMERGÊNCIA
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

tira o sono de gestores de
saúde e afeta a vida de milhares de pessoas que carecem
de tratamentos no Brasil e no
mundo: o desabastecimento
de medicamentos.
Nos últimos anos, terapias primordiais contra sífilis, hanseníase, tabagismo
e diversos tipos de câncer
desapareceram e deixaram
na mão quem mais precisava delas.
Durante a atual pandemia, até fármacos essenciais
para tratar os casos graves de
covid-19 apresentaram uma
escassez preocupante.
Mas qual a origem dessa crise de saúde pública? E
o que pode ser feito para resolvê-la?
A farmacêutica Luisa
Arueira Chaves, professora
da Universidade Federal do
Rio de Janeiro - Campus Macaé, aponta que a falta de opções farmacêuticas não é um
problema que surgiu no ano
passado.
“Desde a década de 1950
nós já encontramos documentos que relatam o desabastecimento em algumas
partes do mundo”, aponta.
Em sua tese de doutorado
em saúde pública pela Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz),

Fundado em fevereiro de 1994

Chaves observou uma mudança importante dos fatores
que motivam essa escassez a
partir da virada do século 21.
“Até os anos 2000, o desabastecimento era visto como
um problema de demanda,
em que os países não tinham
dinheiro para comprar por
questões de câmbio, desvalorização das moedas ou desorganização interna”, descreve.
Nos últimos 20 anos, porém, a perspectiva mudou
completamente: o problema
passou a ser na oferta dos
produtos. “Começam a pipocar casos em que os governos possuem meios de pagar,
mas não há quem faça a venda”, completa a especialista.
A questão ficou tão séria que a própria Organização Mundial da Saúde (OMS)
começou a fazer reuniões e
debates sobre o que poderia
ser feito para lidar com isso.
Em 2017, a entidade estabeleceu as suas primeiras
definições do que significa
o desabastecimento. “Isso é
muito importante para se definir políticas públicas globais e entender onde estão
os gargalos desta cadeia de
suprimentos”, ressalta Chaves. Leia o texto na íntegra
no site BBC Brasil.
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Miami Dade: (305) 644 1200
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Palm Beach: (561) 833 7711 (South)

ANIMAL CARE AND REGULATION DIVISION
Miami Dade: (305) 6441200
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As opiniões expressas em artigos são de
responsabilidade de seus autores e não
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jornal. Os serviços de propaganda são de
responsabilidade dos anunciantes.

Semana de 25 de fevereiro a 3 de março

O TEMPO NA FLÓRIDA
Por EMERSON DURAN

@vivaweather
Paulistano, meteorologista da Força Aérea Brasileira, engenheiro, especialista em aeronáutica atuou na
Força Aérea Brasileira por trinta anos e possui inúmeros projetos em diversas regiões do Brasil

FLORIDA CENTRAL
Faltando menos de um mês
para terminar o inverno, e
teremos muito sol, calor,
pouca chuva e temperaturas em elevação, mínima de
18°C (64°F)
e a máxima de 32°C (90°F).

SUL DA FLORIDA
Faltando menos de um mês
para terminar o inverno,
temperaturas em elevação
e chuvas esparsas, mínima
20°C (68°F) e máxima de
31°C (88°F).

| INVERNO até 20 de março
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Orlando terá novo complexo
para moradores de rua
O grupo Wendover Housing Partners está construindo um complexo de 100 novos
apartamentos mobiliados para
atender aos moradores de rua
do condado de Orange.
O condomínio com custo
total de $28 milhões será construído entre Orange Blossom
Trail e Americana Boulevard e
contará com serviços de assistência social.
A ideia é ajudar pessoas
que são ou foram moradores
de rua a saírem dessa condição, portanto, existe um critério de renda máxima para
a aquisição do apartamento.
As moradias apresentam va-

lores bem mais baixos que os
do mercado e o financiamento para a construção do complexo vem de 9.5% de créditos fiscais. Além disso, parte
do aluguel é coberta por vale-moradias do governo.
O condomínio, chamado
Durham Place, busca repetir
o sucesso de Warley Park, primeiro complexo construído
em Sanford pelo grupo Wendover Housing Partners.
No ano passado, a população de desabrigados nos condados de Orange, Seminole e
Osceola ultrapassou cinco mil
pessoas. Leia a matéria completa no gazetanew.com.
Wendover Housing Partners

Warley Park, primeiro complexo construído pelo grupo Wendover Housing Partners.

Centro de distribuição da Amazon
em Sunrise preocupa moradores
Será o quarto depósito a ser construído na região do sul da Flórida. Outros
dois estão sendo construídos nos condados de Homestead e Palm Beach.
AP Photo/Patrick Semansky

A

Amazon deu entrada
para a construção de
mais um armazém de
distribuição de mercadorias
no sul da Flórida. Porém, o
projeto tem preocupado moradores devido ao possível aumento no número de caminhões circulando na região, o
que levaria a uma sobrecarga
das estradas e problemas no
tráfego local.
Devido à maior parte da
carga do armazém ser composta por produtos de grande porte, apenas caminhões,
e não as conhecidas vans irão
utilizar o local.
Além disso, o tamanho do
empreendimento e sua localização, próximo ao shopping
Sawgrass Mill e do BB&T Center, gera desconfiança da população.
Reuniões entre habitantes e a empresa estão sendo

conduzidas desde janeiro na
tentativa de explicar melhor
o projeto e conseguir tranquilizar os moradores. O objetivo do empreendimento, que
vai empregar mais de mil pessoas, é acrescentar mais uma
linha de distribuição no sul da
Flórida para acelerar o atendimento.
Este é o quarto depósito
a ser construído na região e
visa atender pedidos de todo
o país. O primeiro armazém
montado no sul da Flórida foi
aberto em 2019 ao norte do
condado de Miami-Dade. Outros dois estão sendo construídos nos condados de Homestead e Palm Beach. Quando
tudo estiver pronto, a região
irá se tornar um dos maiores
complexos de abastecimento
e distribuição do e-commerce.
Reuniões com os moradores

O projeto tem preocupado moradores pelo aumento do tráfego de caminhões.

A Amazon afirma que os
caminhões só poderão entrar
e sair da propriedade por uma
estrada específica que não dá
acesso às áreas residenciais.
Nas assembleias, a Amazon se comprometeu a estabelecer um horário para os
funcionários que não afete os
horários de maior tráfego, como entrada e saída de traba-

lho e de escola. Também foi
feita, por parte da empresa,
uma doação de $500 mil para
os condados de United Ways
of Broward e Miami-Dade.
A empresa se comprometeu ainda a dar prioridade em
oportunidade de emprego para os residentes de Sunrise e
região.
Fonte: Sun Sentinel.
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Professores e
policiais serão os
próximos na fila
para a vacina

Comemoração de 50 anos da Walt Disney
World vai durar mais de 1 ano

Miami Dade Public Schools.

Visitantes estão convidados para a “Celebração Mais Mágica do Mundo”, anunciou o resort

D

ia 1º de outubro de
2021 irá fazer 50 anos
desde que Walt Disney
apresentou o Disney World
Resort, em 1971.
Hoje, o parque na Flórida é um dos destinos mais escolhidos entre turistas e tem
atrações para todas as idades e
para comemorar uma data tão
importante, visitantes estão
convidados para a “Celebração Mais Mágica do Mundo”.
Com duração de um ano

Disney Divulgação

e meio, a festividade promete experiências especiais. O
Castelo da Cinderela, no Magic Kingdon, por exemplo,
irá receber nova decoração,
a Árvore da Vida, no Animal
Kingdom, irá homenagear a
natureza com iluminação que
simula vagalumes e o Spaceship Earth, do EPCOT Center formará um céu estrelado
com a ajuda de novos painéis
reﬂetores. A ideia é transformar as atrações icônicas dos

Disney prepara celebração sobre a vida em comemoração aos 50 anos.

parques em símbolos de magia.
Mikey e Minnie não poderiam estar de fora da comemoração. Ambos terão novo traje
a altura com bordados dourados que foram elaborados exclusivamente para o evento.
Para mais informações sobre
o evento e como adquirir ingressos para os parques, acesse o site oﬁcial do parque.
Com informações do portal
Uol e Disney.

Farmácias CVS passam a distribuir vacina COVID-19 na Flórida
CVS

A rede CVS vai começar
a administrar a vacina COVID-19, ampliando as opções
para as pessoas que precisam
mais rapidamente da proteção
contra o coronavírus.
O governador Ron DeSantis disse que 81 locais selecionados da Farmácia CVS em

toda a Flórida receberão a vacina, incluindo 67 no Condado de Miami-Dade.
As outras lojas serão nos
condados de Broward, Collier,
Escambia, Flagler, Hendry,
Gadsden, Hillsborough, Manatee, Miami-Dade, Palm Beach, Polk, St. Lucie e Volusia.

Os locais terão capacidade para fazer 100 aplicações
por dia.
A CVS se junta às redes Publix, Walmart e Southeastern
Grocers, que inclui Winn-Dixie, na distribuição da vacina
por meio do Programa Federal
de Farmácias de Varejo.

81 locais selecionados em toda a Flórida receberão a vacina.

Professores perto da imunização.

Aos poucos a Flórida começa a expandir os grupos
prioritários para receber a vacina contra a covid-19. O governador Ron DeSantis disse
na terça-feira, 23, que os professores e policiais também serão os próximos grupos a serem elegíveis para as vacinas.
DeSantis quer que os quatro novos locais de vacinação
apoiados pelo governo federal que serão abertos no estado poderiam vacinar professores e policiais com 50 anos
ou mais. Leia mais no gazetanews.com.

Mais de 200 cursos
de graduação e
pós-graduação.

100% online
Estude onde e
quando quiser
Thifani de Oliveira
Aluna Uninter

Inscreva-se já

833 605-1255
617 618-5901
uninteramericas.com
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.
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Mulheres se disfarçam de idosas para receber vacina
Duas mulheres foram flagradas disfarçadas como idosas e
com as datas de nascimento alteradas em seus documentos na
tentativa de receber a segunda dose da vacina contra o coronavírus no dia 17 no condado de Orange.
As autoridades negaram a vacinação e emitiram um alerta
de transgressão para Olga Monroy-Ramirez, 44 anos, e Martha

Vivian Monroy, 34 anos, que compareceram ao Orange County
Convention Center vestidas com gorros, luvas e óculos.
Por estarem abaixo da faixa etária de elegível para vacinação
(65 anos), elas ainda não teriam direito à dose. Apesar de terem
conseguido a primeira dose, nessa segunda tentativa houve um
problema com suas habilitações, o que desmascarou o esquema.

Winter Park é eleita uma das
melhores cidades para solteiros

Fraude foi descoberta devido a problemas com a habilitação das duas.

Com pouco mais de 31
mil habitantes, a cidade
conta com 140 parques e
áreas verdes para lazer,
ideal para programas ao
ar livre.

A charmosa cidade da Flórida ficou atrás somente de Greenville, na
Carolina do Sul, e Missoula, em Montana, respectivamente.
Lorraine Boogich

O

site Money.com fez
uma lista com os sete
melhores lugares para
se morar quando se é solteiro,
sem filhos ou para quem está
procurando se aposentar e a
cidade de Winter Park, na região central da Flórida, entrou
no top 3 do ranking.
Um terço da população
americana se classifica como
solteira, de acordo com um
perfil de 2020 do Pew Research Center, e se você se encontra nessa categoria, gosta de

Winter Park, na região central da Flórida, está também entre os melhores lugares para morar.

parques e temperaturas mais
quentes, Winter Park pode ser

o local ideal.
As outras duas cidades que

sim você pode

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!

ocupam o segundo e primeiro
lugares na lista são Greenvil-

le - SC e Missoula - MT respectivamente. Abaixo de Winter Park estão Portland – OR,
Asheville – NC, Branford – CT
e Santa Fe – NM.
Para a pesquisa, foram
considerados critérios como
custo de vida local, oportunidades de emprego e atividades
e lugares que tornam a cidade agradável e possibilitam a
convivência social, tais como
restaurantes, bares, clubes e
organizações.
Winter Park

Com uma população de
pouco mais de 31 mil habitantes, sendo 43% destes acima 50
anos, a cidade conta com 140
parques e áreas verdes para lazer, o que torna o lugar ideal
para atividades ao ar livre. Fica
a apenas 7 milhas de Orlando,
mas é um lugar calmo e com
clima agradável que favorece
piqueniques, passeios de bicicleta, caminhadas e visitas ao
jardim botânico local.
No centro histórico da cidade é possível encontrar vitrines coloridas, museus e
uma arquitetura no estilo mediterrâneo. Entretanto, o custo de vida é um pouco alto,
sendo o preço médio de uma
casa na cidade o maior de toda
a lista divulgada pelo Money.
com. Mesmo assim, a média
do aluguel ainda é mais barata se comparada a Orlando.
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divulgação

BB Solutions
se destaca com
atendimento em
domicílio e abre
escritório no sul
da Flórida
Abertura de empresa nos EUA,
imposto de renda, aplicação para
ITIN - a B&B Solutions garante
facilidade no atendimento.
INFORME PUBLICITÁRIO

S

er atendido no conforto
da própria casa ou privadamente no escritório a BB Solutions traz essas duas
opções para a comunidade.
Liderada pelas empresárias
Ana Bessa e Juliana Bendetti, a empresa inaugura no
dia 1° de março o escritório
em Boca Raton para serviços consulares como emissão
de passaportes, procurações,
imposto de renda e aplicação

para ITIN number.
Há quase quatro anos com
o atendimento em domicílio,
inclusive aos finais de semana e fora do horário comercial, a BB Solutions atende na
área dos condados de Broward
e Palm Beach e tem conquistado cada vez mais clientes que
moram no sul da Flórida, como também em outros estados e países.
Com esse diferencial de
atendimento e uma equipe de
divulgação

a BB Solutions presta serviços em domicílio e também aos finais de
semana e horario nao comercial.

liderada pelas empresárias ana Bessa e Juliana Bendetti, a BB Solutions inaugura no dia 1° de março o escritório em Boca raton.
divulgação

especialistas fiscais bilíngues,
a BB presta serviços relacionados à solicitação e emissão
de documentos para a comunidade brasileira e americana com atendimento onde o
cliente preferir.
“A comunidade brasileira na Flórida é bem ampla e
trabalhar com eles (brasileiros) tem sido muito importante para a nossa empresa,
pois ficamos muito felizes
em poder ajudar a comunidade com diferentes questões. Atendemos não só brasileiros que estão aqui na
Flórida, como também os
que estão em outros Estados
e países. Incluindo também
aqueles que moram no Brasil e abrem empresas aqui
nos Estados Unidos”, ressaltam as sócias.
Com uma variedade de
serviços que inclui a solicitação de cópia autenticada de
certificado de casamento, de
divórcio e outros documentos
nos tribunais dos condados de
Broward e Palm Beach, ITIN,
EIN, abertura de empresa, passaporte americano, consulado
brasileiro, tradução, imposto de renda e preenchimento de formulários em geral, a
empresa também oferece um
pacote para emissão de passaporte no qual inclui as fotos e
os correios.
Por causa da pandemia, os

Com atendimento diferenciado, a BB Solutions providencia o iTiN number e outros documentos importantes.

“Atendemos brasileiros
que moram também em
outros estados dos EUA
e do Brasil que abrem
empresas aqui nos EUA”,
ressaltam as sócias.

atendimentos em domicílio
aumentaram. “Quando a pandemia começou, houve um
aumento na procura do aten-

dimento a domicílio, pois as
pessoas se sentiam mais seguras sendo atendidas em casa”,
destacam.
Para o futuro, as sócias
analisam ampliar a BB Solutions e fazer dela também
uma agência de seguros.
O escritório estará funcionando normalmente a partir
do dia 1° de março no endereço 8177, Glades Road Ste
210, Boca Raton, FL. (Zip code 33434), localizado no Pla-

za, onde tem a Party City, na
esquina da Glades com a Boca Rio.
Serviço
Para entrar em contato
com a BB Solutions:
https://www.facebook.
com/bbsolutionss/
https://www.instagram.
com/bbsolutionss/
www.bbsolutionss.com
Telefone: +1 866-922-5522.
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Tratamento para Covid pouco
usado pode salvar vidas na Flórida
Só este ano, 430 pessoas já foram tratadas por esse método, mas Memorial
Healthcare System afirma que ainda possui mais de 600 doses disponíveis.

A

infusão de anticorpos
é um tratamento pouco conhecido, mas que
é oferecido no sul da Flórida e,
se administrado nos primeiros
estágios da infecção por Covid-19, pode amenizar sintomas, prevenir uma piora no
quadro e uma possível hospitalização.
Médicos afirmam que nem
todo mundo sabe sobre essa
possibilidade e que os resulta-

dos que têm sido observados
são promissores.
O tratamento dura um total de duas horas: uma hora
para a infusão e outra hora
em que o paciente fica em observação até ser liberado para casa. Essa forma de cuidar
da doença ainda é recente,
chegou em dezembro quando o Memorial Healthcare System abriu um ambulatório em
Pembroke Pines para oferecer
Safe Haven Baby Boxes

Uma caixa da Safe Haven Baby Boxes vista do lado de dentro.

infusões de anticorpos monoclonais.
Pessoas que são testadas
positivamente para Covid-19
têm apresentado uma melhora progressiva quando a infusão é feita até dez dias após o
surgimento dos primeiros sintomas. Desde o início do ano,
430 pessoas já foram tratadas
por esse método, mas o hospital afirma que ainda possui
mais de 600 doses disponíveis.

As doses de infusão de anticorpos estão paradas em geladeiras nos hospitais ao redor
do país, tendo sido ministrados apenas 20% do estoque.
Uma das razões para esse desuso pode ser a falta de informação e especialistas sugerem que além dos pacientes,
muitos dos médicos ainda não
conhecimento sobre o tratamento.
Fonte: Sun Sentinel.

a infusão de anticorpos também se mostrou eficaz em variantes da covid-19.

Flórida pode implantar “caixas” para entrega de bebês
Um projeto de lei que está
sendo analisado pelos legisladores da Flórida pode abrir caminho para o estado implantar a “baby box” - uma “caixa”
instalada em locais apropriados onde os pais podem entregar legalmente seus filhos
recém-nascidos para adoção

até 30 dias após o nascimento.
O projeto de lei SB 122 expande a Lei Safe Haven da Flórida, que permite que os pais
entreguem bebês sem enfrentar processo criminal a uma
pessoa ou instituição.
De acordo com a organização sem fins lucrativos Sa-

fe Haven for Newborns, com
sede em Miami, mais de 320
recém-nascidos foram entregues na Flórida desde que a
Lei de Safe Haven foi promulgada em 2000.
A legislação aprovada pelo Subcomitê de Dotações para Saúde e Serviços Humanos

do Senado da Flórida por 7-4
voto, enfrenta a oposição de
alguns democratas e grupos
de defesa. O projeto daria ao
Departamento de Saúde da
Flórida autorização para regulamentar as caixas para bebês no estado. Leia a matéria
completa no gazetanews.com.
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Dr. Rodrigo Vianna - cirurgião brasileiro fala sobre
recorde do Centro de transplante de órgãos de Miami
Em entrevista ao Gazeta News, o médico brasileiro fala sobre o prazer e a responsabilidade de realizar transplantes.
Arquivo pessoal.

Arlaine Castro

“É uma responsabilidade
muito grande, mas
muito gratificante. Você
dá uma nova chance
também à toda família”,
ressalta Dr. Vianna.

O

Centro de transplante de órgãos de Miami
(Miami Transplant Institute) bateu recorde de transplantes nos Estados Unidos. Ao
todo, foram 747 procedimentos realizados em 2019 e, apesar da pandemia de covid-19,
em 2020 bateu novo recorde
com 721 transplantes.
Os números são mais do
que qualquer outro centro especializado nos Estados Unidos e um recorde para a maioria dos transplantes realizados
em um ano por qualquer centro desde a Rede de Aquisição
e Transplante de Órgãos -um
painel de profissionais médicos, receptores de transplantes
e famílias de doadores que desenvolvem a política nacional
de transplante de órgãos - que
começou a monitorar os procedimentos.
O Gazeta News entrevistou o Dr. Rodrigo Vianna, ci-

O cirurgião brasileiro é atual Diretor de Serviços de Transplante de Órgãos Sólidos do Miami Transplant Institute.

rurgião brasileiro e atual Diretor de Serviços de Transplante
de Órgãos Sólidos do Miami
Transplant Institute- operado
em conjunto entre o Jackson
Health System e o UHealth, o
sistema de saúde da University

of Miami, que juntos formam
o maior centro de transplante
de órgãos dos EUA.
GN - Como é liderar
o maior centro de transplantes dos EUA?
RV - É um prazer muito

grande, amo fazer transplantes.
É uma responsabilidade ainda
maior porque são vários serviços que eu acabo liderando,
desde coração, pulmão, rim,
pâncreas, intestino, etc. E isso
envolve o serviço adulto e pe-

diátrico. Então, como é liderar?
É uma responsabilidade muito grande, mas também muito
gratificante porque, quando você transplanta uma pessoa, você dá uma nova chance de vida não só à ela, mas também à
toda família. Quando uma pessoa está na fila do transplante,
toda a família dela sofre. Por isso a recompensa é enorme. Fazer transplante é uma coisa que
amo fazer, então, pra mim, fazer transplante é um trabalho,
mas também é um prazer. Eu
sou chefe do serviço (transplantes) de todos órgãos sólidos: coração, pulmão, rim, fígado e o
intestino. Tanto adulto como

pediátrico. O centro é o maior
de transplantes dos EUA. Em
2019, fizemos 747 transplantes
- o recorde no número de transplantes já feitos na história dos
EUA. Em 2020, apesar da pandemia de covid-19, fomos recorde
de novo, com 721 transplantes.
GN - Como é o trabalho de captação de órgãos e quantos órgãospessoas são atendidas
por mês?
A captação de órgãos é feita
de duas maneiras. A primeira
com nossa equipe que vai buscar o órgão em outros estados.
A gente acaba recebendo órgão
dos EUA inteiro e buscamos de
avião, de helicóptero. A segunda é com cirurgiões de outras
cidades que retiram os órgãos
e mandam para a gente aqui
em Miami. Fazemos mais de
60 transplantes por mês, são
quase dois transplantes por
dia. Leia a entrevista completa
no gazetanews.com.
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Atrasos em processos OPT prejudicam estudantes
estrangeiros que precisam se manter nos EUA
Sem o documento em mãos, alunos não conseguem empregos e até mesmo renovar carteiras de habilitação.
Workforce.org

E

studantes estrangeiros
nos Estados Unidos estão enfrentando diversos
problemas devido aos atrasos
no processamento de documentação e pedidos de trabalho (Optional Pratical Training
- OPT). A espera para a resposta da solicitação por parte do
United States Citizenship and
Immigration Services - USCIS,
que costumava ser de três a
quatro semanas, está podendo
chegar a meses. Isso faz com

que os alunos tenham dificuldades para conseguir empregos e até mesmo renovar carteiras de habilitação.
As causas pelo atraso atribuídas pelo USCIS incluem a
pandemia do coronavirus, o
aumento no número de pedidos e o grande volume do
serviço postal (muitas das solicitações e das respostas são
feitas pelo correio). Além disso, a nova proposta de imigração apresentada pela Ca-

sa Branca ao Congresso pode
acentuar ainda mais esse problema.
Na tentativa de dar conta,
o USCIS afirmou que colocou
os funcionários para trabalharem horas extras. Também está sendo feita uma redistribuição dos serviços para outros
centros, com o intuito de agilizar o processo.
Não se sabe ao certo o número de estudantes afetados
pelo atraso, mas estima-se que

Em 2019, o USCIS
recebeu em torno de
mais de 215 mil pedidos
de Optional Pratical
Training (OPT), segundo
estimativa.

Estudantes estrangeiros se formam pelo optional Pratical Training em San Diego.

em 2019, o USCIS tenha recebido mais de 215 mil pedidos
de OPT. Leia a matéria completa no gazetanews.com.

Pacote de estímulo da Califórnia inclui cheques para imigrantes indocumentados
EPa-EFE-KamIL KrZaCZYNSKI

Cerca de US$ 470 milhões em cheques de estímulo irão para 565.000 pessoas.

Os legisladores da Califórnia aprovaram na segunda-feira, 22, cheques de estímulo de
US $ 600 para residentes do
estado, incluindo imigrantes
que estão no país ilegalmente, de acordo com relatórios.
O gabinete do governador Gavin Newsom aprovou a

quantia para os cheques de estímulo na segunda-feira como
parte do novo pacote de alívio
COVID-19 de US $ 7,6 bilhões
do estado.
Cerca de US $ 470 milhões
em cheques de estímulo irão
para 565.000 californianos
com números de identifica-

ção fiscal individual que não
receberam pagamentos de estímulos federais e cuja renda
é inferior a US $ 75.000, muitos dos quais estão aqui ilegalmente, The Los Angeles Times
relatou segunda-feira.
A provisão aloca cerca de
US $ 2,3 bilhões para paga-

mentos de estímulo de US $
1.200 para residentes do estado com números de identificação fiscal individuais que
se qualificam para o Crédito
de Imposto de Renda Ganhado
na Califórnia (CalEITC) - principalmente pessoas que ganham menos de US $ 30.000.

IMIGRAÇÃO
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USCIS volta com versão
antiga do teste de
cidadania a imigrantes
Flickr

A medida
começa a valer
em 1º de março,
revertendo uma
decisão de Trump

O

s U.S. Citizenship and
Immigration Services
anunciaram no dia 22
que estão voltando para a versão de 2008 do teste de cidadania de naturalização começando em 1º de março de 2021,
revertendo uma decisão do
governo Trump que havia estipulado mais questões e outros detalhes.
Em 1° de dezembro de
2020, o USCIS implementou
mudanças no teste de cidadania de naturalização (teste de
cidadania de 2020) como parte de um processo de revisão
e atualização de teste dece-

Os candidatos voltam a ter que responder corretamente apenas seis questões.

nal. Por ele, os candidatos tinham que acertar pelo menos
12 questões de um total de 20.
Na versão anterior, de 2008, os
solicitantes têm que responder corretamente apenas seis
questões de um total de dez.
Porém, segundo a agência,

as mudanças “no processo, no
conteúdo, nos procedimentos
de teste e no cronograma de
implementação podem criar
inadvertidamente barreiras
potenciais ao processo de naturalização. Esta ação é consistente com a estrutura da

Ordem Executiva sobre Restauração da Fé em Nossos Sistemas Legais de Imigração,
que direciona uma revisão
abrangente do processo de
naturalização para eliminar
barreiras e tornar o processo
mais acessível a todos os indivíduos elegíveis”, justificou a
agência.
O teste de civismo de 2008
foi totalmente desenvolvido
ao longo de um período de vários anos com a contribuição
de mais de 150 organizações,
que incluíam especialistas em
inglês como segunda língua,
educadores e historiadores, e
foi testado antes de sua implementação. O USCIS pretende tornar o processo o mais
acessível possível, conforme
orientado pelo pedido do presidente Biden para revisar o
processo completamente.
Dessa forma, os candidatos que entraram com seu pedido de naturalização em ou
após 1º de dezembro de 2020
e antes de 1º de março de 2021
provavelmente estão estudando para o teste de 2020; portanto, o USCIS dará a esses
candidatos a opção de fazer o
teste de civismo de 2020 ou o
teste de 2008.
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Governo Biden muda prisão
e deportação pelo ICE
A administração Biden
emitiu uma nova orientação
imigratória ao U.S. Imigration
and Customs Enforcement
(ICE) no dia 18, instruindo
os agentes de deportação a
se concentrarem na prisão de
recém-cruzadores da fronteira e imigrantes indocumentados que forem uma ameaça à
segurança nacional e pública.

Sob a nova orientação da
administração Biden, o ICE
se concentraria em três categorias de imigrantes: aqueles
que representam uma ameaça
à segurança nacional; aqueles
que cruzaram a fronteira desde 1º de novembro e aqueles
que cometeram “crimes agravados”. A orientação vai valer
por três meses.

Casa Branca quer diminuir
famílias detidas na fronteira
WGRZ

A Casa Branca pretende reduzir drasticamente o número
de famílias detidas pelo Immigration and Customs Enforcement (ICE), exceto em circunstâncias especiais. Os detalhes
do plano ainda estão sendo
trabalhados pelos especialistas do Department of Homeland Security.
De 14 mil imigrantes detidos enquanto aguardam audiências ou deportações, mais
de 400 são pertencentes a famílias.

Plano é liberar integrantes.

O governo pretende colocar a maioria dos familiares
em “alternativas” à detenção,
como monitoramento por tornozeleira eletrônica ou um
programa de checagem regular monitorado por agentes.
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Total Help celebra 21 anos de serviços prestados para
a comunidade brasileira nos Estados Unidos
Com quase 300 mil casos atendidos nesses 21 anos, a Total Help conta com 67 advogados associados e 25 escritórios.
INFORME PUBLICITÁRIO

Regiane Luna

A

Total Help é uma das
mais tradicionais empresas para direitos dos
imigrantes nos Estados Unidos. Com quase 300 mil casos
atendidos nesses 21 anos até o
momento, a Total Help conta
com 67 advogados associados
e abrange toda a costa leste,
da Flórida até Massachusetts, e
na costa oeste, no Texas e Califórnia. Além de ter escritórios
em Portugal, Itália e Inglaterra.
Recentemente, inaugurou também um escritório próximo a
Tóquio, no Japão.
Sob o comando da CEO Regiane Luna, nascida em São
Luís do Maranhão, mas crescida
no Rio de Janeiro, e abrangência em toda a área imigratória,
a Total Help oferece assistência em ajuste de status, extensão de vistos, deportações, visitas em cadeias e presídios,
apelações em cortes, asilo – onde tem obtido êxito constante

Bacharel em Ciências Políticas pela Florida Atlantic University, Regiane Luna iniciou a Total Help no ano 2000.

-, além de processos criminais,
acidentes de carro, de trabalho,
mordida de cachorro, divórcio,
traduções juramentadas, etc.
De Los Angeles, onde mo-

rava e trabalhava, Regiane mudou-se para o sul da Flórida,
mais precisamente em Boca Raton, onde deu início à Total
Help. Com formação em As-

Regiane Luna

sociates Degree pela LA Pierce
College, é bacharel em Ciências
Políticas pela Flórida Atlantic
University e possui mestrado
em Lei Internacional pela St.
Thomas University. É casada
com o advogado americano Kevin Glory, proprietário do Kevin
Glory Law Office, um dos parceiros da Total Help.
Dentre as mudanças marcantes na área imigratória ao
longo desses anos, Regiane destaca duas: a lei 245i (a Seção
245i da Lei de Imigração e Nacionalidade (INA) permite que
certas pessoas que normalmen-

“A Total Help tem visto
e acompanhado em
cada fase diferentes leis
e perfis de brasileiros
vindo para cá”, analisa a
CEO Regiane Luna.
te seriam inelegíveis para ajustar seu status para residência
permanente nos Estados Unidos o façam sob certas condições) e o DACA.
“Durante esses 20 anos, assim que iniciamos, tivemos essa
lei que se o imigrante tinha um
‘sponsor’ ou empregador, aplicava pela 245i e o empregador
informando ao governo que tinha condições de manter esse
empregado, pagava uma taxa, e
se fosse comprovada a mão de
obra necessária a essa empresa,
o imigrante era beneficiado pelo Departamento de Trabalho.
Ele recebia um certificado e depois o processo era encaminhado para a imigração para que a
pessoa tivesse o visto de trabalho. Hoje, várias pessoas possuem green card por meio dessa lei. Teve também o DACA
para os jovens nesse período
que mudou a realidade de muitos menores - os ‘dreamers’ - indocumentados nos EUA. Considero as duas mais marcantes”,
ressalta Regiane.
Perfil dos imigrantes bra-

sileiros
Nessas duas décadas de
atuação da Total Help junto
a imigrantes nos EUA, a CEO
destaca também a mudança do
perfil dos grupos de brasileiros
que vêm para os EUA.
“Há 21 anos, a leva de brasileiros que vinha para os EUA
era bem diferente do que vemos hoje. Naquela época não
tinha a facilidade da internet
que tem hoje, era outro tipo
de brasileiro que vinha desbravar a América. Também, quando a economia do Brasil estava
ruim, vimos uma leva de brasileiros muito grande vinda pelo México, arriscando sua própria vida. Agora, nos últimos
anos e até hoje, estamos vendo pessoas muito bem preparadas, com curso superior e que já
vêm com toda uma programação, com outros tipos de vistos
também como o EB1, EB2, EB3,
que estão saindo mais agora. A
Total Help tem visto e acompanhado em cada fase diferentes
leis e diferentes perfis de brasileiros vindo para cá”, analisa.
Serviço
Total Help Group
888.633-3355
www.totalhelponline.com
Instagram
@totalhelp_group
Facebook
Total Help Group
@TotalHelpGroup

ASSESSORIA E SUPORTE JURÍDICO
ESPECIALIZADO PARA BRASILEIROS
Pixabay

Regiane Luna e o marido, o advogado americano Kevin Glory, proprietário do Kevin Glory Law Office.

Com experiência e tradição em Assessoria Jurídica para imigrantes, a TOTAL HELP
atua no mercado jurídico americano há mais de 20 anos,
possibilitando a mais de 120
mil clientes a realização do
sonho de uma vida próspera
e repleta de oportunidades.
São mais de 25 pontos de
atendimentos espalhados por
diversas cidades americanas
unidos por uma missão: a certeza de que podemos com nossa equipe de advogados fazer
mais por nossa comunidade
brasileira e latina, através do
apoio e suporte jurídico nos
EUA.
O alto índice de aprovações em processos comprova
aquilo que temos em nosso
DNA: dedicação, competência e credibilidade. Acidentes,
imigração, empresarial, pes-

A Total Help oferece assistência jurídica para green card e outros casos.

soal: a Total Help está aqui
para ajudar.
“Conte com a certeza de
que podemos fazer mais por
nossa comunidade brasileira,
através do apoio e suporte ju-

rídico nos EUA. A Total Help
apoia a sua estadia nos EUA
para estudar ou desenvolver-se pessoalmente. Conte com a
gente!”, garante Regiane Luna.

EUA
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Volta a aumentar matrícula de estudantes
estrangeiros em universidades dos Estados Unidos
O total de matrículas ultrapassou 2019-2020 em 10%, chegando a 5.583.753 até 18 de janeiro de 2021, aponta a Forbes.
Arquivo pessoal.

Arlaine Castro

C

om uma postura mais
acolhedora aos imigrantes pela atual administração, a perspectiva de milhares de estudantes estrangeiros
que querem os EUA como destino de estudos já se revela.
As inscrições internacionais para faculdades neste ano
já estão 9% acima do ano anterior, de acordo com dados do
Common App publicados pela
Forbes. A maioria dos principais países “remetentes” está
apresentando aumento, com
a notável exceção da China, a
principal fonte de estudantes
internacionais nos EUA.
Embora os pedidos da China tenham caído 18% em relação ao ano passado, essa perda é mais do que compensada
por grandes aumentos de candidatos de vários outros países; incluindo Índia (+ 28%),
Canadá (+ 22%), Nigéria (+
12%), Paquistão (+ 37%), Reino

Houve aumento de 41% de
matrículas de brasileiros
e 28% de indianos em
2021, segundo dados do
Common App.

Unido (+ 23%) e Brasil (+ 41%).
Além dos tradicionais,
mercados emergentes de estudantes internacionais estão
surgindo, segundo especialistas. Países da África, América
do Sul e Índia, que já ocupa o
segundo lugar depois da China como país de origem dos
estudantes, tendem a se tornar alvos para universidades e
faculdades diversifiquem seu
alcance para estudantes estrangeiros.
O total de matrículas ultrapassou 2019-2020 em 10%,
chegando a 5.583.753 até 18
de janeiro de 2021, aponta a
Forbes.

Para a advogada de imigração do sul da Flórida, Haydee
Nascimento, o governo Biden
vai buscar incentivar a vinda de estudantes estrangeiros
qualificados, como alunos de
doutorado e pós-doutorado,
inclusive com a possibilidade de receberem green card.
“Ele não quer que as pessoas
que estão aqui estudando e
que podem contribuir positivamente para a sociedade e a
economia não se sintam motivados. E é justamente isso que
estava acontecendo”, afirmou
Nascimento.

O estudante Bruno Andrade, de Salvador (BA), foi aprovado no ano passado para a University of Nebraska-Lincoln.

“Eles estão esquecendo dos estudantes brasileiros”
Aprovado na University
of Nebraska-Lincoln no ano
passado, mas sem o visto em
mãos por causa da pandemia,
o estudante Bruno Andrade,
de Salvador (BA), aluno do curso de Artes Cênicas, acha que

Biden poderia prestar mais
atenção aos estudantes brasileiros.
“Na última isenção de entrada Biden também não incluiu estudantes brasileiros.
Acho que eles estão esquecen-

do dos estudantes brasileiros,
deveriam dar uma atenção
maior”, analisa. O estudante fez o primeiro semestre
de forma online e foi para o
Equador em dezembro, onde
ficou 14 dias, antes de embar-

car para os EUA, conforme ordem executiva de Trump que
permanece em vigor com restrição direta a estudantes ou
turistas vindos do Brasil. Leia
a matéria completa no gazetanews.com.
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Biden garante vacinar
população dos EUA até julho
O presidente Joe Biden
afirmou que terá doses para
vacinar todos os americanos
contra a Covid-19 até julho
deste ano.
“Quando assumimos o cargo, só tínhamos 50 milhões
de doses disponíveis, e agora,
até o final de julho, teremos
mais de 600 milhões para vacinar todos os americanos”,
disse o presidente em entrevista à CNN.
“Elas estarão disponíveis.
Quando assumi, vimos que
não tinha nada nos refrigeradores e 10 milhões de doses
por dia estavam disponíveis.
Isso tivemos nas primeiras

três semanas depois que assumi o cargo. Falamos com
a Pfizer e a Moderna e pedimos mais vacinas em maior
velocidade para que fôssemos
de 200 milhões para 400 milhões até o final de maio e depois 600 milhões de doses até
julho”, explicou Biden.
“Utilizamos a lei de defesa nacional para ajudar na
fabricação e ter mais equipamentos sendo utilizados.
As pessoas já vão estar sendo vacinadas nesse meio tempo, não é que de repente vão
aparecer 600 milhões de doses”, continuou. Leia a matéria
completa no gazetanews.com.
Taylor Glascock2020 via CNN

O presidente afirmou que terá doses suficientes para todos até meio do ano.

Variante brasileira contagiosa de
COVID-19 é identificada no Alasca
É o sexto caso da variante P.1 a ser descoberto até agora nos Estados Unidos,
tornando o Alasca um dos apenas cinco estados com casos nos EUA.

U

m primeiro caso no estado de uma variante
de coronavírus altamente transmissível originalmente rastreada até o Brasil
foi descoberto no Alasca.
O caso foi descoberto na
terça-feira, 24, em uma amostra coletada de uma pessoa em
Anchorage que desenvolveu
sintomas de COVID-19 no início deste mês e não tinha histórico de viagens conhecido,
disse um oficial de saúde pública estadual ao Daily News.
É o sexto caso da variante
P.1 a ser descoberto até agora
nos Estados Unidos, tornando
o Alasca um dos apenas cinco
estados dos EUA com um caso conhecido desta variante
particular.
Dr. Joe McLaughlin, um
epidemiologista do departamento de saúde do estado,
disse que a variante P.1 atraiu

Nexus Science communication

uma preocupação particular
dos virologistas.
Não apenas há evidências
que sugerem que é mais transmissível que o vírus original ele devastou a cidade brasileira de Manaus, onde parecia ter
se originado - mas suas mutações também “parecem mudar o perfil antigênico do vírus”, disse ele.
Isso significa que pode ser
potencialmente contraído por
alguém que já estava infectado com a cepa original ou que
foi vacinado.
O que também é preocupante é que a pessoa de Anchorage que contraiu o vírus
não tinha nenhum histórico
de viagens conhecido, o que
poderia indicar uma possível
disseminação pela comunidade, disse McLaughlin.
As autoridades de saúde
estão cientes e monitoram um

A variante brasileira P.1 foi detectada sem histórico de viagem.

contato próximo da pessoa
que está confirmada com a
COVID-19, além de investigarem outros possíveis contatos.
A equipe de saúde pública
está trabalhando para localizar a amostra de teste desse
contato próximo, e sequenciá-la para verificar a variante
levará alguns dias, disse Jayme Parker, que dirige os la-

boratórios de saúde pública
do Alasca.
A variante P.1., que foi
detectada pela primeira vez
nos EUA em janeiro, é uma
das três variantes do coronavírus altamente contagiosas
em ampla circulação que geraram preocupação em todo
o mundo. Fonte: Anchorage
Daily News.
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Brasil chega a 250 mil mortos com ritmo
acelerado de óbitos por Covid-19

17

Fiocruz cria teste
que identifica
variantes da
covid-19

Especialistas culpam a vacinação lenta, sem plano definido e a falta de medidas de isolamento.

Itamar Crispim/Fiocruz

Marcelo Camargo/Agência Brasil

P

restes a completar um
ano de pandemia, o Brasil ultrapassa a marca de
250 mil mortes devido à Covid-19, segundo consórcio de
veículos de imprensa divulgado na quarta-feira, 24. Foram 1.390 mortes registradas,
250.036 óbitos desde o começo da pandemia, o que fez o
país atingir essa marca história de óbitos pela doença.
Foram 22 estados e o Distrito Federal que divulgaram

dados: Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás,
Minas Gerais, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná,
Rio de janeiro, Rio Grande do
Norte, Rondônia, Rio Grande
do Sul, Santa Catarina, Sergipe São Paulo e Tocantins.
Esse número mortes é
atingido em meio a uma vacinação sem campanha e com
novas variantes circulando.

Especialistas apontam um ritmo acelerado de transmissão
e de mortes, consequência da
falta de medidas de isolamento e de restrições impostas pelo estado.
Há um consenso entre epidemiologistas, médicos e virologistas de que as medidas de
isolamento não são suficientes, sendo a ausência delas o
principal fator para altas taxas
de transmissão e mortes. G1.
Vacinação drive-thru contra a covid-19 no Parque da Cidade, em Brasília.

Itamaraty viabiliza voo para brasileiros entre Portugal e Brasil
Internet

O Ministério das Relações
Exteriores divulgou nota no
dia 19 informando que concluiu negociação com Portugal para a realização de um
voo comercial extraordinário
entre Lisboa e Guarulhos (SP)
para o dia 26 de fevereiro devido à suspensão de voos dire-

tos entre os dois países no dia
27 de janeiro.
Segundo o Itamaraty, por
se tratar de uma operação privada, os interessados em embarcar no voo devem tratar diretamente com a companhia
aérea TAP, que será a responsável pelo transporte dos pas-

sageiros, para a marcação ou
aproveitamento de bilhetes
aéreos. Em função do estado
de emergência e as restrições
vigentes em Portugal devido à
pandemia, somente poderão
ingressar no aeroporto passageiros com bilhetes confirmados pela empresa aérea.

Brasileiros serão repatriados em voo comercial no dia 26 de fevereiro.

Variantes são alvos de testes.

Pesquisadores do Instituto Leônidas & Maria Deane
(ILMD/Fiocruz Amazônia) desenvolveram um teste com
protocolo RT-PCR que, além
de confirmar a infecção por
SARS-CoV-2, aponta se a pessoa foi contaminada por uma
das três variantes de preocupação (brasileira, britânica e
sul-africana).
A circulação dessas três variantes do novo coronavírus é
objeto de estudo e preocupação de pesquisadores e autoridades sanitárias ao redor do
mundo.

18

EUA

Gazeta Brazilian News · Semana de 25 de Fevereiro a 3 de Março de 2021

SAÚDE FINANCEIRA

saudefinanceira@gazetanews.com

POR CLAUDIA FEHRIBACH

DICAS PARA CUIDAR DAS FINANÇAS MESMO EM MEIO A UMA
PANDEMIA
Carioca,
formada em
Artes pela Universidade do
Rio de Janeiro.
Conselheira
financeira especialista em
orçamento,
crédito pessoal , proteção
de família e
acumulação
de patrimônio.
Vice-Presidente Executiva
da Five Rings
Financial.Envie
sua dúvida
por email para
claudia@fiveringsfinancial.
com

A

inda não saímos desta pandemia, então que tal observar algumas dicas que podem nos
ajudar a ter uma vida financeira mais
tranquila?
1. ORÇAMENTO AGORA!!!
Para uma vida financeira saudável, organização é essencial em todos
os momentos. Porém, em tempos de
crise, ter suas contas na ponta do lápis
é a chave para o caminho certo. Você
pode começar com a lista de gastos e
separar eles entre:
Fixos: as contas que chegam todos
os meses e são essenciais. Por exemplo conta de água, luz, aluguel e assim por diante;
Variáveis: gastos que não aparecem todos os meses no orçamento e
podem ser cortados com mais facilidade. Como gastos com diversão, entretenimento, estética, TV por assinatura, streaming e por aí vai.
Fazer um levantamento financeiro de um ano inteiro auxilia você a

se planejar para gastos e ganhos que
acontecem só uma vez nesse período.
Mas que também são importantes. Por
exemplo, bônus de fim de ano, impostos de casa e renda...
2. NA CRISE, CORTE DESPESAS!
HORA DE PASSAR A TESOURA NELAS
Com a lista das despesas variáveis, olhe
com atenção e marque tudo que pode
ser cortado. Para enfrentar esse tempo
de Coronavírus, as prioridades devem
ser destacadas e todo o restante deixado em segundo plano.
Lado positivo: o isolamento social, além de evitar na disseminação
do vírus, também te ajudará a reduzir

gastos com saídas e passeios. Já é um
bom começo.
Importante: plano de saúde e seguro em vida devem ser mantidos. Cuidados com a saúde também são prioridades nesse momento.
3. RENEGOCIE GASTOS ESSENCIAIS
Já reduziu os gastos não essenciais
e, mesmo assim, o orçamento não fechou? Tente renegociar os gastos como
aluguel e condomínio, por exemplo.
De modo geral, os credores flexibilizaram as formas de pagamento e até reduziram juros. Tente sempre negociar
antes de atrasar alguma conta.

Quanto ao atraso no pagamento de contas básicas (água e luz, por
exemplo), o governo disponibilizou
algumas medidas para flexibilizar as
regras de corte. Fique atento aos juros e reajustes de valores cobrados futuramente.
4. TENHA UM TETO DE GASTOS
Você já sabe quanto ganha, quanto gasta, reduziu gastos não essenciais.
Muito bem! Agora, defina um valor
máximo para os custos que ficaram,
ou seja, um limite para os seus gastos.
Isso vai te ajudar a não extrapolar e ficar dentro do limite.
O controle do seu orçamento não
é apenas achar os gastos passados. Não
basta apenas anotar os gastos. Olhe para frente e direcione o dinheiro para o
local correto. Tenha uma meta e organize os gastos dentro dela.
5. NA CRISE DO CORONAVÍRUS,
COMO PENSAR EM PÉ DE MEIA?
Ter uma reserva financeira garante estabilidade ao enfrentar momen-

tos de crise. Não existe um número
mágico, mas em um mundo ideal,
economistas fazem a seguinte recomendação:
Trabalhador assalariado e ter
guardado o valor que cubra, pelo menos, suas despesas totais por 3 ou 4
meses; Profissionais autônomos: ter
guardado o valor que cubra, pelo menos, suas despesas totais por 12 meses.
Sabemos que essa não é a realidade da maioria. Contudo, destacamos
aqui a importância de se esforçar e ter
o famoso pé de meia. Pode começar
desde já. Com os gastos que você cortou, direcione o valor para essa reserva.
Importante! O dinheiro deve ser
colocado em algum serviço do banco
(investimento) que permita o saque rápido e não tenha riscos. Aqui nos EUA
, o melhor seria um CD.
Aqui o importante realmente é
começar... quando começamos, o hábito se forma e o futuro financeiro fica mais próspero.

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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VIVER BEM

Por ADRIANA TANESE NOGUEIRA

adriana@gazetanews.com
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

A ESTUPIDEZ DE TODOS OS DIAS
estupidez, como sabemos,
se refere genericamente à
falta de inteligência. Ela,
porém, não é só a isso: para que haja estupidez é preciso ter
um certo grau de espanto e de torpor devidos a causas tanto físicas
(limitações cognitivas congênitas)
como morais. A estupidez está associada a um aturdimento da sensibilidade, como se esta estivesse abafada. O estúpido vive num estado
emocional embaçado, consequentemente numa condição cognitiva
vagarosa.
A palavra estupidez vem do latim para estupor. A pessoa estúpida é aquela, portanto, em estado de
estupor, por isso suas reações são
frouxas. Segundo o historiador e
economista italiano Carlo Cipolla,
a característica principal da estupidez é a de causar dano a si e aos
outros sem obter nenhuma vantagem. Não há racionalidade no comportamento do estúpido, entretanto, acrescenta o estudioso, há

A

constância. De uma pessoa estúpida podemos esperar o mesmo comportamento sem sentido. Por isso,
cuidado! As pessoas inteligentes
tendem a subestimar as estúpidas e
são frequentemente por elas pegas
de surpresas e prejudicadas.
O estúpido é o atônito, é a pessoa atordoada que não sabe controlar as circunstâncias e as situações
com todas aquelas variáveis e complexidade que fazem a realidade.
Assim, fica confuso, olha em
volta, perdido. E assim permane-

ce. Os antigos consideravam a estupidez um estado de passividade:
a pessoa sofre os acontecimentos
sem ter poder sobre eles.
O significado da palavra &quot;estupidez&quot; sofreu inúmeras
deformações, modificadas por outros tantos sentidos (a maioria dos
quais de caráter depreciativo). Concentrou em si muitas características do ser humano, tornando-se
sinônimo de &quot;deficiência&quot;. Temos vergonha em falar de
estupidez, de olhar para a nossa e
para a dos outros. É difícil aceitar
que haja pessoas estúpidas. Quem
seriam? Alguém da família? Algum
amigo?
Entretanto, todos sabemos que
a estupidez anda solta por aí, livre e solta comete seus pequenos e
grandes crimes, seus absurdos quotidianos. Seria um ato inteligente
pegá- la pelo colarinho e olhá-la de
frente, não? Cipolla tem completa
razão quando diz que os inteligentes são facilmente enrolados pelos

estúpidos por eles desconhecer como funciona a estupidez.
Na história, estupidez tem sido associada também a ignorância
e superstição, acarretando um certo limite intelectual. O tolo é aquele que não usa, ou não pode tirar o
melhor proveito de sua inteligência. Sendo honestos: quanto da tua
capacidade intelectiva você utiliza?
Quantas vezes abdica do uso da sua
inteligência para seguir fórmulas
prontas?
Hoje em dia se usa o termo para apontar para o idiota. O estúpido hoje é menos bobo e mais
idiota. Afinal, com tantos recursos
que temos talvez possamos realmente considerar uma idiotice
perseverar em não usar o próprio
raciocínio, em não fazer o esforço
do pensar. Dizia Jung que sendo
o pensar o ato que implica empenho, as pessoas preferem julgar,
o que se resume a repetir interpretações prontas e estereotipadas de realidades cuja natureza de

fato se desconhece. As pessoas raramente se dão ao trabalho de se
demorar sobre os fatos (situações,
relações, emoções, pesadelos, etc.)
e pensá-los antes de emitir frases prontas lidas em livros de autoajuda ou ouvidas em vídeos do
YouTube.
Logo, pode-se deduzir que o homem estúpido é, por sua própria
natureza, privado de liberdade. Ele
não tem a habilidade de discernir
e por isso ele não tem a capacidade de escolher. Sem a possibilidade
de observar, distinguir, abalizar, ele
não acumula experiência proveitosa, não aprende com a vida. Não
faz conhecimento da vida que vive.
Diante dos fenômenos do mundo,
não sabe agir, nem interagir. Sem
recursos internos, ele está condenado a repetir os mesmos erros, num
círculo vicioso sem fim.
O antídoto para a estupidez?
Aprenda a pensar com a sua cabeça, leia livros de qualidade, amplie
seu vocabulário, desenvolva autoconhecimento e busque o sentido das
coisas que acontecem, dentro e fora de você.
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PLANETA MÚSICA
Por GENE DE SOUZA

planetamusica@gazetanews.com
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.

Yamandu Costa é destaque do Miami
International GuitART Festival

A

Florida International University apresenta entre 20 e 28
de fevereiro a edição
2021 do Miami International
GuitART Festival, um evento virtual, gratuito que mostra o melhor do violão internacional. Haverá dezenas de
concertos de artistas de vários países, e também workshops, para o publico que
quiser se aprofundar mais na
arte do violão. O grande destaque será o mestre do violão
7 cordas Yamandu Costa, que
fecha o festival no domingo 28 de fevereiro. “Músicos
desse calibre que fazem você cair da cadeira vêm uma
vez a cada geração”, elogiou
o jornal La Presse Montreal.

Com sua habilidade impressionante e paixão avassaladora, Yamandu deixa o público
sem fôlego em suas apresentações.
Nascido no Rio Grande
do Sul em uma família musical, Yamandu Costa fez seu
primeiro grande show aos
17 anos em São Paulo e rapidamente ganhou fama internacional por seu incrível talento. Yamandu é creditado
pela revitalização do violão
e música instrumental brasileira. Seu repertório diversificado inclui estilos como
chorinho, bossa nova, milonga, tango, samba e chamamé, tornando-o difícil de
categorizar em um único gênero. Indicado quatro vezes

ao Latin GRAMMY, Yamandu já colaborou com Bobby
McFerrin, Richard Galliano,
Doug de Vries, Gilberto Gil,
Toquinho, João Bosco, Ney
Matogrosso, Marisa Monte,
Renato Borghetti, além de
ser solista convidado com orquestras sinfônicas ao redor

do mundo. Para este concerto especial Yamandu Costa
apresentará composições inéditas. O workshop gratuito
será no sábado 27 as 3pm e
o concerto no domingo 28 as
4pm. Mais informações e inscrição gratuita pelo site http://migf.fiu.edu/2021/

Angra lança vídeo clipe e anuncia nova tour

A

tualmente formada por
Rafael Bittencourt, Felipe Andreoli, Fabio Lione, Bruno Valverde e
Marcelo Barbosa, a banda brasileira de metal Angra acaba de
disponibilizar no YouTube o vídeo de mais uma música ao vivo gravada no Tom Brasil em
São Paulo em 2018. Desta vez, a
escolhida foi “Caveman”, faixa
do projeto audiovisual “Ømni”,
que será lançado finalmente em
breve em DVD oficial, intitulado “Ømni Live”. O material pode ser adquirido na loja oficial
do Angra, no link https://store.

angra.net/.
“Caveman é uma breve história sobre o despertar do pensamento humano. Você está realmente acordado? O tempo não
tem começo nem fim. Você acha
que está vivo, mas na verdade
sua vida já passou. Agora está se
lembrando a cada segundo, em
tempo real, de quando era vivo
enquanto se move através de sua
memória decorrida. A realidade
é, na verdade, lembrança. O presente não existe nas dimensões
de tempo nulo”, diz Rafael Bittencourt sobre a faixa.
O Angra informou pelas re-

des sociais que fará este ano
uma turnê especial para comemorar os 30 anos de formação
e os 20 anos de “Rebirth”, um
dos discos mais emblemáticos
da banda, lançado em 2001. Não
foram divulgadas mais informa-

ções, como datas ou locais dos
shows. É provável que o giro não
se restrinja ao território brasileiro, visto que a banda é bastante
conhecida no exterior. Novas informações deverão ser anunciadas em breve.

21

22

ENTRETENIMENTO

Gazeta Brazilian News · Semana de 25 de Fevereiro a 3 de Março de 2021

CINEMA
Por JANA NASCIMENTO NAGASE

cinema@gazetanews.com
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 nas salas de cinema e plataformas digitais
Netflix

A batalha de gato e rato que se
segue ameaça destruir sua carreira, o casamento e possivelmente
o próprio hotel. “Tom & Jerry” é
uma mistura da animação clássica
(todos os animais do filme são animados) e live-action. Estão no elenco: Chloë Grace Moretz, Michael
Peña, Rob Delaney, Colin Jost, Ken
Jeong, entre outros. A direção ficou
a cargo de Tim Story. O roteiro foi
escrito por Kevin Costello.

Tom & Jerry
Warner Bros
A comédia
animada “Tom
& Jerry” estreia
nos cinemas e
na plataforma
de ‘streaming’
HBO Max no
dia 26 de fevereiro! Se você curtia
ou curte os desenhos do Tom &
Jerry, com certeza você vai gostar
desse filme. Adaptação do clássico
desenho animado da Hanna-Barbera retorna às origens da história
e mostra como Tom e Jerry se
conheceram. Jerry se muda para
o melhor hotel de Nova York na
véspera do “casamento do século”,
forçando a organizadora do evento
a contratar Tom para se livrar dele.

NEON

Warner Bros.

Já está disponível na Netflix
desde o dia 23
de fevereiro,
o documentário do Rei
do Futebol
“Pelé”. O filme mostra a trajetória
da brilhante e polêmica carreira
do craque e como ele se tornou o
maior jogador de futebol de todos
os tempos no mundo todo. Pelé, ou
melhor Edson Arantes do Nascimento, foi uma figura importante
nos anos setenta, época também
que o Brasil passada pela Ditadura.
Dirigido por David Tryhorn e Ben
Nicholas, o documentário também
analisa o aspecto sócio-político
da carreira do jogador através de
entrevista com o próprio Pelé, personalidades do mundo esportivo,
além, é claro, de imagens incríveis
de arquivo, trazendo bastante

nostalgia e memórias da época. A
produção foi feita do vencedor do
Oscar Kevin Macdonald. Você não
pode perder!!

Night of the
Kings
NEON
O drama da
Costa do Marfim, ‘Night of
the Kings” (“La
Nuit des Rois”,
título original),
também entra em cartaz na sexta-feira, dia 26 de fevereiro, e fica
disponível no vídeo On Demand a
partir do dia 5 de março. O longa

acompanha um jovem rapaz que
é mandado para “La Maca”, uma
prisão no meio de uma floresta na
Costa do Marfim que é administrada por seus prisioneiros. Com a
lua vermelha prestes a surgir, ele
é designado pelo chefe para ser o
novo “Roman”, um contador de
histórias, e terá que contar uma
história para os outros detentos.
Escrito e dirigido por Philippe Lacôte, “Night of the Kings” está na
lista dos finalistas de Melhor Filme
Internacional do Oscar 2021.
Amazon Original

Pelé
Netflix

Tell Me Your
Secrets (série)
Amazon
Original

Já está disponível no serviço de ‘streaming’ Prime
Video, desde
o dia 19 de fevereiro, os 10 episódios da temporada 1 da nova

série “Tell Me Your Secrets”. A
série original da Amazon Studios acompanha“Tell Me Your
Secrets” acompanha alguns
personagens, com um passado
misterioso e preocupante: uma
mulher, Emma, que acabou
de sair da cadeia com uma
nova identidade, o terapeuta
de Emma que guardar segredos que podem causar efeitos
irreversíveis no seu casamento, um ex-assassino em série
desesperado para encontrar a
redenção e uma mãe obcecada
em encontrar sua filha desaparecida. “Tell Me Your Secrets”
explora os limites entre vítimas
e criminosos e o peso do passado na vida das suas personagens
quando estas são pressionadas.
No elenco estão Lily Rabe, Amy
Brenneman, Enrique Murciano, Hamish Linklater, Elliot
Fletcher, Chiara Aurelia, entre
outros. A série foi criada por
Harriet Warner.
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BASTIDORES
Por CONNIE ROCHA

bastidores@gazetanews.com
Baiana, formada em jornalismo e publicidade, com pós graduação em Broadcasting. Já trabalhou
como repórter e editora no Gazeta. Produtora e apresentadora de eventos na Flórida.

Gator Riders celebra 1 ano de estrada!

D

estaque para o evento do Gator Riders Group, que aconteceu no último sábado, 20, para celebrar o primeiro ano do grupo, que nasceu pelo desejo comum de apaixonados por motos. O grupo, que
hoje já conta com 30 membros, é presidido por Marco, e conta
também com o vice-presidente, Ross e a líder das mulheres, Viviane nas organizações dos passeios. Eles se reúnem toda semana para andar de moto em curtas distâncias e viagens mais longas pela Flórida, além de realizar
ações sociais. Para quem ama motos e quer se unir ao Gator Riders Group,
anote as redes sociais ou mande um email.

Grupo Samba Bro

Grupo Na Gringa

Vip Music Fest
esquenta Orlando em
noite fria

E
Marco e Viviane Leite

Veto, Cesar e William

Dj Carolcom Gabriela Lara (TBT GAZETA) e Fernanda Cirino (GAZETA)

Sertanejo Chic no Treehouse 46

O

Treehouse 46 foi ponto de encontro dos apaixonados do Sertanejo, no sábado dia 20
de fevereiro. A noite romântica foi no restaurante bar em Boca Raton, que oferece um
ambiente ao ar livre com opções variadas no menu. O show que agitou a noite foi com
Gutto Mazza e banda. Pra saber mais visite o perfil do Treehouse 46 no Instagram.

Gutto com a esposa Amanda, e amigas Fabiana, Monize e Patricia

sábado, 20 de fevereiro aconteceu
também o VIP MUSIC FEST, organizado pela RC4, na cidade de Orlando.
O evento reuniu artistas locais brasileiros
que esquentaram a noite com muita música brasileira. Ritmos variados e bandas de
diversas regiões se apresentaram na noite
congelante, no centro de Orlando.
E a rádio Gazeta esteve presente com
a turma do programa #TBT para cobrir esta festa.

