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4 em cada 10 empresas são
lideradas por mulheres nos EUA
M
ulheres à frente de negócios são uma força
motriz na economia mundial. Nos Estados
Unidos, as mulheres estão abrindo e administrando negócios em um ritmo impressionante, crian-

do empregos e trazendo rápido retorno ao mercado.
Atualmente, 40% das empresas americanas são propriedade de mulheres e existem 114% mais mulheres
empresárias do que há 20 anos.
EUA | Pág. 15
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VACINAÇÃO COVID-19

FLÓRIDA REDUZIRÁ IDADE
MÍNIMA PARA VACINA NA
PRÓXIMA SEMANA
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BRASILEIRA QUE SALVOU
MENINO É HOMENAGEADA
PELA POLÍCIA DE ORLANDO
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IMPASSE SOBRE CRIANÇAS
NA FRONTEIRA DESAFIA
GOVERNO BIDEN
Sandra Mora (à esquerda) abriu no sul da Flórida a SLC Events, uma empresa focada em casamentos de brasileiros nos EUA.
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Miami é a cidade que paga menor
salário para recém-formados
ara os recém-formados que estão em busca de um bom primeiro salário, Miami não é uma boa opção. De acordo com um novo estudo, a
P
região metropolitana de Miami é menos acessível para recém-formados
em comparação com outras do país.
A média em Miami é quase $ 16.000 menor.
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DA COVID-19 DE $1.9
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Violência contra as mulheres é pandemia invisível
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editora do
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aumento da demanda para
abrigo de emergência. As linhas de apoio em Singapura
e Chipre registraram um aumento de chamadas em mais
de 30%. Na Austrália, 40% de
trabalhadores e trabalhadoras da linha de frente em
uma pesquisa de New South
Wales relataram um aumento de pedidos de ajuda, porque a violência está aumentando em intensidade.
O confinamento está promovendo tensão e
tem criado pressão
Na Argentina, Canadá, França,
pelas preocupações
Alemanha, Espanha, Reino Unido com segurança, saúe Estados Unidos, autoridades
de e dinheiro. E está
aumentando o isolagovernamentais, ativistas e
mento das mulheparcerias da sociedade civil
res com parceiros
denunciaram crescentes
violentos, separandenúncias de violência doméstica. do-as das pessoas
e dos recursos que
e abrigos para violência do- podem melhor ajudá-las. É
méstica em todo o mundo uma tempestade perfeita paestão relatando pedidos cres- ra controlar o comportamencentes de ajuda. Na Argenti- to violento a portas fechadas.
na, Canadá, França, Alema- E, paralelamente, à medida
nha, Espanha, Reino Unido que os sistemas de saúde ese Estados Unidos, autorida- tão chegando ao ponto de
des governamentais, ativis- ruptura, os abrigos de viotas dos direitos das mulhe- lência doméstica também esres e parcerias da sociedade tão atingindo a capacidade, o
civil denunciaram crescen- déficit de serviços tem piorates denúncias de violência do quando os centros são readoméstica durante a crise e proveitados para serem usa-

om 90 países em confinamento, quatro bilhões de pessoas agora
estão se abrigando em casa
contra o contágio global do
novo coronavírus (Covid-19).
É uma medida protetora,
mas traz outro perigo mortal. Vemos uma pandemia da
invisibilidade crescente, a da
violência contra as mulheres.
À medida que mais países relatam infecções e bloqueios, mais linhas de ajuda

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

dos como resposta adicional
à Covid.
Mesmo antes da existência da Covid-19, a violência
doméstica já era uma das
maiores violações dos direitos humanos. Nos 12 meses
anteriores, 243 milhões de
mulheres e meninas (de 15
a 49 anos) em todo o mundo
foram submetidas à violência
sexual ou física por um parceiro íntimo. À medida que a
pandemia da Covid-19 continua, é provável que esse número cresça com múltiplos
impactos no bem-estar das
mulheres, em sua saúde sexual e reprodutiva, em sua
saúde mental e em sua capacidade de participar e liderar
a recuperação de nossas sociedades e economia.
A ampla subnotificação
de formas de violência doméstica já havia tornado um
desafio a coleta de dados e
respostas, menos de 40% das
mulheres vítimas de violência buscavam qualquer tipo
de ajuda ou denunciavam
o crime. Menos de 10% das
mulheres que procuravam
ajuda, iam à polícia. As circunstâncias atuais tornam os
relatórios ainda mais difíceis,
incluindo limitações no acesso de mulheres e meninas a

telefones e linhas de ajuda
e interrompem serviços públicos como polícia, justiça
e serviços sociais. Essas interrupções também podem
comprometer os cuidados e
o apoio de que as sobreviventes precisam, como tratamento clínico de estupro,
saúde mental e apoio psicossocial. Isso também alimenta a impunidade de agressores. Em muitos países, a lei
não está do lado das mulheres; 1 em cada 4 países não
possui leis que protejam especificamente as mulheres
da violência doméstica.
Se não for tratada, essa
pandemia invisível também
aumentará o impacto econômico da Covid-19. O custo
global da violência contra as
mulheres já havia sido estimado em aproximadamente
US$ 1,5 trilhão. Esse número só pode aumentar à medida que a violência aumenta agora e continua após a
pandemia.
O aumento da violência
contra as mulheres deve ser
tratado com urgência.
Fonte: Declaração de
Phumzile Mlambo-Ngcuka,
diretora executiva da ONU
Mulheres e vice-secretária geral das Nações Unidas.

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

Palm Beach: (561) 746 1532 (North)
Orlando e Região: (407) 644 9300

AMERICAN RED CROSS
Miami Dade: (305) 644 1200
Broward : (954 797 3800
Palm Beach: (561) 833 7711 (South)

ANIMAL CARE AND REGULATION DIVISION
Miami Dade: (305) 6441200
Broward: (954) 359 1313
Palm Beach: (561) 233-1200 | Orlando: (407) 836 6311
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As opiniões expressas em artigos são de
responsabilidade de seus autores e não
refletem necessariamente a opinião do
jornal. Os serviços de propaganda são de
responsabilidade dos anunciantes.
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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
O inverno termina no próximo dia 20 de março, iniciando-se a primavera, que
vai até o dia 20 de junho.
Nesses últimos dias de inverno teremos
pouca chuva e temperaturas em elevação, a mínima será de 15°C (60°F) no
dia 11 e a máxima de 30°C
(86°F) no dia 17.

SUL DA FLORIDA
O inverno termina no próximo dia 20 de março, iniciando-se a primavera, que
vai até o dia 20 de junho.
Nesses últimos dias de inverno teremos
pouca chuva e temperaturas bem reguladas, sem
grandes amplitudes, a mínima será de 19°C (66°F) e a
máxima de 28°C (82°F).

| INVERNO até 20 de março
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Jackson Health vacinará
moradores a partir dos 16 anos
O Jackson Health System
anunciou a expansão dos seus
critérios para vacinações COVID-19 em seus postos de atendimento incluindo agora alguns residentes com 16 anos
ou mais.
No entanto, as doses só serão aplicadas as pessoas que
atenderem aos critérios necessários e fizerem o agendamento online pelo site.
Iniciado na terça-feira, 9, o
espaço irá vacinar os residentes da Flórida que se enquadram nas seguintes categorias:
-Indivíduo entre 50 e 64
anos com documento que
comprove ser funcionário da

escola em uma escola K-12,
um policial juramentado ou
um bombeiro;
-Indivíduo de 18 anos ou
mais que podem provar que
o médico fez a recomendação
pela vacina devido à condição
de alto risco;
-Adolescentes entre 16 e
17 anos que puderem atestar
que um médico recomendou
que o recebimento da vacina devido à condição de alto risco.
Menores precisam estar
acompanhados de pais ou responsáveis legais para fornecer
consentimento sobre a vacinação. Fonte: NBC Miami.
Sam Navarro/Miami Herald

Hospital abriu seu portal de agendamento online.

Flórida reduzirá idade mínima
para vacina na próxima semana
A partir do dia 15, todos os residentes do estado com 60 anos ou mais poderão
se vacinar; mudança abrange cerca de 2 milhões de pessoas.
Tori Lynn Schneider/Tallahassee Democrat

O

governador da Flórida,
Ron DeSantis, anunciou na última segunda-feira, 08, que, a partir do
dia 15 todos os residentes do
estado com 60 anos ou mais
poderão se vacinar.
O anúncio foi feito durante uma conferência em Tallahassee e o governador afirmou
que a elegibilidade será generalizada, em postos administrados pelo estado e em farmácias de varejo.
A ampliação é um acréscimo aos requisitos existentes
necessários para a vacina COVID-19, que incluem: professores de ensino fundamental
e médio, policiais e bombeiros com 50 anos de idade ou
mais, e aqueles considerados
extremamente vulneráveis ao
COVID-19 por seus médicos.
Ao adicionar mais cinco
anos na faixa etária de pes-

Carinho e atendimento

Brasileiro.

Olá! Meu nome é Daniela Modesto, sou brasileira, cirurgiã-dentista,
mãe e esposa. Em mais de 20 anos de profissão aprendi que
serviços de alta qualidade, dedicação e atenção devem ser
prioridade para nossos pacientes.
Na Bella Smile você encontrará uma equipe altamente treinada,
que irá lhe proporcionar uma ótima experiência em um ambiente
extremamente seguro e acolhedor, com equipamentos de última
geração constantemente esterilizados para garantir sua segurança.
Além, é claro, do carinho e simpatia do atendimento brasileiro.
Marque a sua consulta e venha nos conhecer! Você é muito bem
vindo e será um enorme prazer cuidar de você e sua familia.

Doctor Daniela Modesto
(954) 990-6278
June 14 2020 6 PM
123 Anywhere St Any City ST 12345
,

|

www.bellasmilefl.com
RSVP KORINA AT 123 456 7890
.,

,

-

-

2626 E Commercial Blvd. - Fort Lauderdale, FL - 33308

soas elegíveis para a vacina,
aproximadamente 2 milhões
de pessoas passarão a poder
se vacinar. DeSantis disse que
a Flórida pode se dar ao luxo
de oferecer a vacina de forma
mais ampla por causa do que
ele chamou de “suavização”
da demanda entre os idosos.
Cerca de 2,6 milhões de
moradores da Flórida com
mais de 65 anos receberam
pelo menos uma vacina contra o coronavírus, o que corresponde a cerca de 58% de todos os idosos do estado.
Pontos de vacinação
Diversos locais de vacinação estão funcionando na Flórida com apoio do governo e
outros onze serão abertos em
todo o estado nos próximos
dias. Para ser vacinado, o morador elegível não precisa fazer agendamento, e qualquer
pessoa com mais de 18 anos

Governador Ron DeSantis incluiu mais pessoas para receber a vacina.

que seja professor ou tenha
uma receita médica com o
pedido da vacina, pode receber a dose.
Os locais consistem em
grandes centros de vacinas
no condado de Miami-Dade,
Orange County, Duval County e Hillsborough County.
Cada local está aberto sete
dias por semana, das 7h00 às

19h00. Localizações de satélites menores estão espalhadas
nas proximidades e mudam
de localização a cada três a
sete dias.
Os postos principais de vacina estão oferecendo quatro
mil doses por dia, enquanto
as localizações satélites oferecem 500. Com informações do
canal Wesh e Miami Herald.
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Carline Jean/South Florida Sun Sentinel

Pelo 10° ano, inverno da Flórida se manteve mais quente
Embora o inverno tenha trazido frio e neve para grande
parte do país, o sul da Flórida teve um inverno mais quente do
que o normal pelo décimo ano consecutivo, de acordo com um
relatório do National Weather Service (NWS).
As temperaturas médias no inverno foram de um a dois
graus mais altas do que a média de 30 anos para o sul da Fló-

rida nos principais locais de medição do clima nos aeroportos
em Fort Lauderdale, Hollywood e West Palm Beach.
Apesar de as temperaturas de dezembro terem sido mais
frias do que o normal e janeiro perto do normal, fevereiro
aqueceu a região.
Leia a matéria completa no gazetanews.com.

FEMA não faz fiscalização de
imigrantes em locais de vacinação
A comunidade hispânica corresponde a um quarto da população do estado,
entretanto, está recebendo apenas 15% das doses disponíveis.

As temperaturas foram de um a dois graus mais altas do que a média.

“A comunidade imigrante
deve tomar a vacina sem
medo e sem interferência
do ICE. Ninguém pode
ser preso por receber a
vacina”, disse Biden.

WFTS/ABC Action News

O

s postos de vacinação
da FEMA na Flórida estão com uma campanha para acalmar o receio que
imigrantes indocumentados
podem ter ao procurar um local para se vacinarem.
Com um aviso na entrada
dos postos escrito em inglês
e espanhol afirmando que os
serviços de imigração não irão
realizar operações de fiscalização em locais de distribuição
de vacinas, os agentes de saúde esperam que pessoas sem

Avisos reforçam que não haverá fiscalização de imigração em postos de vacinação ou áreas próximas.

documentação não tenham receio de se apresentarem para

vacinação.
Os avisos foram colocados

em todos os quatro postos de
vacinação federais da Flórida.

A comunidade hispânica
corresponde a um quarto da
população do estado, entretanto, eles estão recebendo
apenas 15% das doses disponíveis. A organização Enterprising Latinas está ajudando
o Health Department a identificar pessoas que precisam
fazer os testes de covid-19 e
serem vacinadas em comunidades carentes.
Elizabeth Gutierrez, da
Enterprising Latinas, afirma
que apesar de os avisos terem

uma boa intenção, eles reforçam a desconfiança entre oficiais do governo e famílias de
imigrantes.
“Se todos fôssemos parte da solução e parte desse
ecossistema maior, talvez esses sinais não fossem necessários. Porque haveria relações
de confiança já estabelecidas
e isso não teria que ser dito”,
afirmou Gutierrez.
Na semana passada, o presidente Joe Biden disse em entrevista à Univision que imigrantes indocumentados não
precisam ter medo de tomar
a vacina.
“Quero ter certeza que a
comunidade imigrante tome a
vacina sem medo e sem qualquer interferência do ICE. Ninguém pode ser preso por receber a vacina”, afirmou. Com
informações da NBC.

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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Miami é a cidade que paga menor
salário para recém-formados
Graduados entre 22 e 27 anos ganham um salário médio anual de $ 34.020 na área
metropolitana de Miami, que inclui Fort Lauderdale e West Palm Beach.

P

ara os recém-formados que
estão em busca de um bom
primeiro salário, Miami
não é uma boa opção. De acordo
com um novo estudo, a região
metropolitana de Miami é menos acessível para recém-formados em comparação com outras.
Usando dados do U.S. Census Bureau, analistas da empresa de fintech Self descobriram que graduados com idade
entre 22 e 27 anos ganham

um salário médio anual de $
34.020 na área metropolitana de Miami, que inclui Fort
Lauderdale e West Palm Beach. Isso é quase $ 16.000 a menos do que a média nacional
de $ 50.000.
Ajustado pelo custo de vida, a área metropolitana de
Miami ficou em último lugar
em termos de acessibilidade
para jovens diplomados. “Das
50 maiores áreas metropoli-

tanas dos EUA, Miami é a que
paga menos para recém-formados”, concluiu o relatório.
As cidades da Flórida tiveram classificação muito inferior. Jacksonville ficou em 33º
lugar, com um salário médio
de $ 42.000. A área de Tampa Bay, com o mesmo salário
médio, mas um custo de vida
mais alto, ficou em 40º lugar.
Orlando se saiu um pouco melhor do que Miami, chegando

ao número 45 com um salário
médio anual de US$ 40.000.
A área metropolitana de
San Jose, na Califórnia, obteve
a melhor classificação em termos de salário médio, com jovens com ensino superior ganhando cerca de US$ 72.000
por ano. Mesmo com o alto
custo de vida da área, os jovens de 20 e poucos anos têm
mais facilidade para se sustentar.

A média salarial em Miami é quase $ 16.000 menor do que a média nacional.

Facebook

Brasileira que salvou menino é homenageada pela polícia

Flaviane Carvalho e o prefeito de Orange County, Jerry Demings.

A gerente Flaviane Carvalho, que salvou um menino
que sofria abusos da família
no início deste ano, recebeu
mais uma homenagem. Desta vez, da polícia de Orlando
que lhe concedeu o Good Citizenship Award (Prêmio Boa
Cidadania).

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!

No dia de Ano Novo, Flaviane percebeu que um garoto sentado com a família em
uma mesa do restaurante Mrs.
Potato era o único que não estava comendo nada e tinha
um olhar muito triste.
Ela se aproximou e percebeu que o garoto também ti-

nha algumas marcas no pescoço e no braço. “Você precisa de
ajuda? Ok.”, escreveu em um
bilhete. O garoto consentiu
que sim e ela então chamou
a polícia.
No mês passado, o prefeito de Orange County, Jerry Demings, presenteou Carvalho

com o prêmio Mayor’s Distinguished Resident Award. Além
dessa, Flaviane também foi
homenageada pela Comissária de Agricultura, Nikki Fried,
que declarou 28 de janeiro
de 2021 como o FLAVIANE
CARVALHO CHILD ADVOCACY DAY - no estado da Flórida.
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Locais de vacina em Miami-Dade causam
confusão sobre elegibilidade
Nas redes sociais, jovens acima dos 18 anos disseram ter conseguido se vacinar no Miami-Dade College.

‘Ratatouille’
ganha data de
inauguração no
Epcot
divulgação

NBC Miami

O

local de vacinação de
Miami com apoio federal no Miami Dade College North Campus chegou a
aplicar vacinas para moradores da Flórida com 18 anos ou
mais, ignorando os critérios
de elegibilidade do governador Ron DeSantis.
Relatos nas redes sociais
diziam que o local de vacinação estava aceitando qualquer
pessoa com mais de 18 anos
com uma carteira de identi-

dade da Flórida, sem necessidade de consulta. Um policial
que comandava as filas disse a
um repórter do South Florida
Sun Sentinel que “você pode
ter sorte” quando questionado se eles estavam vacinando
todo mundo.
Apesar de o governo e as
cidades não validarem o afrouxamento das regras para a
vacinação, alegando vacinar
apenas as pessoas elegíveis,
diversos moradores têm com-

informações desencontradas levaram a longas filas no local.

partilhado nas redes sociais a
falta de rigorosidade na vacinação. A chance de obter a dose fora do grupo elegível varia
dependendo do lugar e da política de sobra de vacinas, mas
oficialmente, a vacinação para pessoas que não cumprem
os critérios ainda não foi liberada.
Leia mais sobre os critérios de vacinação em vigor na
Flórida na matéria completa
no gazetanews.com.

Cientistas consideram antecipar início da temporada de furacões
Wilfredo lee/CBS Miami

A data oficial do início da
temporada de furacões, 1° de
junho, ainda não mudou, mas
depois de seis anos seguidos
em que as tempestades estão
se formando com antecedência, o National Hurricane Center – NHC, está ponderando estabelecer um novo início.

A agência decidiu aumentar seu próprio cronograma de
monitoramento, e anunciou
que começará a emitir previsões diárias às 8h00 a partir do
dia 15 de maio.
Desde 1965, a temporada
oficial de furacões tem início
no dia 1° de junho e término

em 30 de novembro.
A proposta consiste em antecipar a data de início da temporada em duas semanas, e,
apesar das discussões sobre o
planejamento já começarem
nos próximos dias, se aprovada, a mudança não seria feita
até pelo menos 2022.

Meteorologistas avaliam mudar a data oficial para o dia 15 de maio.

a atração será aberta dia 1º de outubro.

A Disney anunciou na terça-feira, 9, que a área de Ratatouille já tem data para ser
inaugurada. O CEO da Disney Bob Chapek anunciou
que a inauguração da atração
Remy’s Ratatouille Adventure no EPCOT será dia 1º de
outubro de 2021. A abertura
oficial dessa nova atração familiar dará início “A Celebração Mais Mágica do Mundo”
em homenagem ao aniversário de 50 anos do Walt Disney
World Resort.
Leia a matéria completa
no gazetanews.com.
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Flórida é o estado número 1 em
mortes de pedestres, aponta pesquisa

11

Corretor brasileiro é
assassinado por adolescente
Obituário

Orlando foi classificada como a menos segura e a metrópole Miami-Fort
Lauderdale-West Palm Beach foi classificada em 13º no estudo.
pixabay

A

Flórida é o estado número 1 em mortes de
pedestres, de acordo
com o último estudo “Deadly by Design” divulgado na
quarta-feira, 10, pela Smart
Growth America e a National
Complete Streets Coalition.
Segundo o estudo, nove
das 15 cidades americanas
mais perigosas para pedestres
estão na Flórida, com Orlando
classificada como a menos segura e a metrópole Miami-Fort
Lauderdale-West Palm Beach
classificada em 13º no estudo.
Foram 5.893 mortes de pedestres no período de 10 anos
no estado, o que é uma média
anual de 2,8 mortes de pedestres por 100.000 pessoas, ou
um Índice de Perigo de Pedestres (PDI) calculado no relatório como 201,4. Compare isso com os números nacionais
de 1,6 mortes anuais médias

Nove das 15 cidades mais perigosas para pedestres estão na Flórida.

por 100.000 e 63,3 PDI. Compare o PDI da Flórida com o
do Texas (125,3), Califórnia
(77,3), Ohio (44,1), Nova York
(25,1) e o estado mais seguro,

Vermont (15,2).
Orlando, com 740 mortes
ao longo de 10 anos, registrou
um PDI assustador de 295; Bakersfield, Califórnia, de 265 e

Memphis de 261. Melbourne-Titusville foi a quarta, com
260,9; Daytona Beach em 5°
lugar (260) e Sarasota-Bradenton no no. 6 (248) seguido por
Tampa-St. Petersburg, Lakeland, Jacksonville e Fort Myers ocupando o 8º ao 11º lugar.
Em Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, 1.675 pedestres foram atingidos e mortos durante o período para um
PDI de 171,9. Compare o PDI
de Miami com o de Houston
(157,5), Atlanta (152,3), Los
Angeles (85,4), Washington,
DC (40,3), Chicago (39), San
Francisco-Oakland (32,4), Nova York-Newark-Jersey City (
28,3), Boston (19) e, a mais segura das 100 áreas metropolitanas mais populosas classificadas, Provo-Orem, Utah
(14,8).
Leia a matéria completa
no gazetanews.com.

Stefano Jammel Barbosa, 37 anos, era natural de Campinas (SP).

O corretor de imóveis brasileiro Stefano Jammel Barbosa, 37 anos, natural de Campinas (SP), foi assassinado com
um tiro no peito após ser mantido como refém por um jovem de 15 anos em Fort Lauderdale.
De acordo com as informações da polícia, o crime aconteceu por volta das 16h30 do
dia 1º de fevereiro, quando
Barbosa estava prestes a visitar clientes. O jovem de 15

anos teria abordado o corretor e forçado-o sob a mira de
uma arma a ir a um caixa eletrônico próximo, onde pegou
US$ 1.000.
Logo depois, o menor então forçou Barbosa a dirigir
mais três quilômetros antes
de atirar nele várias vezes no
peito.
O Gabinete do Procurador
do Estado em Broward anunciou que o menor será julgado como adulto.
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Dados do ICE mostram queda acentuada de prisões
de imigrantes sob governo Biden
O número de imigrantes sob custódia por oficiais do ICE caiu mais de 60% em fevereiro, segundo dados da agência

A

s ordens do presidente
Biden para refrear algumas medidas do U.S.
Immigration and Customs Enforcement levaram a uma
queda acentuada nas prisões
pela agência no mês passado.
O número de imigrantes
sob custódia por oficiais do
ICE caiu mais de 60% em fevereiro em comparação com os
últimos três meses do governo
Trump, de acordo com dados
revisados pelo The Washing-

ICE

ton Post. As deportações caíram quase na mesma proporção, mostram as estatísticas
do ICE.
As prisões e deportações
caíram drasticamente durante a pandemia, à medida que a
agência tomava medidas para
proteger seus oficiais da exposição potencial ao coronavírus
e, ao mesmo tempo, reduzia
os níveis de ocupação nas prisões de imigração. No mês passado, o ICE realizou cerca de

2.600 deportações, ante 5.583
em janeiro, mostram os últimos números.
Com relação às prisões, os
oficiais do ICE realizaram uma
média de quase 6.800 em outubro, novembro e dezembro,
os últimos três meses completos do governo Trump. Em fevereiro, esse número caiu para
cerca de 2.500 prisões, mostram os últimos números.
A mudança indica até que
ponto a administração Biden

No mês passado, o ICE
realizou cerca de 2.600
deportações, ante 5.583
em janeiro, mostram
os últimos números
divulgados pelo ICE.

No mês passado, o ICE realizou cerca de 2.600 deportações, diz a agência.

tem sido capaz de avançar
com seus planos para remodelar a aplicação da imigração dos EUA.

Biden garante proteção temporária a imigrantes venezuelanos nos EUA
Patrick Semansky/aP

a decisão do presidente atinge cerca de 300 mil venezuelanos no país.

O presidente Joe Biden está permitindo que milhares
de venezuelanos possam pedir proteção temporária nos
EUA. A ação visa aumentar
a pressão sobre o presidente
da Venezuela, Nicolás Maduro, sob o qual a economia do
país, antes próspera, desmoro-

nou, enquanto seus residentes
fugiram ou os muitos que continuam à caça de comida e outros itens básicos.
A proposta de Biden permite que cerca de 300.000 venezuelanos nos EUA se inscrevam para o status de proteção
temporária. Se for aprovada,

os beneficiários podem permanecer e trabalhar nos EUA
por 18 meses.
“As condições de vida na
Venezuela revelam um país
em crise, incapaz de proteger
seus próprios cidadãos”, disse
o secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas. “É

em tempos de circunstâncias
extraordinárias e temporárias
como esta que os Estados Unidos se apresentam para apoiar
os cidadãos venezuelanos qualificados que já estão presentes aqui, enquanto seu país
busca se recuperar das crises
atuais”, afirmou. Fonte:CNBC.
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DHS pede ajuda de
voluntários na fronteira sul
U.S. Customs and Border Protection

Impasse sobre crianças
imigrantes na fronteira
desafia governo Biden
UNICEF

Mais de 1.360
crianças ficaram
detidas por mais
tempo do que o
permitido por lei
O secretário pediu a Força Voluntária para apoiar a Alfândega e Proteção de Fronteiras.

O aumento “avassalador”
de imigrantes na fronteira dos
Estados Unidos com o México
levou o secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, a solicitar a assistência
de voluntários de agências do
departamento, de acordo com
um relatório.
Em um e-mail enviado à
equipe do Departamento de
Segurança Interna, obtido pela Fox News, Mayorkas pediu
àqueles que podem viajar -

devido aos perigos da pandemia de coronavírus - para ajudar a Alfândega e Proteção de
Fronteiras.
“Hoje, eu ativei a Força Voluntária para apoiar a Alfândega e Proteção de Fronteiras
(CBP) enquanto enfrentam um
aumento na imigração ao longo da Fronteira Sudoeste”, escreveu o secretário do DHS, de
acordo com o canal.
Leia a matéria completa
no gazetanews.com.

O

número de crianças
imigrantes sob custódia dos Estados Unidos
ao longo da fronteira com o
México triplicou nas últimas
duas semanas para mais de
3.250, de acordo com documentos da agência federal de
imigração obtidos pelo The
New York Times, e muitas estão sendo mantidas em instalações semelhantes à prisão
por mais de os três dias permitidos por lei.
O problema para a administração é o número de crianças que cruzam a fronteira e
o que fazer com elas quan-

Triplicou o número de crianças ao longo da fronteira com o México.

do estão sob custódia. Segundo a lei, as crianças deveriam
ser transferidas para abrigos
administrados pelo Departamento de Saúde e Serviços
Humanos, mas por causa da

pandemia, os abrigos até a semana passada estavam limitando o número de crianças
que poderiam acomodar.
Mais de 1.360 das crianças detidas nas instalações da

13

fronteira ficaram presas por
mais tempo do que o máximo de 72 horas permitido por
lei, apesar de terem sido encaminhadas para colocação em
abrigos pela Segurança Interna, de acordo com um dos documentos, datado de segunda-feira. Cento e sessenta e
nove das crianças têm menos
de 13 anos.
O Departamento de Saúde
e Serviços Humanos disse em
um comunicado que o número de crianças sob sua custódia mudam constantemente.
Por enquanto, usando a
mesma regra de pandemia do
governo Trump, Biden continuou a rejeitar a maioria dos
imigrantes, exceto crianças
desacompanhadas. Algumas
famílias estão sendo liberadas para responder ao processo dentro dos Estados Unidos.
O número crescente de
crianças desacompanhadas é
apenas um elemento de um
problema crescente na fronteira. Os agentes encontraram
imigrantes na fronteira cerca
de 78.000 vezes em janeiro mais do que o dobro da taxa
na mesma época do ano atrás
e mais alta do que em qualquer janeiro em uma década.
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Alta nos preços dos imóveis vira problema para
classe média e baixa
Em Miami, única cidade da Flórida coberta no relatório, o aumento registrado do ano foi de 9.18%.
João Freitas

H

oje vivemos a maior
alta de preços desde
2014 e isso pressiona
o orçamento das famílias de
classe média e baixa. Quem divulgou os números da maior
alta nos últimos sete anos foi
a empresa CoreLogic, especializada no setor.
O relatório mostra o índice de preços em 20 cidades. O
aumento acumulado total em
2020 foi de 10.1% o que gera,
em média, um aumento mensal de 0.8%. Essa foi a primeira
vez nos últimos sete anos que
os preços do setor imobiliário aumentaram mais de 10%.
Os preços aumentaram em
18 das 20 cidades abrangidas
no estudo. Em Miami, única cidade da Flórida coberta
no relatório, o aumento registrado do ano foi de 9.18%.
Curiosamente a cidade que os
preços sofreram mais aumento foi Phoenix, no Arizona, lá

Stuart Florida

o aumento foi de 14.1%, foi o
19 mês de aumento consecutivo na cidade.
A agência do governo que
regula o financiamento imobiliário divulgou números muito similares, o que - na prática - confirma os dados. Para
o governo federal, o aumento geral no valor dos imóveis
atingiu 10.8% quando comparado o quarto quadrimestre
de 2019 com o mesmo período de 2020. Por sua vez, o terceiro quadrimestre, foi bem
mais tímido, houve um aumento de 3.8%.
Os fatores que contribuem
para essa alta são conhecidos
do leitor assíduo desta coluna. Em todo o país ocorre pelo juro baixo, na Flórida são os
investidores estrangeiros, clima favorável e política tributária. Ao mesmo tempo,
nos últimos meses houve alguns diferenciais importantes, os millennials passaram

a ser uma fatia relevante dos
compradores, a pandemia do
coronavirus motivou muitos
consumidores a sair da aglomeração do centros urbanos e
mudar para regiões periféricas e a falta de imóveis novos
sendo construídos causados
por anos de pouca oferta da
parte das construtoras.
Como todos precisam de
um lugar para morar, um imóvel não é uma despesa possível de ser evitada. Para a classe
média/alta, existe a possibilidade de cortar algum luxo na residência, como piscina, mais
espaço na garagem ou quartos
extras e uma eventual mudança pode ser assimilada no orçamento doméstico com relativa
facilidade. O problema bate
mais forte na classe média e a
baixa, essas fatias da sociedade
realmente tem sofrido um impacto mais acentuado porque
não tem a mesma flexibilidade
no orçamento doméstico.

O aumento acumulado total em 2020 foi de 10.1% o que gera, em média, um aumento mensal de 0.8%.

Lamentavelmente, tudo
indica que quem mais precisa é quem menos vai se beneficiar com a fase atual de juros
baixos. As instituições de crédito aprenderam a lição com
a crise de 2008 e são bastan-

te criteriosas na concessão do
crédito. Dois pontos importantes - que não são tão óbvios quanto o valor necessário para dar de entrada - são o
valor da prestação (que raramente pode passar de 33% da

renda doméstica) e os custos
de transferência do imóvel (os
closing costs). Isso torna a garantia do governo um ponto
fundamental para muitas famílias conseguirem efetuar a
tão sonhada compra.
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Mulheres nos negócios: 4 em cada 10 empresas são
lideradas por mulheres nos EUA
Existem 114% mais mulheres empresárias do que há 20 anos, segundo o estudo da Women-Owned Businesses.
Sandra MoraJuliana Pessoa.

Arlaine Castro

M

ulheres à frente de negócios são uma força
motriz na economia
mundial. Nos Estados Unidos,
as mulheres estão abrindo e
administrando negócios em
um ritmo impressionante,
criando empregos e trazendo
rápido retorno ao mercado.
Atualmente, 40% das empresas americanas são propriedade de mulheres. Ou seja, 4 em cada 10 empresas são
chefiadas pelo gênero feminino. Essa proporção ainda revela uma diferente divisão por
gênero da população dos EUA
como um todo, já que, segundo o censo, 50,8% da população é composta por mulheres.
Existem 114% mais mulheres empresárias do que há 20
anos e as mulheres iniciaram
1.821 novos negócios líquidos
todos os dias em 2019, segundo
o estudo Women-Owned Businesses: Statistics and Overview

“Quando abrimos um
negócio, além do sucesso e
dinheiro, existe um toque
de ajuda, acolhimento e
união entre as mulheres”,
diz Sandra Mora.
(2021), que cita que, de acordo
com a Associação Nacional de
Mulheres Empresárias, há um
total de 12,3 milhões de empresas pertencentes a mulheres nos Estados Unidos.
Quanto ao perfil, 64% dos
negócios iniciados no ano passado foram por mulheres negras. Além disso, os negócios
de propriedade de mulheres
latinas cresceram mais de 87%
entre 2007 e 2012.
Uma dessas empresárias
é Sandra Mora, que abriu em
Aventura, sul da Flórida, a
SLC Events, uma empresa de
eventos focada no mercado
brasileiro da Flórida. “O fo-

co é casamento nos EUA para
brasileiros, pois temos nossos
conceitos e tradições que não
devem ser perdidos”, ressalta.
Sobre mais mulheres liderando negócios nos EUA, Mora acredita que “as mulheres
estão cada dia mais independentes e focadas no sucesso.
Diferentemente dos homens,
acho que quando abrimos um
negócio, mesmo com o objetivo de ter sucesso e ganhar
dinheiro, ainda existe um toque feminino de ajuda, acolhimento e união entre as mulheres”, salienta.

Sandra Mora (à esquerda) abriu no sul da Flórida a SLC Events, uma empresa focada em casamentos de brasileiros.

Geração de emprego e maior lucro
Os negócios administrados por mulheres geram US$
1,8 trilhão por ano, de acordo
com o Conselho Nacional de
Empresas Femininas.
Durante a década entre
1997 e 2007, as empresas per-

tencentes a mulheres adicionaram meio milhão de empregos à economia dos EUA,
aponta o estudo.
De acordo com a Forbes,
quando as empresas privadas
de tecnologia são dirigidas por

mulheres, elas geram um retorno sobre o investimento
35% maior do que as administradas por homens.
Dados do Itamaraty revelam que já existem quase 10
mil micro e pequenas empre-

sas geridas por brasileiros nos
EUA - a maior parte na Flórida
- e o número de mulheres que
criam negócios no país também só cresce.
Leia a matéria completa
no gazetanews.com.

16

EUA

Gazeta Brazilian News · Semana de 11 a 17 de Março de 2021

Câmara aprova projeto de alívio da
Covid-19 de $1.9 trilhão

Onda de
fakenews tem
latinos como alvo

O pacote concederá $ 1.400 em pagamentos diretos a indivíduos que ganhem menos de $ 75.000.
Erin Scott/Reuters

A

Câmara deu a aprovação final na quarta-feira, 10, a um pacote de
ajuda Covid-19 de $ 1,9 trilhão. Com a votação de 220 a
211, a legislação será enviada
ao presidente Joe Biden para
sua assinatura, prevista para
sexta-feira, 12.
O pacote concederá $
1.400 em pagamentos diretos a indivíduos que ganhem
menos de $ 75.000 e $ 2.800
a casais que ganhem menos

de $ 150.000. Indivíduos que
ganham até $ 80.000 e casais
com ganhos de até $ 160.000
receberão parte do valor. O
orçamento direto inclui até
$ 1.400 por dependente, incluindo dependentes adultos.
Além disso, a proposta
aprovada fornecerá $ 300 por
semana em benefícios de desemprego aprimorados até 6
de setembro e expandirá o crédito anual do imposto infantil
para $ 3.600 para crianças de

Nancy Pelosi, presidente da Câmara, antes da votação de quarta-feira, 10.

até 5 anos e $ 3.000 para crianças de 6 a 17 anos.
O Senado americano já havia aprovado o projeto de lei
em uma votação de 50 a 49 no
sábado (06), após fazer alterações na versão original aprovada pela Câmara, incluindo redução do seguro-desemprego
e redução do número de pessoas que receberão um cheque
de estímulo.
Leia a matéria completa
no gazetanews.com.

Biden anuncia acordo para mais 100 milhões de vacinas J&J
DADO RUVIC / REUTERS

O presidente Joe Biden
anunciou na quarta-feira, 10,
o plano para comprar mais
100 milhões de doses adicionais da vacina da Johnson &
Johnson. Especialistas afirmam que com a compra, o
país terá suprimento mais do
que suficiente para vacinar to-

da a população.
Biden disse este mês que
os EUA estavam a caminho de
ter doses de vacina suficientes
para cada adulto no país se vacinar até o final de maio, depois que a Food and Drug Administration (FDA) liberou o
uso da vacina J&J.

Os EUA já haviam garantido acordos para doses de
vacina suficientes para cada
adulto, mesmo sem a adição
da vacina J&J no mês passado, quando os EUA finalizaram um acordo com a Pfizer
e Moderna para 200 milhões
de doses de vacina contra o

coronavírus a mais até o final
de julho.
Apesar disso, ter o acordo
em vigor com a J&J para mais
100 milhões de doses pode
ajudar a servir de barreira caso a Pfizer ou a Moderna tenham problemas ou atrasos
na fabricação.

Biden garante vacinação até final de maio.

Um levantamento apartidário, publicado na semana passada, mostrou que a
maioria das fake News que
circulam na comunidade latina nos EUA “foram traduzidas do inglês e disseminadas
pelas redes sociais bem como
em plataformas de bate-papo em grupo fechado como
o WhatsApp”. As fake News
têm como objetivo diminuir
a participação de latinos nas
eleições, assim como no acesso a vacinas.
O estudo foi elaborado pela Universidade de Stanford
em conjunto com a University
of Washington e a empresa de
análise de redes sociais Graphika and Atlantic Council’s
DFRLab e mostra como essa
rede de desinformação está
sendo utilizada para enganar e
manipular brasileiros e outras
pessoas da comunidade latina
que vivem nos EUA.
Para criar essas falsas narrativas, vídeos e fotos são modificados, e citações são tiradas de contexto.
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Geração de emprego deve acelerar
ainda mais nos próximos meses

Arkansas proíbe aborto em
caso de estupro ou incesto
Pixabay

Os Estados Unidos podem gerar 4,5 milhões de vagas este ano, prevê a ING
Group, instituição financeira global de origem holandesa.
Pixabay

A

criação líquida de 379
mil empregos em fevereiro é apenas o início
de um forte ciclo de recuperação do mercado de trabalho americano, na avaliação
do ING Group, instituição financeira global de origem holandesa, que fornece notícias,
relações com investidores e
informações gerais. Em nota
endereçada a clientes, a instituição prevê que os Estados
Unidos podem gerar 4,5 milhões de vagas este ano.
Segundo o relatório, os
efeitos que contribuíram para o desempenho positivo devem continuar nos próximos
meses, entre eles o relaxamento das restrições à mobilidade
na Califórnia e reabertura de
restaurantes em várias cidades. Com isso, a expectativa é
de que o mercado de trabalho
acelere ainda mais a partir de

A taxa de desemprego caiu de 6,3% em janeiro para 6,2% no mês passado.

abril, à medida que o “lockdown” for retirado de vez nos
Estados.
“Isso não vem sem riscos,
dada a prevalência de cepas

mutantes mais perigosas do
vírus e o fato de estarmos muito longe da imunidade coletiva, mas é claramente a direção
no momento para a econo-

mia”, explica.
O chair do Federal Reserve, Jerome Powell, ofereceu
na quinta-feira uma visão otimista do mercado de trabalho,
mas alertou que o retorno ao
pleno emprego este ano é “altamente improvável”.
Embora a taxa de desemprego tenha caído de 6,3% em
janeiro para 6,2% no mês passado, ela continua a ser reduzida por pessoas desempregadas que se classificam
erroneamente como “empregadas, mas ausentes do trabalho”.
O mercado de trabalho tem
demorado a responder à queda
nos casos diários de coronavírus
e hospitalizações, que ajudou a
impulsionar os gastos do consumidor em janeiro e levou economistas a elevarem drasticamente
suas estimativas de crescimento
do PIB. Fonte: AFP.

A única exceção prevista é “salvar a vida da mãe durante uma emergência”.

O Estado do Arkansas
aprovou na terça-feira, 9, uma
lei que proíbe o aborto mesmo em casos de estupro ou
incesto, com a esperança de
pressionar a Suprema Corte a
revogar uma decisão de 1973
que estendeu essa garantia a
todo o país. A única exceção
prevista no texto promulgado no Estado, conhecido por
seu conservadorismo cristão,
é “salvar a vida da mãe durante uma emergência médica”,
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anunciou seu governador, o
republicano Asa Hutchinson.
Ele declarou ter ratificado a lei
seguindo suas “convicções sinceras” contra o aborto.
O texto não deve entrar
em vigor antes do verão e a
União Americana pelas Liberdades Civis (Aclu) anunciou
que irá impugná-lo na Justiça.
O tema divide os americanos e
conta com uma oposição muito forte, principalmente nos
círculos religiosos.
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Bolsonaro sanciona projeto sobre
compra de vacinas por estados
Pelo projeto, pessoas jurídicas de direito privado, como empresas, por
exemplo, poderão adquirir diretamente das farmacêuticas vacinas.
Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro assinou na quarta-feira,
10, em cerimônia no Palácio do Planalto, o Projeto de
Lei (PL) 534/2021, que autoriza
estados, municípios e o setor
privado a comprarem vacinas
contra a covid-19 com registro
ou autorização temporária de
uso no Brasil. O texto é de autoria do presidente do Senado,
Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e
teve sua tramitação concluída pelo Congresso Nacional
na semana passada.
Pelo projeto, pessoas jurídicas de direito privado, como
empresas, por exemplo, poderão adquirir diretamente das
farmacêuticas vacinas contra
a covid-19 que tenham autorização temporária para uso
emergencial, autorização excepcional e temporária para
importação e distribuição ou
registro definitivo concedidos

RÁPIDAS

EUA encerram investigação sobre alumínio brasileiro
A exportação de alumínio brasileiro está livre de subsídios,
anunciaram em nota conjunta os Ministérios das Relações Exteriores do Brasil e dos Estados Unidos. O governo norte-americano encerrou as investigações sobre a venda de chapas de
liga do metal para o exterior sem impor sobretaxas ao produto brasileiro.
“O governo brasileiro recebeu com satisfação o encerramento da investigação sobre subsídios e medidas compensatórias,
que foi concluída sem a imposição de sobretaxas ao produto
nacional”, diz o comunicado.

Estudos mostram eficácia da CoronaVac contra variantes
A CoronaVac, vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan
e a farmacêutica chinesa Sinovac e que está sendo aplicada no
Brasil, é eficaz contra as três variantes do novo coronavírus que
circulam no país: a britânica (B.1.1.7), a sul-africana (B.1.351)
e a brasileira (B.1.1.28), da qual são derivadas as chamadas P.1
(de Manaus) e a P.2 (do Rio de Janeiro). A informação foi dada
pelo diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas. Ainda preliminares, esses estudos, realizados pelo Butantan em parceria
com a Universidade de São Paulo (USP), incluíram amostras de
35 participantes vacinados na Fase 3.

O presidente Jair Bolsonaro durante cerimônia na quarta-feira, 10, no Palácio do Planalto.

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Enquanto estiver em curso
a vacinação dos grupos prioritários definidos pelo Minis-

tério da Saúde, as doses deverão ser integralmente doadas
ao Sistema Público de Saúde
(SUS). Após a conclusão dessa
etapa, o setor privado poderá

ficar com metade das vacinas
comprada desde que as doses
sejam aplicadas gratuitamente. A outra metade deverá ser
remetida ao SUS.

Regiões tropicais podem ficar inabitáveis com calor
Os trópicos podem tornar-se inabitáveis para o ser humano se não conseguirmos limitar o aquecimento global a 1,5
grau centígrado, alertam os cientistas. Cumprir as metas climáticas mundiais pode evitar que as populações das regiões tropicais enfrentem episódios de “calor insuportável”. Leia mais
no gazetanews.com.
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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

MASCULINO E FEMININO DENTRO DE NÓS
ocê já parou para pensar por
que já observou tantas vezes
que tal pessoa se casou com a
mãe ou com o pai? Se olhar de
perto vai perceber que os traços mais
marcantes de um, estão no outro. Parece que tentou tanto fazer diferente
e eis que está numa situação tão parecida quanta aquela daquela queria escapar. Se isso ainda não ficou evidente
para você, aguarde... E preste atenção.
A questão do masculino e do feminino é uma daquelas que apaixonam
porque todos queremos estar apaixonados, mas não queremos os efeitos
colaterais ou simplesmente os desapontamentos. Entretanto, olhando para esquerda e para direita, encontramos em todo o lado a demonstração
que não há nada mais complicado do
que uma relação amorosa.
O famoso “amor à primeira vista”
é, segundo C. G. Jung, o resultado de
uma projeção. Não
muito romântico, não é?
As pessoas estariam vendo na outra pessoa seu próprio componente in-

V

consciente do outro sexo, que é o Animus (o componente masculino das
mulheres) ou a Anima (o componente feminino dos homens) e aqui estaria a base de sentido da atração. Ou seja, será que nos apaixonamos por nós
mesmos?
Vamos entender melhor. Jung descobriu, após Freud ter provado que a
identidade do eu não abarca toda a psi-

que, mas que esta é bem maior e mais
complexa, bom Jung descobriu essa
área da psique ocupada por uma figura interessante e misteriosa que apresenta o complementar sexual da consciência. Numa consciência feminina
chama-se Animus. Numa consciência
masculina chama-se Anima.
Esta personagem da psique é importante por pelo menos dois motivos:

porque nos influencia na escolha do tipo de indivíduo do sexo oposto para o
qual vamos nos sentir atraídos “instintivamente“ e porque define o modelo
de relação que teremos com o mundo
dos afetos (para os homens) e com o
mundo das ideias (para as mulheres).
Anima e Animus são arquétipos,
abarcando um manancial rico e polivante de sentidos e imagens. Na psicologia junguiana a psique funciona por
polaridades opostas. A mais conhecida
de todos é a masculina-feminina. Todo
ser humano expressa um desses polos
de forma dominante deixando no pano de fundo a polaridade oposta.
Na vida individual, penetram o
campo psíquico na singela forma de
nossos pais. O menino tenderá a se desenvolver projetando-se na figura do
pai, enquanto a mãe ficará vinculada à
figura interna da Anima. A personalidade da mãe real marcará as principais
características da Anima no que há de
positivo e no que há de negativo e a
partir desse viés o homem irá se relacionar com seus próprios sentimentos

e com as mulheres de sua vida (para a
nossas alegria ou tristeza!).
No caso da mulher, o Animus atua
de forma parecida. O pai representa a
visão de mundo, as ideias e a forma de
pensar que, conscientemente ou não,
ela tem a respeito da vida. Como, infelizmente, são poucos os pensadores
e filósofos nas famílias, essa visão de
mundo tenderá a ser padronizada, rígida, moralista e etc. As filhas desses homens terão uma forma de pensar baseada na repetição de lugares comuns
- que sejam lugares comuns de seu
bairro ou classe social ou raça, sempre
se trata de banais lugares comuns.
Sendo o Animus o portal do mundo interior, se ele for tosco e obtuso inviabiliza qualquer realização pessoal.
Além disso, solapa a autoconfiança da
mulher naquilo que sente: ela sente
a coisa grande ou bonita, mas na hora de pensá-la parece tudo banal e sem
graça... A autoestima da mulher estará
vinculada à aprovação por parte desse
modelo interior representado pela figura do pai que se não for trabalhado
e transformado lhe impede o desabrochar como pensadora, criadora, transformadora de mundos.
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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.

Lançada faixa inédita de Vander Lee

C

antor e compositor de
sucesso, o mineiro Vander Lee, falecido em 5
de agosto de 2016, deixou um legado musical extenso, além de uma legião de fãs
apaixonados por seus versos
sensíveis, românticos e bem-humorados. Faixas como “Gente
Não é cor”, “Esperando Aviões”,
“Onde Deus Possa Me Ouvir”
e “Românticos”, são ótimos
exemplos do seu cancioneiro.
Em estúdio profissional ou caseiro, o músico tinha o costume
de registrar suas canções no formato voz e violão, organizando
assim sua produção musical. “A
Vida Não São Flores”, composta entre 2000 e 2001, que agora tem seu lançamento ao público, é um desses registros que
permaneceram guardados ao
longo desses anos.

A base do single é a voz e o
violão de Vander Lee, com intervenções na gravação original. “A Vida Não São Flores” foi
lançada em todas as plataformas digitais. A iniciativa de lançar o single, que sai pela ONErpm, é da cantora e compositora
Regina Souza, que administra o
Acervo Vander Lee e Balaio Produções (produtora e selo criados
pelo artista), juntamente com
os filhos do compositor, Lucas
Catarina, Laura Catarina e Clara
Catarina.A produção conta ainda com a parceria da cantora e
produtora Rossana Decelso (selo Backing Stars), empresária de
Vander Lee em seus quatro últimos anos de vida.
Regina e Rossana trabalharam juntas no lançamento do
DVD e CD póstumo “Vander
Lee 20 Anos” e agora repetem

a parceria na produção e lançamento do novo single. As duas
também estão produzindo um
tributo com 12 canções de Vander Lee, interpretadas por Chico César, Maurício Tizumba,
Paulinho Moska e Zeca Baleiro,
entre outros. Outros dois projetos irão somar-se às comemo-

rações dos 55 anos de Vander
Lee: o álbum “Canta Vander
Lee” da cantora e compositora
Laura Catarina, interpretando
canções do pai, e um concerto
da Orquestra Ouro Preto, interpretando a obra de Vander Lee,
com direção do maestro Rodrigo Toffolo.

Diogo Nogueira sobe álbum “Lua” nas plataformas

A

pós o lançamento recente
dos EPs “Sol” e “Céu”,
que contaram com as
participações especiais de Zeca Pagodinho e Grupo Fundo de Quintal, agora é a vez
de Diogo Nogueira disponibilizar nas plataformas o álbum
“Lua”. O lançamento, o último
do projeto “Samba de Verão”,
acontece nas plataformas digitais e no canal do YouTube
do artista. “Samba de Verão”,
gravado no final do ano numa balsa, na Baía de Guanabara, ganhará um especial com

os melhores momentos dos álbuns “Sol”, “Céu” e “Lua” no Canal Multishow.
O álbum “Lua” tem nove
músicas do total de 24 canções
de todo o projeto e abre com a
eletrizante “Vai Embora Não”,
inédita assinada por Rodrigo
Leite e Claudemir, que promete fazer sucesso nas pistas e nas
rodas de samba, “assim que a
pandemia finalmente acabar”.
Se o projeto já tinha citações a
Beth Carvalho, Jovelina Pérola
Negra, Luiz Carlos da Vila,
Fundo de Quintal e Zeca Pagodinho, o álbum “Lua” dá “Aque-

le Abraço” em Gilberto Gil, no
poeta Jorge Aragão, celebrado
no medley de “Ontem”, “Minta Meu Sonho” e “Já é”. O repertório fica completo com as
inéditas “Patrimônio Mais Nobre” (Gabrielzinho de Irajá e
Waltis Zacarias) e “Um Pedido” (Sombra e Carlos Caetano),
além de sambas que reverenciam mestres como Reinaldo
em “Onde Está?”, além de Arlindo Cruz, Sombrinha e Zeca em “São José de Madureira” e “Nascente da Paz”.
Este repertório será mostrado brevemente em shows.

Os cariocas serão os primeiros
a assistir ao show já programado no Vivo Rio para o dia 10 de
abril, casa onde Diogo já gravou
dois DVDs e cantou inúmeras
vezes. No dia 3 de julho será a
vez dos paulistanos assistirem o
show no Unimed Hall.
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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

Estreia nas telonas, nas plataformas digitais e VOD
Sony Pictures Classics

elenco Jenna Ortega, Julian Lerner,
Everly Carganilla, Fortune Feimster,
Nat Faxon, Arturo Castro e Molly
Sims. O roteiro foi escrito por Justin
Malen e foi baseado no livro homônimo de Amy Krouse Rosenthal. A
direção é do espanhol Miguel Arteta.
Filme bacana para assistir com a
família!

Yes Day
Netflix
A comédia para
toda a família
“Yes Day”,
com os atores
Jennifer Garner
e Edgar Ramírez,
fica disponível
na Netflix a partir de sexta-feira, dia
12 de março. Acostumado a dizer
sempre “não”, Carlos e Allison, um
casal que está acostumado a dizer
sempre “não” para seus filhos. Mas, as
coisas mudam quando eles decidem
tirar um dia para dizer “sim” para
qualquer proposta feita por seus três
filhos. O que eles não contavam é
que terminariam envolvidos em um
amontoado de confusões pela cidade
de Los Angeles. Também estão no

Apple TV+

Netflix

O drama
aclamado pela
crítica “The
Father”, com os
atores Anthony
Hopkins e
Olivia Colman, entra em cartaz no
circuito nacional na sexta-feira, dia 12
de março e fica disponível no vídeo
On Demand no dia 26 de março. O
longa acompanha um homem idoso
que recusa toda a ajuda de sua filha
à medida que envelhece. Ela está se
mudando para Paris e precisa garantir
os cuidados dele enquanto estiver
fora, buscando encontrar alguém para
cuidar do pai. Ao tentar entender suas
mudanças, ele começa a duvidar de
seus entes queridos, de sua própria
mente e até mesmo da estrutura da
realidade. No elenco estão Anthony
Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss,
Rufus Sewell, Imogen Poots e Olivia

Williams. “The Father” foi escrito
por Christopher Hampton e Florian
Zeller, que também assina a direção
do filme. Vale a pena assistir!

Cherry
Apple TV+
O drama da
Apple TV+
(Apple TV Plus),
“Cherry”, fica
disponível a
partir do dia 12
de março na
plataforma. O filme já está em cartaz
nos cinemas desde o dia 26 de fevereiro. “Cherry” acompanha a jornada
selvagem de um jovem desprivilegiado de Ohio que encontra o amor de
sua vida, apenas para arriscar perdê-la
através de uma série de decisões ruins

e circunstâncias desafiadoras da vida.
Inspirado no best-seller homônimo de
Nico Walker, Cherry é interpretado
por Tom Holland, um personagem desequilibrado que abandona a faculdade para servir no Iraque como médico
do Exército. Quando Cherry volta
para casa como um herói de guerra,
ele luta contra os demônios do TEPT
não diagnosticado e acaba encontrando alívio nas drogas. Também estão
no elenco Ciara Bravo, Jack Reynor e
Jeff Wahlberg. O roteiro adaptado foi
escrito por Angela Russo-Otstot e Jessica Goldberg. A direção ficou a cargo
dos diretores visionários Anthony e
Joe Russo.
Hulu

The Father
Sony Pictures
Classics

Boss Level
Hulu
O filme de
ação e ficção
científica
“Boss Level”
já está disponível na plata-

forma digital Hulu desde o dia 5
de março. Um oficial da polícia
aposentado inexplicavelmente
fica preso no tempo e é obrigado a vivenciar repetidamente o
dia de sua morte. Enquanto tenta evitar ser morto, ele percebe
que existe uma razão maior
para que tudo isso aconteça. No
elenco estão Frank Grillo, Mel
Gibson, Naomi Watts, Michelle
Yeoh, Ken Jeong, entre outros. O
roteiro foi escrito por Chris Borey, Eddie Borey e Joe Carnahan,
que também assina a direção do
filme. Achei bem divertido!
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Eliane Gallotti.

Comemoração
em dose dupla

E

os amigos Gabriela Lara e Joshua Media comemoraram aniversários no dia
5 de março, em uma noite animada
no The Locale.
Amigos do grupo de vôlei de praia
“Brazucas da Flórida” compareceram para
prestigiar a dupla. O show ficou por conta
de Deyr Donatti, Dante e DJ Bruno Goiano.

Marcela, Gabriela e Vanessa

Os aniversariantes Gabriela e Joshua

Sheyla e Gaby

Steve e Rosy

Joshua, Andre e Carlos

Patricia e Renato

Roger e Priscila

Ivan, Cecilia e Gaby

