
O maior jornal brasileiro na Flórida

Covid-19: mais brasileiros 
comemoram imunização na FL

EUA podem emitir 375 
mil green cards a mais 
com reforma imigratória

Com um aumento no número 
de imigrantes que garantem 

residência permanente legal, o 
número de green cards emitidos 
anualmente pode aumentar para 
1,5 milhão.

Em 2020, foram 1,2 milhão de pedidos.

A 
pandemia do novo coronavírus já assola o 
mundo há pouco mais de um ano. Agora, com 
as vacinas em andamento, a esperança em um 

fim mais próximo da covid-19 aumenta. O estado  
imunizou mais de cinco milhões de pessoas até o dia 

23 de março, segundo o Departamento de Saúde, e 
está próximo de abrir a todos os adultos. A cada dia 
mais brasileiros comemoram a imunização e falam 
sobre o alívio e reações da vacina.
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As brasileiras Ana Rodriguez e Gisele Buono (da esquerda para a direita) celebram a primeira dose da vacina no sul da Flórida. 
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Após tiroteio no Colorado, Biden analisa proibir armas semiautomáticas 
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O Brasil voltou a ser o 
epicentro global da 
Covid-19 – o país já ti-

nha ocupado esse posto em 
maio do ano passado, ape-
sar de ter tido tempo para se 
preparar para a chegada da 
pandemia por aqui. Agora, o 
aumento na quantidade de 
novas infecções e de mortes 
é um dos principais motivos: 
ambos os índices cresceram 
muitos nas últimas semanas.

Essa aceleração foi cons-

truída pouco a pouco desde 
dezembro de 2020, quando 
as festas de fim de ano tive-
ram muita aglomeração. Co-
mo se não bastasse, em feve-
reiro, teve quem decidisse 
aproveitar o carnaval. Essas 
ações intensificaram o espa-
lhamento da variante bra-
sileira P.1 – descoberta em 
Manaus, ela é mais transmis-
sível do que o novo corona-
vírus original e as mutações 

anteriores.
Esses fatores fizeram o 

Brasil ter, na semana pas-
sada, um recorde de novos 
infectados em 24 horas. Foi 
na quarta-feira (17), quando 
90.830 pacientes foram diag-
nosticados com Covid-19 em 
um único dia – o maior nú-
mero diário desde o início da 
pandemia. Na mesma data, 
foram registradas 3.149 mor-
tes pela doença – mais um re-
corde negativo. Além das fes-

tas de fim de ano e 
de carnaval, a ade-
são cada vez menor 
ao distanciamento 
social também con-
tribui para a disse-
minação da doença.

Com o espalha-
mento descontrola-
do do novo corona-
vírus, o surgimento 

de novas cepas ganha força. 
Um exemplo de país que pas-
sou por isso é o Reino Unido, 
que viveu situação semelhan-
te no fim de dezembro de 
2020: uma nova linhagem do 
novo coronavírus começou a 
se alastrar mais rapidamen-
te por lá e o número de ca-
sos diários passou dos 50 mil.

A solução adotada pelos 
britânicos foi o lockdown. E 
os resultados vieram. “Hoje, 

depois de mais de dois me-
ses, com cerca de 30% da po-
pulação vacinada, já há uma 
mudança significativa no ce-
nário”, comenta José Rocha, 
professor da Escola de Medi-
cina da Pontifícia Universida-
de Católica do Paraná (PUC-
-PR). Por aqui, entretanto, a 
medida é evitada pela maio-
ria dos governantes.

Cidades que adotaram o 
fechamento rígido das ativi-
dades conseguiram conter, 
ainda que de forma limitada, 
o avanço da contaminação. 
Só que essa solução pode ser 
inútil se adotada de forma er-
rada. Na capital paulista, por 
exemplo, a prefeitura progra-
mou um superferiado para o 
fim de março. A ideia é man-
ter os paulistanos em casa.

Segundo a Fundação Os-
waldo Cruz (Fiocruz), o Brasil 
passa atualmente pelo maior 
colapso sanitário e hospitalar 
de sua história. Em todo o 
país, as taxas de ocupação de 
leitos de unidade de terapia 
intensiva (UTI) no Sistema 
Único de Saúde (SUS) ultra-
passam 80% – e os números 
aumentam diariamente. Na 
rede privada, a situação não é 
melhor: alguns hospitais par-
ticulares recorreram ao SUS 
em busca de leitos.

O colapso evitado em boa 
parte do Brasil com o distan-
ciamento social no início da 
pandemia, em 2020, agora 
atinge o país de forma pra-
ticamente homogênea. “Em 
janeiro, falei para um amigo: 
Manaus é o Brasil amanhã. 
Era muito claro. Sem as me-
didas de restrição, não há co-
mo controlar a disseminação 
da doença. Qualquer condu-
ta diferente traz um agrava-
mento do cenário”, destaca 
Rocha, da PUC-PR.

A Fiocruz ressalta que, se 
na primeira onda foi possí-
vel remanejar pacientes pa-
ra outras regiões, agora a 
doença cresce de forma si-
multânea no país. “Um dos 
efeitos diretos desse processo 
é a impossibilidade de rema-
nejamento de pacientes não 
só para atendimento de Co-
vid-19, mas para outras cau-
sas também”, diz o relatório 
da entidade.

Com o sistema de saú-
de próximo do esgotamen-
to, não é possível atender a 
todos os pacientes que pre-
cisam de cuidado médico es-
pecializado. 

Texto: O Globo
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O TEMPO NA FLÓRIDA

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

@vivaweatherPor EMERSON DURAN 

 Semana de 25 a 31 de março 

 | PRIMAVERA de março a junho

FLORIDA CENTRAL

A nova estação chega ao 
centro da Florida com mui-
to calor, podendo atingir 
um record histórico de alta 
temperatura na sexta-feira 
26, com a
máxima de 34°C (93°F), a 
mínima será de 17°C (63°F) 
na segunda - feira dia 29.

SUL DA FLORIDA

A primavera também es-
quenta os termômetros no 
final de semana, com pou-
ca chuva, a máxima será de 
32°C (90°F), e a mínima de 
19°C (66°F) na
segunda - feira dia 29.
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Sul da Flórida lidera 

contágio por variantes
Cepas mutantes de CO-

VID-19 atingiram 41 dos 67 
condados da Flórida, com o 
sul liderando em infecções va-
riantes, de acordo com dados 
divulgados ao Orlando Sen-
tinel pelo Departamento de 
Saúde da Flórida, no dia 19.

Até esta data, o condado 
de Broward estava no topo da 
lista, com 307 infecções. Mia-
mi-Dade seguia com 129 infec-
ções, enquanto o Condado de 
Palm Beach registrou 75. No 
geral, cinco das infecções va-
riantes foram fatais e 34 dos 
infectados foram hospitaliza-
dos, incluindo uma mulher 
de 21 anos.

Os dados, que o estado en-
via regularmente aos Centros 
de Controle e Prevenção de 
Doenças (CDC), mostram que 
as taxas de infecção parecem 
ter disparado em 7 de feve-
reiro, quando 124 casos fo-
ram relatados por laboratórios 
que examinam a composição 
genética de amostras selecio-
nadas.

De acordo com a conta-
gem mais recente do CDC, que 
é um pouco mais recente do 
que os dados fornecidos pelo 
estado, a Flórida teve 912 ca-
sos variantes ao todo, a maio-
ria deles a cepa B.1.1.7, do Rei-
no Unido.

Mais variantes são da cepa B.1.1.7, oriunda do Reino Unido.

Reprodução/GloboNews

Fique por dentro das mudanças em locais de vacinação e redução da idade 

mínima, assim como dúvidas sobre primeira e segunda doses.

Vacinação na Flórida: o que você 

precisa saber

C
omo um suprimento da 
vacina contra o corona-
vírus se tornou dispo-

nível em toda a Flórida, os 
residentes estão compreensi-
velmente ansiosos para saber 
quando poderão entrar na fi la 
para uma dose.

O Gazeta News listou al-
guns dos acontecimentos re-
ferentes à vacinação no esta-
do da Flórida. De mudanças 
em locais de vacinação e re-
dução da idade mínima, assim 
como dúvidas sobre primeira 
e segunda doses: aqui está o 
que você precisa saber. 

-Vacinação para todos os 
adultos até maio.

O governador da Flórida, 
Ron DeSantis, prevê que todo 
adulto da Flórida tenha aces-
so à vacina COVID-19 antes de 
1º de maio.

DeSantis fez a declaração 
durante uma entrevista cole-

tiva na manhã de terça-feira 
em Pensacola, um dia depois 
que o estado reduziu a elegi-
bilidade de idade para 50 anos 
ou mais. 

O governador disse que a 
Flórida está adiantada no que 
diz respeito à vacinação dos 
residentes atuais, afi rmando 
que 40 estados têm uma clas-
sifi cação superior em mortes 
por COVID entre os idosos. 

FEMA mantém vacinação 
de primeira dose

O início da semana veio 
com uma ligeira mudança nos 
planos do estado sobre a apli-
cação da primeira dose da va-
cina Pfi zer. A ideia inicial era 
fazer com que os postos admi-
nistrados pela FEMA não apli-
cassem mais a primeira dose a 
partir de quarta-feira (24), mas 
esse prazo foi prorrogado até 
7 de abril. 

Entretanto, os quatro pos-

Vacinação contra covid-19 sofre mudanças no estado da Flórida.

Reuters

tos, localizados em Miami, 
Tampa, Orlando e Jacksonvil-
le, serão capazes de adminis-
trar 500 primeiras doses da va-
cina Pfi zer nesse período, uma 
redução signifi cativa se com-
parada à cota diária anterior 
(três mil doses). 

O Departamento de Saúde 
da Flórida divulgou um comu-
nicado dizendo que entre os 

dias 7 e 14 de abril, esses sites 
vão oferecer apenas a segunda 
dose da vacina Pfi zer. 

Postos da FEMA abrem va-
cinação para 50+

Desde a segunda-feira (22), 
os locais apoiados pela FEMA 
estão administrando vacinas 
COVID-19 para residentes da 
Flórida com 50 anos ou mais. 

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.

June 14, 2020 | 6 PM

123 Anywhere St., Any City, ST 12345

RSVP KORINA AT 123-456-7890

(954) 990-6278

www.bellasmilefl.com

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

Doctor Daniela Modesto

Carinho e atendimento
Brasileiro.
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“Por 32 anos eu sofri e me perguntava se ele iria me machucar novamente “, disse Gail Gardner.  

Projeto de lei dá às vítimas acesso para 

rastrear investigação do estupro

U
m projeto de lei da Fló-
rida pode permitir que 
as vítimas rastreiem o 

processamento do “kit de es-
tupro” - investigações de pro-
vas e evidências dos crimino-
sos -  e acompanhem a busca e 
possível prisão do estuprador. 

O comitê da Câmara apro-
vou por unanimidade o pro-
jeto na segunda-feira, 22, que 
exige um sistema de rastrea-
mento para os kits. O proje-
to de lei, denominado Gail’s 

Law”, aprovado pelo Subcomi-
tê de Justiça Criminal e Segu-
rança Pública da Câmara exige 
que o Departamento de Execu-
ção da Lei da Flórida crie um 
banco de dados disponível pa-
ra as vítimas para que elas pos-
sam rastrear o processamento 
dos kits de teste de estupro a 
partir do dia em que as evidên-
cias são coletadas. 

O caso apresentado e que 
incitou a votação do projeto 
de lei é de Gail Gardner, que 

foi estuprada em 1988 por um 
intruso em sua casa. Ela rela-
tou o crime e as evidências de 
DNA foram obtidas durante 
um exame. Mas o kit não foi 
processado até que o estado 
terminou de limpar um acú-
mulo de evidências não pro-
cessadas em 2019. Em novem-
bro passado, ela soube que 
seu agressor estava ligado às 
agressões sexuais de 15 ou-
tras mulheres. Leia a matéria 
completa no gazetanews.com.Lei permite acesso aos dados sobre as evidências do crime. 

Pixabay

Garoto de 9 anos é mordido por tubarão em Miami Beach 

Um garoto de 9 anos foi 
mordido por tubarão em Mia-
mi Beach no dia 21. A família 
é de Minnesota e veio de férias 
para Miami.

Kristine Weiskopf disse 
que ela e seu fi lho, Jay, fi ca-
ram na água apenas por al-
guns minutos e estavam na 

parte rasa. Mas foi tempo su-
fi ciente para que a criança fos-
se mordida no ombro.

“Eu estava segurando a 
mão dele o tempo todo e ele 
estava surfando um pouco e 
tinha caído de bruços”, dis-
se Kristine. Quando o puxou 
para cima, Kristine percebeu 

que havia um corte e pedaço 
de pele faltando no ombro do 
menino. Rapidamente havia 
muito sangue na água.

O garoto foi socorrido e 
transportado para o Jackson 
Memorial Hospital, onde pas-
sou por cirurgia e levou 120 
pontos. Jay Weiskopf, de 9 anos, recebeu 120 pontos no ombro. 

WSVN

Centenas de tubarões 
‘blacktip’ foram avistados em 
migração para o sul da Flórida 
no início deste mês de março. 
O fotógrafo Paul Dabill captu-
rou o grupo em um vídeo pela 
câmera de um drone.

Dabill disse que o vídeo foi 
feito perto da Ilha Singer, que 
fi ca a cerca de 15 minutos de 
West Palm Beach.

Os tubarões Blacktip são 
conhecidos por morder ba-
nhistas enquanto procuram 
comida, geralmente peixes 
menores, em águas rasas.

Drone mostra 

migração de 

centenas de 

tubarões

Grupo de tubarões Blacktip. 

Paul Dabill 

Thifani de Oliveira

Aluna Uninter

100% online

Estude onde e 

quando quiser

Mais de 200 cursos 

de graduação e 

pós-graduação.

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

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

833 605-1255

617 618-5901

Inscreva-se já

uninteramericas.com



PUBLICIDADEGazeta Brazilian News · Semana de 25 a 31 de Março de 2021 7



FLÓRIDA Gazeta Brazilian News · Semana de 25 a 31 de Março de 20218

Miami, Tampa, West Palm Beach, Orlando, Fort Myers e Jacksonville 

entraram na lista da Orkin das cidades com mais infestações. 

Cidades da Flórida têm as piores 

infestações de cupins dos EUA

A 
Flórida é famosa por al-
gumas pragas e propí-
cia para os cupins. Tan-

to que algumas cidades têm as 
piores infestações dos insetos 
de todo o país, como Miami, 
que ocupou o primeiro lugar 
pelo terceiro ano consecutivo.

A Orkin, empresa de con-
trole de pragas, divulgou na 
terça-feira, 23, sua lista das 50 
cidades com mais cupins de 
2021 e quatro cidades da Flóri-

da ficaram entre as 10 primei-
ras: Miami, Tampa, West Palm 
Beach e Orlando. Também en-
traram na lista Fort Myers e 
Jacksonville, nos 32° e 36° lu-
gares, respectivamente. 

As três principais cidades 
da lista, Miami, Los Angeles e 
Tampa, mantiveram a classifi-
cação  por três anos seguidos. 
Depois de dois anos no núme-
ro quatro, Nova York caiu três 
posições e foi substituída por 

Washington, DC - recém-che-
gada ao topo da lista.

Columbia, em South Ca-
rolina, deu o maior salto es-
te ano, subindo oito lugares 
desde 2020. Waco, Wichita e 
Austin são todos novos na lista 
este ano, nos 40°, 46° e 47° lu-
gares, respectivamente.

A lista é baseada em da-
dos de tratamento das áreas 
metropolitanas onde a Orkin 
realizou de fevereiro de 2020 

a janeiro de 2021.
Motivos 

O Controle de Pragas da 
Flórida disse que o clima 
quente e úmido é um ótimo 
lar para os cupins. Além dis-
so, 2020 teve um número re-
corde de tempestades e fu-
racões, oferecendo o que os 
cupins mais precisam para so-
breviver e procriar- umidade.

Leia a matéria completa 
no gazetanews.com. O clima quente e úmido da FL é propício para proliferação de cupins. 

WFLA

Flórida falha em punição por mensagens de texto ao volante 
Quando se trata de fazer 

cumprir a nova lei que pune 
motoristas que  enviam men-
sagens de texto enquanto  di-
rigem, a Flórida tem falhado. 

O governador Ron DeSan-
tis assinou uma nova lei em 
2019 que torna o envio de 
mensagens de texto enquan-

to dirige uma infração de trân-
sito primária na Flórida, com 
uma multa de US$ 30 para 
uma primeira infração que 
costuma subir para mais de 
US$ 100. “Isso tornará nossas 
estradas mais seguras”, disse 
DeSantis.

Mas a nova lei contra o 

envio de mensagens de tex-
to raramente é aplicada, de 
acordo com dados oficiais do 
estado. A Flórida também fa-
lhou em seus requisitos legais 
para rastrear de forma abran-
gente quantos motoristas são 
multados em todo o estado - e 
se a polícia está mirando nas 

minorias. Os encarregados de 
emitirem as multas também 
reclamaram que a jovem lei 
tem muitas lacunas.

Em todo o estado, foram 
emitidas somente 3.174 no-
tificações em um universo de 
mais de 14,6 milhões de mo-
toristas licenciados.Dados apontam subnotificações e falta de emissão de multa por condados.  

Flickralan06
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Até a terça-feira, 23, o estado já havia imunizado 5,057,939 pessoas, segundo dados do Departamento de Saúde. 

“Única esperança concreta”: brasileiros falam sobre 
vacina e comemoram imunização na Flórida 

C
om as vacinas em an-
damento, a esperan-
ça em um fim mais 

próximo da covid-19 au-
menta. O estado  imuni-
zou mais de cinco milhões 
de pessoas até o momen-
to, segundo o Departamen-
to de Saúde, e a cada dia, 
mais brasileiros comemo-
ram a imunização. 

Até a terça-feira, 23, o 
estado já havia imuniza-
do 5,057,939 pessoas, in-
forma o Departamento de 
Saúde, sendo 2,266,723 
com a primeira dose e 
2,791,216 com as duas do-
ses. A faixa etária de 65 a 
74 anos foi a mais vacina-
da, com 1,774,433 idosos 
já imunizados. O governa-
dor Ron DeSantis pretende 
abrir a vacinação a todas 
as idades até maio. 

O número de brasilei-

ros que moram na Flóri-
da e que foram vacinados 
também aumenta a cada 
dia.  Como a realtor Lana 
Favero, que tomou a pri-
meira dose da vacina Pfi-

zer em North Miami Bea-
ch no dia 15 de março, tão 
logo foi liberada para pes-
soas com 60 anos ou mais. 

Para ela, o processo es-
tá bem organizado. “Uma 

Da esquerda para a direita: Ana Rodriguez e Gisele Buono (em cima); 

Lana Favero e Maria Fulfaro (embaixo). 

GN

co, portadora de diabetes 
Tipo 1 e sobrevivente de 
câncer de mama há 7 anos, 
a empresária Ana Rodri-
guez, 46 anos, comemora 
a primeira parte da imuni-
zação e aguarda ansiosa a 
segunda dose, marcada pa-
ra daqui a um mês. Ela re-
cebeu a vacina da Moder-
na numa das lojas Publix 
em Parkland no dia 18 des-
te mês e conta que não te-
ve dificuldades no site pa-
ra agendar e também para 
receber a dose. 

“Torço para que o nú-
mero de vacinas aumen-

te ainda mais e que mui-
to mais pessoas possam se 
vacinar. Essa é a única es-
perança concreta que pos-
suímos para conter esse 
vírus tão traiçoeiro e letal 
que acometeu o mundo”, 
afirma. 

Para Maria do Carmo 
Fulfaro, que vai tomar a 
segunda dose da Moder-
na no dia 29, a vacina é 
um alívio. “A gente vem 
acompanhando há quase 
um ano todo esse proces-
so de desenvolvimento das 
vacinas enquanto somos  
impactados pela covid”. 

Também dentro do gru-
po de risco, Gisele Buono 
vai tomar a segunda dose 
da Pfizer no dia 8 de abril. 
Ela acredita que a vacina é 
“a resposta das orações de 
um planeta”. Leia a maté-
ria completa no gazetane-
ws.com. 

“Torço para que mais 

pessoas possam se vacinar. 

Essa é a única esperança 

concreta que possuímos 

para conter esse vírus”, diz 

Ana Rodriguez. 

organização ímpar, mui-
tas pessoas envolvidas pa-
ra que tudo corresse com 
a maior tranquilidade. Eu 
estava um pouco apreen-
siva pois já havia tenta-
do em dois outros lugares 
com esperas de no míni-
mo cinco horas e não ha-
via conseguido. Acredito 
que a pandemia está sendo 
bem controlada, apesar de 
ouvir muitas pessoas ain-
da dizendo que não toma-
rão vacina alguma. Acre-
dito que esse seja o único 
meio para a volta de uma 
vida que demorará muito 
para ser normal, mas ao 
menos agora estarei mais 
tranquila. Continuarei me 
cuidando e não baixarei a 
guarda mesmo vacinada”, 
destaca. 

“Que mais pessoas 
possam ser vacinadas”

Dentro do grupo de ris-

Arlaine Castro
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A gaúcha Simone Brasil, hoje com 45 anos, sofre de distúrbio mental. O pai 

vive em Pompano Beach e busca ajuda para interná-la para tratamento. 

Pai de brasileira busca ajuda para 

tirar filha que vive nas ruas de NY 

Ex-modelo, a gaúcha Si-
mone Brasil, hoje com 
45 anos, vive nas ruas de 

Manhattan (NY) e precisa de 
ajuda. “O estado de saúde de-
la é o pior possível. É deplorá-
vel”, diz o pai, Antonio Brasil, 
70 anos, caminhoneiro que vi-
ve em Pompano Beach e bus-
ca ajuda para poder internar 
a filha e tratá-la como precisa.

Simone sofre há anos de 
anorexia e distúrbio mental. 
Ela foge da família e raramen-
te entra em contato. Ao Gaze-
ta News, Antonio Brasil disse 
que a família já tentou vá-
rias vezes interná-la para tra-
tamento no Brasil, mas sem 
sucesso. “Ela foge e se escon-
de da família por meses ou 
anos. A última vez que con-
segui interná-la foi em 2017 
em Porto Alegre”. Os pais são 
separados e a mãe de Simone 
mora no Brasil. Simone tem 

uma filha de 25 anos que tam-
bém não vê.

Recentemente, o caminho-
neiro soube pelo consulado do 
Brasil em NY que a filha está 

pelas ruas da cidade, passando 
frio e com um pé machucado. 
Ele tenta um modo de conse-
guir interditá-la na justiça pa-
ra que ela possa ser internada 

Ex-modelo, a gaúcha Simone Brasil, hoje com 45 anos, sofre de anorexia.

antonio Brasil 

para tratamento.
“Tenho que primeiro in-

terditá-la judicialmente, ‘guar-
dianship’, aqui nos Estados 
Unidos para interná-la onde 
for possível. Tem que ser à 
força porque ela não aceita 
tratamento. A internação vai 
depender da ajuda que eu re-
ceber. Nova York, Flórida ou 
Brasil. Preciso que alguma ins-
tituição da saúde se prontifi-
que a tratá-la por tempo inde-
terminado e sem custo porque 
eu não tenho como arcar com 
esta despesa que é elevadíssi-
ma”, explica Brasil.

Nos anos 90, fez alguns 
trabalhos como modelo no 
Rio Grande do Sul, São Paulo 
e Rio, segundo a família.

Para ajudar, entre em 
contato com Antonio pelo 
email  acbrasil@hotmail.com 
ou pela campanha no gazeta-
news.com. 

NFA anuncia etapas do 

torneio de futevôlei 2021

A cidade de Orlando, no 
centro da Flórida, destino tu-
rístico de muitos brasileiros, 
será sede da primeira etapa de 
2021 do torneio da National 
Footvolley Association.

A 1ª etapa será realizada 
na recém inaugurada sede da 
Riplay Beach Sports Orlando 
no dia 27 de março de 2021, 
das 9am às 7pm, no complexo 
R9 – Ronaldo Academy, locali-
zado na 3516 President Barack 
Obama Parkway - Orlando, FL 

32811. O local possui uma es-
trutura com quatro quadras 
de areia, vestiário, bar e am-
plo estacionamento, oferecen-
do ao seu público a possibili-
dade de se praticar os esportes 
de areia como por exemplo, 
futevôlei, vôlei de praia e tê-
nis de areia.

O torneio é gratuito e aber-
to ao público e seguirá todos 
os protocolos de segurança da 
Covid-19. Leia a matéria com-
pleta no gazetanews.com.

a 1ª etapa será realizada em Orlando no dia 27 de março.

divulgação
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O ‘American Dream and Promise Act’ concederia green card para mais de 4 milhões de imigrantes, estima órgão. 

Câmara aprova cidadania a alguns grupos de 

indocumentados, como os jovens “dreamers”

A 
Câmara dos Represen-
tantes aprovou o pro-
jeto de lei que pode 

dar a milhares de imigrantes 
sem documentos, incluindo os 
“dreamers”, um caminho para 
a cidadania.

Por 228 a 197, os deputa-
dos votaram para estabelecer 
um caminho legal para a ci-
dadania dos dreamers - jovens 
que vieram para os EUA como 
menores indocumentados e 
que receberam proteções tem-

porárias sob o programa pelo 
Deferred Action for Childhood 
Arrivals (DACA). 

O projeto de lei concede-
ria status de residência legal 
condicional por 10 anos e pos-
terior cidadania a muitos me-
nores indocumentados que vi-
vem sob o programa.

O projeto, denominado 
American Dream and Promi-
se Act de 2021, também con-
cederia green cards para mui-
tos imigrantes que fugiram da 

guerra ou de desastres natu-
rais e estão residindo nos Es-
tados Unidos com um status 
de proteção temporária. Ao 
todo, pode tornar 4,4 milhões 
de pessoas elegíveis para resi-
dência permanente nos EUA, 
de acordo com o Migration Po-
licy Institue.

Os deputados também vo-
taram por 247 a 174 em um 
segundo projeto de lei, que 
concederia status legal para 
trabalhadores rurais indocu- o programa protege cerca de 700 mil menores da deportação.

associated Press

mentados. Ambas as medidas 
devem ser barradas pelo Se-
nado. Leia mais no gazetane-
ws.com. 

O projeto de lei 

concederia green card 

por 10 anos e posterior 
cidadania a menores 
indocumentados que 

vivem sob o DACA.

Biden faz apelo pedindo que imigrantes “não venham” aos Estados Unidos

O presidente Joe Biden dis-
se em entrevista à ABC News 
no dia 16 que desencoraja pos-
síveis imigrantes de entrarem 
nos Estados Unidos. “Posso di-
zer claramente: não venha (...) 
não saia de sua cidade ou co-
munidade”, afirmou.

Mais de 4 mil crianças imi-

grantes estão sob custódia da 
Patrulha de Fronteira, aumen-
tando os recursos federais pa-
ra abrigos escassos. 

Muitos desses migrantes 
se dirigiram aos Estados Uni-
dos acreditam que o gover-
no Biden será mais acolhedor 
do que a postura mais rígida 

de seu predecessor e o presi-
dente tentou minimizar essa 
percepção durante a entrevis-
ta. A declaração foi feita em 
meio a diversas críticas às po-
líticas migratórias do gover-
no e ao crescente número de 
pessoas, muitas delas crianças 
desacompanhadas, cruzando a 

fronteira com o México. 
Só em fevereiro, aproxi-

madamente 100 mil pessoas 
foram detidas na fronteira, in-
cluindo mais de 9 mil meno-
res desacompanhados, o que 
representa uma alta de 28% 
em relação ao mês anterior. 

Biden se esforça para conter aumento de crianças na fronteira.

aBC News
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O número de green cards emitidos anualmente pode aumentar para 1,5 milhão, ante 1,1 milhão atual.

EUA podem emitir 375 mil green cards a 

mais com reforma da imigração 

A
s reformas de imigra-
ção dos EUA pretendi-
das pelo presidente Joe 

Biden podem aumentar os nú-
meros anuais de green card 
em até 35%, de acordo com 
uma pesquisa conduzida pela 
Boundless. Estima-se que, com 
um aumento no número de 
imigrantes que garantem re-
sidência permanente legal, o 
número de green cards emiti-
dos anualmente pode aumen-
tar para 1,5 milhão, ante a ta-

xa atual de 1,1 milhão.
Isso representaria 375.000 

green cards adicionais sendo 
emitidos a cada ano com ba-
se na aprovação da Lei de Ci-
dadania dos EUA. Os indianos 
devem ser os maiores bene-
ficiários dos green cards adi-
cionais, já que os maiores 
aumentos seriam vistos nas 
categorias de imigração com 
base em empregos e no pro-
grama de visto de diversidade.

Em 2020, os pedidos de 

green card ultrapassaram 1,2 
milhão. Desses, 800.000 (68%) 
dos que esperam são cidadãos 
indianos, de acordo com da-
dos dos Serviços de Cidadania 
e Imigração dos Estados Uni-
dos (USCIS). 

Sujeito à aprovação do 
projeto de lei, 80.000 traba-
lhadores com diploma avança-
do poderiam receber residên-
cia permanente nos EUA. Leia 
a matéria completa no gazeta-
news.com.Em 2020, os pedidos de green card em espera ultrapassaram 1,2 milhão.

Pixabay

Imigrantes na fronteira começam a ser liberados sem data de audiência 

Agentes de fronteira no 
Vale do Rio Grande, o centro 
da onda de migrantes entre 
EUA e México, foram autoriza-
dos no sábado, 20, a começar 
a libertar imigrantes adultos e 
famílias da custódia antes que 
eles tenham datas para com-
parecer no tribunal, de acordo 

com um documento interno 
obtido pela NBC News.

A medida “visa mitigar de-
safios operacionais, incluindo 
riscos para a segurança nacio-
nal, durante aumentos signi-
ficativos de imigração ilegal 
como atualmente existem no 
Vale do Rio Grande”, reduzin-

do o tempo que os imigrantes 
passam sob custódia, de acor-
do com o documento.

Liberar um imigrante an-
tes de determinar a data do 
tribunal para uma audiência 
de imigração, que decide se 
ele será deportado ou autori-
zado a permanecer nos EUA, 

é uma divergência da políti-
ca de Alfândega e Proteção de 
Fronteiras. Normalmente, o 
CBP dá a todos os imigrantes 
“avisos para comparecer” an-
tes de serem liberados ou en-
viados para o Departamento 
de Imigração e Alfândega pa-
ra detenção. Imigrantes detidos no Texas. 

 Julio Cortez -aP

A administração do presi-
dente Joe Biden garantiu um 
contrato de $ 86 milhões pa-
ra hotéis para abrigar migran-
tes. O acordo vem em um mo-
mento em que o presidente 
luta para lidar com o crescen-
te número de famílias e crian-
ças que tentam entrar nos Es-
tados Unidos.

O contrato é com hotéis 
próximos à fronteira no Ari-
zona e no Texas para abrigar 
cerca de 1.200 migrantes e te-
rá duração de seis meses. O 
acordo foi feito por meio da 
Endeavors, uma organização 
sem fins lucrativos com pro-
gramas que incluem serviços 
de moradia e assistência em 
desastres.

Hotéis já foram usados 
por oficiais de imigração an-
tes, incluindo no ano passa-
do, quando centenas de mi-
grantes, incluindo crianças, 
foram mantidos em grandes 
redes de hotéis antes de serem 
deportados sob a proibição de 
pandemia de fronteira do pre-
sidente Donald Trump.

Biden firma acordo 

para abrigar 

imigrantes
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O presidente estaria pensando em ordens executivas para proibir a venda de 

armas semiautomáticas e impor restrições às vendas de armas no geral.

Após tiroteio no Colorado, Biden 

analisa proibir armas semiautomáticas

O presidente Joe Biden 
anunciou na terça-fei-
ra, 23, que está con-

siderando a possibilidade de 
mudar as normas que regu-
lamentam armas de fogo nos 
Estados Unidos. O anúncio foi 
feito um dia após o ataque a 
tiros no Colorado que deixou 
dez mortos.

A ideia de Biden foi divul-
gada pela secretária de comu-
nicação norte-americana, Jen 

Psaki, e o presidente estaria 
pensando em baixar ordens 
executivas (regras decretadas 
sem votação pelo Congresso) 
para proibir a venda de armas 
de assalto e impor restrições 
às vendas de armas no geral.

“Não preciso esperar um 
minuto a mais, imagine uma 
hora, para tomar decisões de 
bom senso que vai salvar vi-
das no futuro. Podemos proi-
bir as semiautomáticas”, dis-

se Biden, que também citou a 
limitação de armas com pen-
tes com capacidade para mui-
ta munição.

O presidente disse ainda 
que o tópico sobre a regula-
mentação de armas não deve-
ria ser um tema que causaria 
divisão entre os políticos. “É 
um tema americano que vai 
salvar vidas, vidas americanas, 
precisamos agir”, afirmou.

A Casa Branca informou 

que o presidente Joe Biden 
acompanha as atualizações do 
caso do tiroteio no Colorado. 
Em um pronunciamento, Bi-
den lamentou as mortes do 
atentado e pediu que o Senado 
aprove uma série de leis sobre 
o controle de armas. 

O direito de portar armas é 
protegido pela Segunda Emen-
da da Constituição dos Estados 
Unidos. Leia a matéria comple-
ta no gazetanews.com. Biden lamentou as mortes no Colorado e pensa em restringir armas.

STEFANI REYNOLDS / POOL EFE

Variante Covid brasileira é detectada na Geórgia
A variante brasileira do 

SARS-CoV-2, conhecida como 
P.1, foi encontrada em um re-
sidente da Geórgia que mora 
no condado de Newton, a su-
deste de Atlanta, confirmou o 
Departamento de Saúde Públi-
ca da Geórgia.

A descoberta da variante 

brasileira na Geórgia torna-se 
a terceira variante do SARS-
-CoV-2 (COVID-19) descoberta 
no estado. O Departamento de 
Saúde Pública da Geórgia disse 
que também houve 351 casos 
da variante do Reino Unido 
junto com 15 casos da varian-
te sul-africana do COVID-19.

A variante P.1 provou ser 
muito problemática no Brasil. 
De acordo com o New York Ti-
mes, três estudos com a mu-
tação brasileira descobriram 
que ela provavelmente come-
çou em novembro e levou a 
um aumento recorde de casos 
e foi dominada em algumas ci-

dades devido ao aumento da 
contagiosidade.

O Times também infor-
mou que a variante pode ter 
a capacidade de infectar al-
gumas pessoas que tinham 
imunidade de casos anterio-
res de COVID-19. Fonte: CBS. 
Leia mais no gazetanews.com. A variante é capaz de infectar quem  tinha imunidade, aponta estudo.

Rerpodução/CDC
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Idosa vítima de crime de ódio 

na CA vai doar $ 1 milhão
Os quase US $ 1 milhão ar-

recadados em uma campanha 
para beneficiar Xiao Zhen Xie, 
uma asiático-americana de 75 
anos que reagiu após ser ata-
cada em San Francisco, na Ca-
lifórnia, será doado para com-
bater o racismo.

Membros da família cria-
ram um GoFundMe depois 
que ela levou um soco no ros-
to por um homem enquanto 
esperava à pé em um semá-
foro. Ela pegou um pedaço 
de pau e lutou, mas o ataque 
a deixou com dois olhos ro-
xos, um pulso inchado e ar-
ranhões. 

Até a quarta-feira, 24, mi-

lhares de apoiadores haviam 
doado mais de US $946.575, 
ultrapassando em muito a me-
ta inicial de US$ 50.000. O ne-
to de Xiao, John Chen, disse 
em uma atualização que sua 
saúde física e mental estava 
melhorando e ela insistiu em 
doar todo o dinheiro para a co-
munidade asiático-americana.

“Ela disse que não deve-
mos nos comprometer com o 
racismo e que devemos lutar 
até a morte, se necessário”, es-
creveu Chen. “Ela insiste em 
tomar essa decisão dizendo 
que esse problema é maior do 
que ela.” Leia a matéria com-
pleta no gazetanews.com.

Xiao Zhen Xie, uma asiático-americana de 75 anos, reagiu após ser 

atacada em San Francisco, na Califórnia. 

GofundMe

West Virginia, Alaska e Mississippi foram os primeiros estados onde todos 

os adultos já recebem a vacina contra a covid-19.

Texas, Indiana e Geórgia começam 

vacinação a partir de 16 anos 

T
exas, Indiana e Geór-
gia anunciaram que re-
sidentes a partir de 16 

anos serão elegíveis para vaci-
nações Covid-19. Eles estão se 
juntando a uma lista crescente 
de estados que planejam am-
pliar a elegibilidade da vaci-
na a todos os adultos antes do 
prazo final de 1º de maio de-
finido pelo presidente Biden.

Para residentes da Geór-
gia, será a partir de quinta-
-feira, 25; para texanos, segun-
da-feira, 29,  e 31 de março, 
a vacina inicia a partir de 16 
anos para moradores de In-
diana. 

“Com cada dose, o Texas 
fica mais perto do normal e 
protege mais vidas contra a 
hospitalização e morte por 
COVID-19”, disse o departa-
mento de saúde do estado em 
uma postagem no Twitter.

West Virginia, Alaska e 

Mississippi são os únicos es-
tados onde todos os adultos 
podem receber injeções. Ou-
tros, como Texas, Geórgia e 
Indiana, anunciaram futuras 
expansões; Utah, por exem-
plo, abriu a elegibilidade para 
todos os adultos na quarta-fei-
ra, 24. E o Tennessee anunciou 
na semana passada que todos 
os residentes de 16 anos ou 
mais seriam elegíveis para va-
cinação a partir de 5 de abril. 
Alguns estados, como Nova 
York, têm expandido gradual-
mente a elegibilidade: os no-
va-iorquinos com 50 anos ou 
mais se tornaram elegíveis na 
terça-feira.

A ampliação da elegibili-
dade para vacinas ocorre em 
um momento em que as auto-
ridades federais de saúde aler-
tam sobre um possível quar-
to surto do vírus, à medida 
que novas variantes se espa-

Idoso é vacinado em posto na Geórgia; idade será reduzida no estado. 

Georgia Department of Public Health

lham, instando os americanos 
a se vacinarem. Biden disse 
que haveria vacinas suficien-
tes disponíveis até o final de 
maio para todos os adultos e 
sugeriu que os americanos po-
deriam ver um retorno à nor-
malidade até 4 de julho se fos-
sem vacinados e seguissem os 
cuidados de saúde, como o uso 
de máscaras.

Os números de casos de ví-
rus no país “estagnaram - is-
so não é bom, eles deveriam 
continuar caindo”, disse o Dr. 
Anthony S. Fauci, o maior es-
pecialista do país em doenças 
infecciosas e um dos princi-
pais assessores de Biden, no 
programa “ Bom Dia Ameri-
ca.” Fonte: The New York Ti-
mes. 
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Estabelecer interconexões 
entre a tuberculose (TB) e a co-
vid-19 é a tarefa que une 25 
pesquisadores da Universida-
de Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) e do Instituto Alberto 
Luiz Coimbra de Pós-Gradua-
ção e Pesquisa de Engenharia 
(Coppe/UFRJ) com parceiros 
de três países do grupo Brics: 
Índia, Rússia e África do Sul.

O projeto é liderado pe-
la professora Anete Trajman, 
da Faculdade de Medicina da 
UFRJ e do Instituto de Medici-
na Social da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (Uerj). 
A professora disse à Agência 
Brasil que a China também 
participa do edital, mas com 
outros estudos.

O projeto foi aprovado nos 
quatro países do bloco, mas 
ainda não foi efetivado por-
que depende de liberação de 
recursos. Cada país tem seu 
órgão fi nanciador – no Brasil, 
será o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científi co e 
Tecnológico (CNPq).

Pesquisadores 

analisam relação 

covid e tuberculose

O governador da Virgínia 
assinou na quarta-feira, 24,  a 
lei que põe fi m à aplicação da 
pena de morte em presídios 
estaduais do seu território.

A decisão já havia sido 
aprovada no início do ano pe-
lo Legislativo local e aguarda-
va a sanção do governador, 
o democrata Ralph Northam.

Com isso, o estado que já 
foi o segundo com mais exe-
cuções na história dos EUA se 
tornou o 23º no país a abolir 
a pena capital.

“Não há lugar hoje para a 
pena de morte nesta comuni-
dade, no Sul ou nesta nação”, 
disse Northam. 

Northam afi rmou que a 
pena de morte afetou, de ma-
neira desproporcional, a po-
pulação negra do país por 
conta de um “sistema judi-
cial falho”.

Desde 1973, mais de 170 
pessoas – a maioria negra – 
foram libertadas do corredor 
da morte depois que provas 
de sua inocência foram des-
cobertas.

Virgínia põe fim 

à pena de morte

Casos confirmados de Covid-19 somam 12.183.338 e de pessoas que se 

recuperaram são 10.700.000, segundo dados de quarta-feira, 24. 

Em um ano de pandemia, Brasil 

atinge 300 mil mortos por Covid-19 

Em um ano de pandemia 
da Covid-19, o Brasil 
atingiu na quarta-feira, 

24, a marca de 300.000 mortes 
pela covid-19. O número foi 
atingido mesmo com mudan-
ça no sistema de notifi cação 
do Ministério da Saúde que 
causou atrasos no registros de 
mortes nos últimos dias. 

O país atinge mais uma 
marca que assusta um dia de-
pois de registrar, pela primei-
ra vez, mais de três mil mor-
tes em apenas 24 horas. E num 

momento de colapso nos hos-
pitais, tanto públicos quan-
to privados. UTIs superlotadas 
desafi am profi ssionais de saú-
de já esgotados.

Com dados novos de 10 
estados (AL, BA, GO, MG, MS, 
MT, PR, RN, SP e TO) desde 
a véspera, o país soma ago-
ra 300.015 óbitos. Casos con-
firmados de Covid-19 são 
12.183.338 e de pessoas que se 
recuperaram são 10.700.000. 

Os níveis de contágio se-
guem elevados, e governado-

a viver nenhum tipo de lock-
down completo, como ocor-
reu em outros países. As me-
didas de isolamento seguem 
sendo desrespeitadas em lar-
ga escala.

Os índices de ocupação de 
leitos de UTI no Brasil têm 
‘quadro extremamente críti-
co’. Com exceção do Amazo-
nas e de Roraima, todos os 
demais estados estão na clas-
sifi cação de “alerta crítico” de 
lotação, segundo a Fiocruz. 
Com informações do G1.

Vacinação drive thru no RJ.

Tânia Rêgo/Agência Brasil

res e prefeitos tentam conter o 
avanço do vírus com medidas 
mais duras de restrição. Ain-
da assim, o Brasil não chegou 

“Situação é séria’, diz Merkel sobre pandemia na Europa
A maioria dos comércios 

na Alemanha será fechada e 
os serviços religiosos cancela-
dos ou organizados online pa-
ra conter a “nova pandemia” 
da covid-19 causada pela va-
riante britânica. 

Durante cinco dias, de 1º 
a 5 de abril, o país viverá uma 
“pausa”, com contatos entre 
pessoas limitados ao mínimo 
e apenas lojas de alimentos 
autorizadas a abrir.

“A situação é séria, muito 

séria”, alertou Angela Merkel. 
“O número de casos está au-
mentando exponencialmen-
te e os leitos de terapia in-
tensiva estão se enchendo de 
novo”, disse Merkel em uma 
entrevista coletiva. A taxa de 

incidência atingiu hoje 108,1 
casos por 100 mil pessoas, em 
alta constante nas últimas se-
manas, com mais de 7.700 no-
vos casos e 50 mortes regis-
tradas nas últimas 24 horas. 
Fonte: AFP. 

+1 (858) 231-8214 @qualityone.group

-Fortalecer o sistema imune

-Ajudar o organismo a combater células
cancerígenas

-Melhorar a qualidade de vida
Fórmula USP 100% original somado aos
benefícios das vitaminas D3 e K2.

SUA SAÚDE É NOSSA PRIORIDADE-
Acesse o site e conheça nossos produtos

Conheça melhor a “pílula do câncer”
PHOSPHO MAX

www.qualityonegroup.com
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U
ma terceira rodada dos 
cheques de estímulo foi 
aprovada na quarta-feira 

enquanto a Câmara votava para 
aceitar uma versão revisada do 
projeto de lei de alívio do corona-
vírus de US $ 1,9 trilhão do presi-
dente Biden.

Desta vez uma novidade:Che-
ques de estímulo para bebês nas-
cidos em 2021!!!

Das muitas disposições do 
projeto de lei de alívio covid-19 
de US $ 1,9 trilhão que foi apro-
vado no Congresso na quarta-fei-
ra, milhões de famílias serão mais 
diretamente afetadas pelos paga-
mentos de estímulo direto de US 
$ 1.400. O relatório do Business 
Insider aponta um “presente de 
aniversário” para recém-nascidos 
que os pais podem receber em 
2022. Qualquer criança nascida 
em 2021 terá direito a um che-
que de estímulo de $ 1.400, se os 

pais atenderem aos requisitos de 
elegibilidade econômica.

No entanto é provável que 
menos pessoas recebam cheques 
na terceira rodada de pagamentos 
de estímulo porque a lei restringe 
o limite de renda para se qualifi-
car para os cheques de $ 1.400 em 
comparação com as duas rodadas 
anteriores de cheques diretos.

O American Rescue Plan dire-

ciona os pagamentos diretos de 
$ 1.400 para indivíduos que ga-
nham até $ 75.000, mas corta a 
elegibilidade para pessoas soltei-
ras que ganham mais de $ 80.000. 
Para casais que apresentam uma 
declaração de imposto de renda 
federal conjunta, a eliminação 
progressiva começa com aqueles 
que ganham $ 150.000 e termi-
na em $ 160.000. As pessoas que 
declararem seus impostos como 
chefes de família receberão o va-
lor total de $ 1.400 se ganharem 
menos de $ 112.500, enquanto os 
pagamentos serão cortados pa-
ra aqueles que ganham mais de 
$ 120.000.

E isso somente vai cortar mui-
ta gente desta lista!

As pessoas começarão a rece-
ber seus cheques de estímulo até 
o final do mês, de acordo com a  
secretária da Casa Branca.

Os cheques não terão a assi-

natura de Biden, ao contrário dos 
cheques de estímulo emitidos du-
rante o mandato do ex-presidente 
Donald Trump.

As duas rodadas anteriores de 
cheques de estímulo levaram de 
alguns dias a meses para chegar 
às contas correntes e caixas de 
correio dos consumidores. O se-
gundo cheque de estímulo, apro-
vado no final de dezembro, te-
ve um lançamento mais rápido 
do que o primeiro, com algumas 
pessoas recebendo seus cheques 
poucos dias depois que o projeto 
foi sancionado.

No início deste mês, o IRS 
disse que está observando o pro-
jeto de lei de alívio para se pre-
parar para distribuir a próxima 
rodada de pagamentos. “Estamos 
mantendo nossos olhos abertos 
“. disse Ken Corbin, o principal 
executivo de experiência do con-
tribuinte do IRS, embora não te-

nha previsto quando a agência tri-
butária vão realmente começar a 
distribuir os cheques; ou seja não 
tem data certa ainda!!!

 A verdade é que mesmo uma 
ajuda pequena é melhor do que 
ajuda nenhuma; mas esse che-
que extra não vai arrumar a vida 
de ninguém!

O fato é que em tempos de cri-
se, existem sempre duas saídas;

1) ou se procura novas fontes 
de renda, ou 

2) se aperta o cinto nas despe-
sas de momento.

Eu ainda vejo uma terceira 
opção que é fazer as duas coisas. 
E acreditem; este é o momento!

Continuem com seus orça-
mentos tranquilos, cortamos e 
poupando onde puderem até que 
esta

situação se normalize.
Uma excelente semana pa-

ra todos!

POR CLAUDIA FEHRIBACH

Carioca, 

formada em 

Artes pela Uni-

versidade do 

Rio de Janeiro. 

Conselheira 

financeira es-

pecialista em 

orçamento, 

crédito pes-

soal , proteção 

de família e 

acumulação 

de patrimônio.

Vice-Presiden-

te Executiva 

da Five Rings 

Financial.Envie 

sua dúvida 

por email para 

claudia@five-

ringsfinancial.

com

Terceira rodada dos cheques de estímulo vai chegar em breve? O 

cheque do governo resolve a nossa vida???

saudefinanceira@gazetanews.comSAÚDE FINANCEIRA

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

melhor para suas necessidades individuais.
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Q
uem já não se perguntou 
isso? Cansados e confusos 
diante da dificuldade de li-
dar com alguém que ama-

mos ou com quem temos que nos 
relacionar de qualquer maneira, 
concluímos que as pessoas são com-
plicadas demais. Gostaríamos ter 
um manual de instruções para sa-
ber o que fazer, mas, claro, ele não 
existe. Existem, porém, algumas 
considerações a serem feitas.

A primeira consideração é que 
enxergamos o que nossos olhos 
permitem ver. Assim, o que for 
maior do que nossa visão permitir 
“não existe” e, o que for constituí-
do por mais elementos de quantos 
podemos administrar conceptual-
mente, será “complicado”.

Diante de uma pessoa (que con-
sideramos) “complicada” temos 
duas opções: ampliar nossa com-
preensão da realidade ou ficaram-
-nos na nossa “simplicidade (que 
consideramos) correta”.

Geralmente, é quando se está 

tomando consciência de que as coi-
sas são maiores e mais profundas 
do que se imaginava que se pensa 
em termos de “as pessoas são com-
plicadas”. O que acontece que é es-
tá havendo um despertar para a 
complexidade humana. Bem-vindos 
à realidade!

Somos seres complexos. A sim-
plicidade é um estado que pertence 

às crianças (pequenas e bem cria-
das, hoje nem isso podemos gene-
ralizar) e aos sábios (outra espécie 
rara). No começo e no fim do no-
velo, o fio é solto e linear. No meio 
é uma “complicação” só. A sim-
plicidade do início é a da inocên-
cia, também chamada de ignorân-
cia e inexperiência. Aquela do fim 
é a sabedoria que conheceu, viu e 

transcendeu. O meio é onde ocor-
re a passagem de um estado para o 
outro.

A cada bifurcação do caminho, 
sem mapa na mão, é preciso tomar 
uma decisão.

Muitas vezes, esta não está fin-
cada no sentimento profundo da 
própria identidade, mas depende 
do que se pensa no momento, dos 
amigos que se tem e, para alguns, 
de por quantas cerveja ou bailes 
passaram. Cada escolha implica em 
excluir alguma coisa, e nem sem-
pre o que fica para trás ou o que é 
posto de lado é o pior. Quando a es-
trada se faz difícil, muitas pessoas 
preferem apressar o passo e au-
mentar o som para não ouvir os in-
cômodos de sua alma. Desta forma, 
o novelo se faz mais embaraçado, 
tensões internas puxam cada uma 
de um lado e apertam os nós.

Olhando para a ponta do ice-
berg, como se fosse uma foto de re-
vista, a pessoa parece bonita, baca-
na, simpática. Mas estamos vendo 

somente uma fachada. Ela pode ser 
uma fachada verdadeira, totalmen-
te pura, mas constitui uma parte 
pequenina de um todo, cuja corpo 
maior está oculto. Toda relação co-
meça aos poucos, um passo de cada 
vez. É no tempo e com a convivên-
cia que se conhece de fato uma pes-
soa. A cada estágio se penetra mais 
fundo em sua intimidade, experi-
mentando novas situações e encon-
trando complicações ou complexi-
dade, conforme o estofo da pessoa.

Quanto mais a pessoa se conhe-
ce, com amor e consciência, mais 
sua complexidade é um fator de en-
cantamento. Uma pessoa comple-
xa e dona de si mesma é como uma 
aventura sem fim, para quem gosta 
de descobertas e novidades. Por ou-
tro lado, com uma pessoa não cul-
tivada é simplesmente complicada 
e difícil de se lidar. Mas, para a pes-
soa de mente simplória e, portanto, 
indiferenciada, toda complexidade 
não passa de “complicação”. Para 
estas, a vida e as relações são feitas 
para caberem em gibis:

imagens bidimensionais e sim-
plificadas do real.

VIVER BEM

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

POR QUE AS PESSOAS SÃO TÃO COMPLICADAS?

adriana@gazetanews.comPor ADRIANA TANESE NOGUEIRA
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Programação

7200 N Dixie Hwy, Boca Raton FL 33487

ReservasWhatsapp (561)774-3136

Quinta

Sexta

Sabado a trade

Sabado a Noite

Domingo

Quarta

"the American Night comBlues e Rock,

promoções de cerveja e Hamburger

As quintas temos nosso famoso ladies ni ht com

Djs emusica ao vivo , Buy 1 get 1 drink

Venha se divertir cantando no nosso karaoke e

ouvir umamusica pop ao pé da árvore

Sabado é dia de cerveja elada churrasco e

musica boa

E a noite venha curtir a balada mais top

da Cidade

Domingão temos nossa deliciosa costela de boi na

brasa emuitamusica
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C
omposta à distância, 
“Razão Pra Te Amar” 
é a primeira parce-
ria entre o cantor e 

compositor Leoni e o tecla-
dista e integrante do Skank, 
Henrique Portugal. Produzi-
da por Antonio Leoni, a faixa 
está disponível nas platafor-
mas digitais e traz os autores 
dividindo os vocais. Aliás, es-
ta é a primeira vez que Por-
tugal grava como intérprete.

Um encontro casual no 
Aeroporto de Confins, um 
show juntos em Belo Hori-
zonte e um poema fazem 
parte da receita para essa 
parceria. “Encontrei o Hen-
rique, por acaso, no aeropor-
to enquanto eu voltava de 
uma série de shows e ele es-
tava sendo ‘expulso’ de um 
voo por causa de um compu-

tador que não podia ser le-
vado a bordo. Depois desse 
encontro, participei de um 
show solo dele em BH e su-
geri que fizéssemos algo jun-
tos”, conta Leoni. O ponto de 
partida foi um poema escri-
to por Leoni para sua espo-
sa Luciana Fregolente e en-
viado, por WhatsApp, para 
Henrique dias depois. “Con-
fesso que eu demorei um 
pouco para compor a música 
em cima da letra, mas fiquei 
muito feliz com o resultado. 
Depois que a música ficou 
pronta e o Leoni disse que 
queria lançá-la eu sugeri: ‘Já 
que você vai lançar uma mú-
sica que é nossa parceria, por 
que a gente não pode dividir 
os vocais? Pra mim, seria um 
grande prazer dividir os vo-
cais com você’. Ele topou, e 

O
Charlie Brown Jr não 
acabou, mesmo com 
as mortes em 2013 
do líder Chorão e do 

baixista Champignon. Sim, 
uma das principais bandas de 
rock do Brasil, que fez muito 
sucesso nos anos 1990 e 2000, 
retorna à Sony Music, gravado-
ra pela qual lançou um único 
álbum, o festejado “Camisa 10 
Joga Bola Até na Chuva”, em 
2009. A assinatura do contra-
to foi realizada entre o filho do 
Chorão, Xande Abrão, e o pre-
sidente da gravadora no Bra-
sil, Paulo Junqueiro. A parceria 

prevê diversos lançamentos, 
incluindo material inédito.

“O legado Charlie Brown Jr 
vai além das músicas. Fico feliz 
em poder contar com a Sony 
Music para trazer ao público 
todo material inédito que meu 
pai deixou, além da nova linha 
de produtos exclusivos com a 
marca Charlie Brown Jr. Man-
tendo vivo, além do legado, o 
direito de estar na estrada dos 
músicos e de toda equipe, to-
cando ao vivo (quando tudo se 
normalizar) para milhares de 
jovens brasileiros em memória 
ao meu pai (Chorão), Champ e 

ao nosso Drum Hero Pelado”, 
comenta Xande.

A união entre Sony Music 
e Charlie Brown Jr ainda pre-
vê o lançamento de conteúdos 
exclusivos durante 2021. O ano 
também marca a tour “Cho-
rão50”, que celebra os 50 anos 
do Chorão, e tem-se a expec-
tativa de poder ser realizada 
assim que os efeitos da pan-
demia forem controlados. Os 
shows marcam o retorno de 
Thiago Castanho, que volta a 
tocar com o grupo desde 2013. 
Participam também da turnê, 
o co-fundador do CBJr, Marcão 

Britto, e os integrantes Heitor 
Gomes, André “Pinguim” Ruas, 
Bruno Graveto, além de Egyp-
cio, ex-Tihuana, vocalista con-
vidado. A turnê terá imagens 
exclusivas de Chorão, assim co-
mo sua voz aparecerá em algu-
mas músicas. 

PLANETA MÚSICA

Carioca, produtor musical e radialista. Radicado nos EUA desde 1992. Comanda o premiado 
programa Café Brasil na 88.9FM WDNA, e produz shows e turnês pela empresa Brazilian Nites.

Leoni e Henrique Portugal lançam primeira parceria

Novo Charlie Brown Jr. fecha com a Sony Music

planetamusica@gazetanews.comPor GENE DE SOUZA

agora o resultado dessa par-
ceria chega às plataformas”, 
detalha Henrique.

“Razão Pra Te Amar” é 
uma declaração de amor que 
fala sobre amar independen-
te de motivos, sobre o senti-
mento extrapolando a ques-
tão racional. O single tem 

influências de reggaeton pa-
ra deixar a música mais ani-
mada. Em tempo: este não 
será o primeiro e único lan-
çamento da dobradinha en-
tre Leoni e Henrique Portu-
gal, que já estão trabalhando 
em outra canção ainda sem 
data de lançamento.
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Nobody

Universal 

Pictures

Estreia nos 
cinemas na 
sexta-feira, dia 
26 de março, o 
fi lme de ação 
“Nobody”. O 

longa acompanha Hutch Man-
sell, um pacato pai e marido que 
sempre arca com as injustiças da 
vida, sem revidar. Quando dois 
ladrões invadem sua casa, Hutch 
se recusa a defender a si mesmo e 
sua família na esperança de evitar 
qualquer violência, desapontando 
seus familiares com sua passivida-
de. As consequências do incidente 
acabam despertando uma raiva 
latente em Hutch, desencadeando 
instintos adormecidos e impulsio-
nando-o em um caminho brutal 
que irá trazer à tona segredos 

sombrios e habilidades letais. No 
elenco estão Bob Odenkirk, Connie 
Nielsen, Christopher Lloyd, RZA, 
Aleksey Serebryakov, entre outros. 
O roteiro foi escrito por Derek 
Kolstad, que escreveu a famosa 
franquia John Wick. A direção 
fi cou por conta de Ilya Naishuller. 
Gostei bastante desse fi lme e Bobo 
Odenkirk está excelente.

The Seventh 

Day

Vertical Ent. / 

Redbox

O fi lme de 
terror “The 
Seventh Day” 
também estreia 
nos cinemas 

no dia 26 de março, sexta-feira. O 
longa acompanha um renomado 
exorcista que está treinando um 
padre recém ordenado. Conforme 

eles mergulham mais fundo no 
inferno na terra, as linhas entre o 
bem e o mal se confundem e seus 
próprios demônios surgem. No 
elenco estão Guy Pearce, Stephen 
Lang, Vahdir Derbez, Keith David, 
Hannah Alline, entre outros. “The 
Seventh Day” foi escrito e dirigido 
por Justin P. Lange. Esse fi lme é 
pra quem gosta do gênero.

A Week Away

Netfl ix

Já estreando na 
Netfl ix, na sex-
ta-feira, dia 26 
de março, a co-
média dramá-
tica musical “A 
Week Away”. 

A trama acompanha a vida de Will 
Hawkins, um adolescente rebelde. 
Depois de mais um confronto com 
os tribunais, ele tem duas opções: 

ir para a detenção juvenil ou parti-
cipar de um acampamento cristão 
de verão. Ele acaba escolhendo a 
segunda opção. Durante o verão, 
Will começa a mudar seu compor-
tamento, descobrindo, no proces-
so, o que é o amor. No elenco estão 
Bailee Madison, Kevin Quinn, 
Sherri Shepherd, David Koech-
ner, Jahbril Cook, entre outros. A 
direção fi cou por conta de Roman 
White. O roteiro foi escrito por 
Gabe Vasquez, Alan Powell e Kali 
Bailey. O fi lme é cheio de números 
musicais e vai te alegrar bastante.

Enhanced

Vertical 

Entertainment

O fi lme de 
ação e fi cção 
científi ca fi ca 
disponível nas 
plataformas 

de vídeo on demand na sexta-
-feira, dia 26 de março. O fi lme 
acompanha uma jovem com super 
habilidades que é perseguida por 
uma sinistra organização governa-
mental. Mas quando um assassino 
em série ainda mais forte aparece 
no pedaço, os agentes e mutantes 
são forçados a questionar suas 
lealdades e parcerias. No elenco 
estão Alanna Bale, George Tchor-
tov, Chris Mark, Adrian Holmes, 
entre outros. O roteiro foi escrito 
por Matthew Nayman, Peter Van 
Horne e James Mark, que também 
assina a direção.

CINEMA

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

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

O que está estreando nas telonas e nas plataformas digitais

cinema@gazetanews.comPor JANA NASCIMENTO NAGASE

Universal Pictures
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BASTIDORES

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

bastidores@gazetanews.comPor CONNIE ROCHA

Johnny e DJ Vlad no 

comando musicalClaudia e Elton, com o casal Patricia e Renato.

Gravação do DVD “Ao pé da Árvore” com Gutto Mazza

Ovo de Pascoa da Misses Sweet

Show “Back To the 80S”, em 
novo local !

Gravação do DVD 
“Ao pé da Árvore” 
em Boca Raton

Ovos de Páscoa gourmet 
da Misses Sweet!

Happy Birthday em 
Dose Dupla! Quer reviver as canções que embalaram os 

anos 80 no Brasil? No próximo sábado, dia 
27 de março, o show BACK TO THE 80s vol-

ta a agitar o sul da Flórida, em um novo local: o Bar 
Santa Anna, em Boca Raton, a partir das 9 da noite, 
com Johnny e DJ Vlad.

As reservas são limitadas e para garantir a sua 
mesa, entre em contato pelo telefone (561)245-
7362 ou pelo perfil do Instagram @restaurantsan-
taannabar

No último sábado, dia 20, a 
noite foi animada, com a 
gravação do novo DVD “Ao 

pé da Árvore” do cantor Gutto Ma-
zza, que aconteceu no TreeHou-
se 46, em Boca Raton. O show, que 
teve como destaque , o lançamen-
to da música “Pão com Manteiga”, 
teve participação especial de Lu-
cas Led e Marcinho e reuniu muita 
gente bonita e animada. Parabéns 
a todos os envolvidos no evento! 
Para ver mais @guttomazzaoficial

Está chegando a Páscoa e quem gosta de cho-
colates, já está de olho nas novidades dos 
famosos ovos de páscoa. A nossa dica da se-

mana, são os ovos de chocolate gourmet da Mis-
ses Sweet, que já está recebendo encomendas 
através do perfil do Instagram e site. Além de de-
licioso, ele é uma verdadeira obra de arte, confira 
na foto! Saiba mais no @missessweet ou missess-
weet.com! E uma Páscoa de saúde e muito choco-
late pra vocês!

E o PARABÉNS do Bastidores desta se-
mana vai para Claudia Barella e Elton 
Svendsen que comemoraram aniver-

sário juntos, no dia 13 de março, com ami-
gos e familiares no The Locale, em Boca Ra-
ton. Parabéns aos dois!!




