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E SE EU PRECISAR SACAR
O DINHEIRO ANTES?

VISÕES PÓS-VACINA
COVID-19
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IVONE”CHEGA ON-LINE
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Indústria de construção fomenta
retomada do mercado da Flórida
N
o que diz respeito à recuperação econômica da
Flórida, a indústria de construção civil é uma
das mais positivas. Em meio à pandemia, projetos de reforma e construção de casas e empresas
continuam ajudando a fomentar o retorno do mer-

cado, que tem previsão de melhora sustentada no
segundo semestre de 2021. Proprietários brasileiros
de empresas no sul da Flórida falam sobre a situação
e salientam a falta de mão de obra disponível, em
parte, pela pandemia.
Flórida | Pág. 10

Divulgação.

GP DE MIAMI

FÓRMULA 1 CHEGA
OFICIALMENTE A MIAMI
GARDENS
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DESIGUALDADE RACIAL

HÁ MENOR VACINAÇÃO
ENTRE POPULAÇÃO
HISPÂNICA E NEGRA
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PROTEÇÃO TEMPORÁRIA

SUPREMA CORTE RECUSA
GREEN CARDS PARA
IMIGRANTES SOB O TPS
Empresas de construção veem expansão, mas passam por falta de profissionais, diz Augusto Alagia, proprietário da The Captain Painter.
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Organização brasileira ajuda mães e recémnascidos em vulnerabilidade social na FL
onheça a Welcome Baby: uma
organização formada por voC
luntários brasileiros ligada à Casa

Bezerra de Menezes em Miami
que recolhe doações e forma enxoval para mães que estão passan-

do por violência e em situação de
necessidade na Flórida.
Flórida | Pág. 11

Voluntários são brasileiros.
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Além da condenação de um policial nos EUA
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é editora e
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daqui a oito semanas, segundo o juiz.
O procurador-geral afirmou que a investigação foi
aberta “para determinar se
o departamento de polícia
de Mineápolis se envolve em
um padrão ou prática de policiamento inconstitucional
ou ilegal”.
“A maioria dos policiais
de nosso país desempenha
seus difíceis trabalhos de
maneira honrada e legal”,
afirmou Garland.
“Acredito fortemenÉ comum encontrar
te que bons oficiais
queixas de cidadão negros
não querem trabaamericanos nas redes
lhar em sistemas
que permitem prásociais dizendo sentir que
ticas ruins”.
são detidos pela polícia
A investigação
pelo simples fato de serem
vai apurar a polícia
negros.
de Mineápolis tem
um padrão de uso
menta que a gestão Obama de força excessiva, inclusive
usou repetidamente para li- em protestos; se envolve condar com atos de má condu- duta discriminatória; e se o
ta policial, segundo o jornal tratamento de pessoas com
“The New York Times”.
deficiências de saúde comEm uma rara condenação portamentais é ilegal.
à violência policial nos EUA,
Ela também vai analisar
o tribunal do júri considerou o treinamento, a supervisão,
Chauvin culpado pelas três as investigações sobre uso da
acusações de homicídio fei- força do departamento e se
tas pela promotoria. A pena os sistemas atuais de responmáxima para o ex-policial é sabilização da polícia são efide 75 anos e será divulgada cazes para garantir que os poDepartamento de Justiça dos Estados Unidos abriu uma investigação na quarta-feira, 21,
- horas após o resultado do
júri que condenou o ex-policial pela morte de George
Floyd - para avaliar se a polícia de Mineápolis, onde Floyd
foi morto, usa força excessiva
com frequência.
A investigação deve levar
a um acordo entre o governo
Biden e o local, uma ferra-

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

liciais ajam legalmente.
Os Estados Unidos vivem
a mais grave onde de manifestações desde 1968, após o
assassinato do líder de direitos civis Martin Luther King
Jr.. Desta vez, o estopim dos
protestos foi desencadeada
pela morte de Floyd.
O caso provocou manifestações em mais de 75 cidades. Em mais de 40 delas,
as autoridades decretaram
toque de recolher. A Guarda
Nacional foi acionada com
16 mil soldados despachados para 24 Estados e a capital, Washington.
Mas o que há além da
condenação do policial nessa realidade de violência ligada ao preconceito racial e
abuso de poder?
É comum encontrar queixas de cidadão negros americanos nas redes sociais dizendo sentir que são detidos
pela polícia pelo simples fato de serem negros. E dados
indicam que isso não é apenas uma percepção, segundo a BBC.
Um artigo de Rashawn
Ray, do centro de pesquisas
Brookings Institution, afirma que pessoas negras têm
3,5 vezes mais chances de
serem mortas por policiais

do que brancas em situações
em que não existe ataque ao
policial ou porte de armas.
Entre adolescentes, a probabilidade é 21 vezes maior. A
polícia americana mata uma
pessoa negra a cada 40 horas.
“Um em cada mil negros
morre nas mãos da polícia.
E por mais impressionantes
que sejam essas estatísticas,
elas ainda são melhores do
que no passado. É por isso
que há protestos de Minneapolis a Los Angeles”, diz Ray.
Os excessos policiais não
são a única faceta do racismo
nos Estados Unidos — nem
foram o único motivo para
os protestos.
Agora, após a condenação de Chauvin, entidades e
políticos, até a principal liga de basquete do mundo,
a NBA, afirmam que o assassinato de George Floyd alertou para a necessidade de se
olhar para a injustiça racial
no país, até mesmo, dentro
do esporte.
A condenação de Derek
Chauvin é “um passo gigante no caminho para a justiça nos EUA”, disse Biden,
que reafirmou o compromisso com uma reforma policial.
Texto: BBC e Reuters.

EMERGÊNCIA ligue 911 (Corpo de Bombeiros, Polícia ou Ambulância)
Palm Beach: (561) 471 7400
Orlando: (407) 825 2001
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Orlando e Região: (407) 644 9300

AMERICAN RED CROSS
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Palm Beach: (561) 833 7711 (South)

ANIMAL CARE AND REGULATION DIVISION
Miami Dade: (305) 6441200
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As opiniões expressas em artigos são de
responsabilidade de seus autores e não
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 primeiro mês da primavera já se passou, temos
temperaturas elevadas mas
também temos o ar fresco
noturno, nesta semana teremos poucas
chuvas, e as temperaturas
entram em elevação a mínima será de 17°C (63°F) no
dia 22 e a máxima de 32°C
(90°F) no sábado.

SUL DA FLORIDA
O primeiro mês da primavera já se passou, temos
temperaturas elevadas mas
também temos o ar fresco
noturno, nesta semana ainda teremos
chuvas, as temperaturas entram em elevação a mínima será de 20°C (68°F) no
dia 26, e a máxima de 34°C
(93°F) no domingo..

| PRIMAVERA até 21 de junho
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Fórmula 1 chega oficialmente a
Miami Gardens no próximo ano
O Grande Prêmio de Miami, que começa em 2022, fará parte da programação
anual de Formula 1, anunciaram os organizadores.

A

Formula 1 anunciou no
dia 18 que o Grande
Prêmio de Miami, que
começa em 2022, fará parte
de sua programação anual. O
contrato está previsto para durar por 10 anos, e a data para a
primeira corrida de 2022 ainda será divulgada, mas a expectativa é que seja em maio
ou junho próximo.
“Estamos entusiasmados
em anunciar que a Fórmula

1 estará correndo em Miami
no início de 2022”, disse Stefano Domenicali, presidente
e CEO da Fórmula 1, em um
comunicado.
“Os EUA são um mercado
chave em crescimento para
nós, e estamos muito encorajados por nosso crescente alcance no país, que será ainda
mais apoiado por esta emocionante segunda corrida”, comemorou.
Associated Press

O setor de educação dos EUA já sofreu pelo menos 21 ataques em 2021.

Sobre o pacote de incentivos da F1 para beneﬁciar residentes e empresas locais, que
passará por uma votação do
conselho municipal de Miami Gardens em breve, Domenicali comentou: “Estaremos
trabalhando em estreita colaboração com a equipe do Hard
Rock Stadium e da FIA para
garantir que o circuito ofereça corridas sensacionais, mas
também deixe uma contribui-

O grupo de hackers que
exigiu até $ 40 milhões do
distrito escolar de Broward
em chantagem para não divulgar dados pessoais de alunos e funcionários já publicou
quase 26 mil arquivos roubados de servidores do distrito.
Apesar de terem sido va-

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
,

-

Sul da Flórida entra oﬁcialmente no calendário da Fórmula 1.

Hackers divulgam quase 26 mil arquivos das escolas de Broward

Carinho e atendimento

.,

ção positiva e duradoura para
as pessoas da comunidade local”, disse.
Uma pista de 5,4 milhas
será construída perto do Hard
Rock Stadium e terá 19 curvas,
três retas, permitindo uma velocidade máxima estimada de
quase 320 quilômetros por hora. Miami Gardens torna-se o
11º local da F1 nos EUA desde
o início do Campeonato Mundial em 1950.

-

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

zadas informações conﬁdenciais das vítimas, uma análise
inicial não encontrou o número do seguro social das pessoas
afetadas.
Os 25.971 arquivos, datados de 2012 a março de 2021,
contêm principalmente informações de registros ﬁnancei-

ros, incluindo faturas, pedidos de compra, formulários
de reembolso de viagens e milhas e formulários usados para
descartar o estoque excedente
nas escolas.
O grupo de hackers postou
os arquivos na segunda-feira,
19, depois que o distrito se

recusou a pagar milhões em
resgate. No mês passado, os
hackers postaram uma transcrição de uma conversa com
um representante não identiﬁcado das escolas de Broward,
que se ofereceu para pagar $
500.000 em 26 de março para
recuperar os dados.
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Siga a gente no
Instagram
Treehouse.46
Estamos abertos de quarta a domingo,
sempre com música ao vivo e DJs
animando a festa.
venha provar de uma deliciosa comida
em um ambiente lindo, aberto e espaçoso
ao som das melhores bandas da cidade,
fazemos também reservas para
aniversários
Telefone
para
reservas
(561)774-3136
ou pelo Site
www
.treehouse46.com

7200 N Dixie Hwy, Boca Raton FL 33487
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Análise aponta menor vacinação entre
população hispânica e negra na Flórida

Governador se
opõe ao aumento
do segurodesemprego
Divulgação

Os negros representam 16% da população da Flórida, mas apenas 8% dos vacinados.
AFP

D

esde o ano passado, as
comunidades negra e
hispânica experimentaram impactos desproporcionais na saúde relacionados à
COVID-19, maiores taxas de
infecção, doença e morte. Dados relatados pelo estado na
Flórida mostram que essas comunidades também estão recebendo porções menores das
vacinas COVID-19.
O Departamento de Saúde da Flórida relata separada-

mente o número de negros,
hispânicos e brancos que foram vacinados até o momento.
A taxa de vacinação para
hispânicos na Flórida é um
quarto da dos brancos e a lacuna entre os negros é maior,
de acordo com a análise da
Kaiser Family Foundation de
dados de vacinas relatados pelo estado até od ia 13 de abril.
Os negros da Flórida representam 16% da população da Fló-

A taxa de vacinação para hispânicos na Flórida é um quarto da dos brancos.

rida, mas apenas 8% dos vacinados na Flórida são negros.
Da mesma forma, os hispânicos constituem 27% da população e 21% dos vacinados.
Samantha Artiga lidera o
programa da KFF sobre igualdade racial e política de saúde
e aﬁrma que os dados apontam para a importância de
priorizar a equidade nas ações
de vacinação. Já as autoridades
dizem que têm tentado imunizar toda a população.

DeSantis assina lei polêmica que reprime protestos nas ruas
Divulgação

O governador Ron DeSantis sancionou na segunda-feira, 19, um projeto de lei polêmico que visa reprimir os
protestos e os danos à propriedade. A oposição, formada
majoritariamente pelos democratas do estado, argumenta
que a lei terá um efeito pro-

blemático sobre os protestos
pacíﬁcos.
A “Lei de Combate à Desordem Pública” aumentará
as penalidades para agressão,
roubo e furto, e agressão contra um policial durante uma
manifestação, bem como proibirá danos ou desﬁguração de

memoriais ou propriedades
históricas. DeSantis elogiou a
lei em uma entrevista coletiva na segunda-feira como “a
mais forte peça legislativa anti-motim e pró-aplicação da
lei no país”.
Com informações do Sun
Sentinel.

Manifestantes podem ser punidos se violarem condutas em protestos.

Valor subiria para $375 semanais.

O governador Ron DeSantis indicou que não apoiará o
aumento dos benefícios semanais de desemprego na Flórida. O estado tem um dos valores de seguro de desemprego
mais baixos do país, pagando
$275 por semana. Uma proposta no Senado da Flórida
aumentaria o valor para $375,
mas DeSantis disse a repórteres em Lakeland que não vê
necessidade de aumentar os
benefícios e que o momento
é de incentivar o retorno de
proﬁssionais ao mercado de
trabalho. Fonte: WFLA.

Mais de 200 cursos
de graduação e
pós-graduação.

A partir de

$99

*

Antônio Farias
Aluno 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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Facilitando sua Contabilidade

Contabilidade
Abertura de Empresa
Imposto de Renda
Pessoal e Empresarial
Assessoria Fiscal e Contábil
ITIN Number
1100 South Federal Hwy Deerfield Beach- FL- 33441
(954) 482 5000
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DeSantis assina lei de
imposto sobre vendas on-line
O governador da Flórida,
Ron DeSantis, assinou na segunda-feira, 19, um projeto de
lei que exige que os varejistas
online e outros comerciantes
de fora do estado coletem impostos sobre vendas, uma medida que pode adicionar cerca
de US $ 1 bilhão anualmente
às receitas estaduais.
A lei exige que os varejistas de fora do estado coletem
impostos sobre as compras
com destino a um endereço
na Flórida.
Até então, a Flórida exigia
que os impostos sobre vendas
fossem pagos ao estado pelo
comprador. A nova lei transfe-

re essa cobrança para varejistas de fora do estado ou mercados online, que terão que
coletar impostos estaduais e
locais sobre vendas, da mesma forma que as lojas físicas
fazem.
A arrecadação de impostos sobre vendas irá primeiro para o fundo fiduciário de
desemprego do estado, que
sofreu uma queda acentuada
em meio à pandemia do coronavírus.
Assim que o fundo de desemprego for reforçado, as
receitas geradas pela medida irão para o Fundo Geral
do estado.
Pixabay

A lei exige que os varejistas de fora do estado coletem impostos.

Filha de brasileira entra para o
departamento de xerife de Seminole
Juliana Tenaglia, nascida na Flórida e filha da paulista Ana Cesco-Tenaglia,
é a mais nova integrante do Seminole County Sheriff’s Office.
Arquivo pessoal.

F

ormada em Justiça Criminal pela University of
Central Florida em dezembro de 2020, a jovem Juliana Tenaglia, nascida na Flórida e filha da paulista Ana
Cesco-Tenaglia, tornou-se a
mais nova integrante do departamento de polícia do condado de Seminole.
A jovem completou com
êxito a academia de polícia
no Seminole State College e
se formou dia 5 de abril.
Patrocinada pelo departamento de polícia do condado,
Juliana foi também premiada por seu caráter exemplar,
refletindo os ideiais da corporação, recebendo o “Officer Robert German Memorial
Award”, o qual foi entregue
pelo pai desse policial falecido em 2014.
Juliana falou ao Gazeta News sobre suas raízes na comu-

nidade brasileira na Flórida
e o que pensa da carreira na
área policial.
GN: Como você se sente por fazer parte da aplicação da lei da Flórida?
Juliana - “Tenho muito orgulho de fazer parte de uma
organização que se dedica a
proteger e servir a nossa comunidade. Durante toda a minha vida, senti esse chamado
para servir. Durante meu crescimento, sempre ofereci meu
tempo para ajudar as pessoas,
seja por meio de diferentes organizações ou simplesmente
assistindo a pessoas que pediam ajuda. Ser capaz de proteger e servir na minha carreira é um sonho que se tornou
realidade, um sonho que eu
sei que trabalhei muito para
realizar.”
GN- Que mensagem
você tem para a comuni-

Juliana Tenaglia cursou a academia de polícia do Seminole State College.

dade brasileira na Flórida que tanto se orgulha
de você? (mesmo não sendo brasileira diretamente, mas tem uma família
do Brasil).
Juliana - “Gostaria de agradecer a todos pelo apoio e incentivo que recebi. Eu nasci
nos EUA e fui criada por uma
mãe incrível que nasceu e foi

criada em São Paulo, Brasil.
Acredito que, porque cresci
cercada pela cultura da minha
família, em uma comunidade
diversificada no sul da Flórida, trago uma perspectiva única para a aplicação da lei, que
me ajudará a compreender e
ajudar outras pessoas em minha vida cotidiana dentro e fora do trabalho.”
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Arlaine Castro

N

o que diz respeito à recuperação econômica da
Flórida, a indústria de
construção civil é uma das mais
positivas. Em meio à pandemia,
projetos de reforma e construção de casas e empresas continuam ajudando a fomentar o
retorno do mercado.
Em 2021, é esperado um
aumento de 2,7% no volume total do mercado de construção e
de 11,8% no setor de construção
residencial, segundo análise do
portal especializado em construção civil, Cuming Insights.
No estado, o aumento ocorrerá a partir do terceiro trimestre em regiões como a Grande
Orlando e Tampa, segundo a
análise. Miami também viu um
aumento no volume do mercado de construção em 2020 e
essa tendência continuará em
2021 com um crescimento de

“O telefone não para de
tocar, as visitas técnicas
têm se multiplicado
e achar mão de obra
está quase impossível”,
analisa Augusto Alagia.

aproximadamente 4,6%, segundo o Cuming Insights. Da mesma forma, até 2020, a construção residencial em Miami teve
o maior aumento, de 15,5%,
muito superior aos demais setores.
Proprietário da The Captain
Painter em Fort Lauderdale,o
brasileiro Augusto Alagia confirma essa melhora, acredita
que o pior já passou e está confiante para ampliar sua atuação no mercado, contratando
e treinando novos profissionais
visando beneficiar a comunidade brasileira na Flórida.
Para o empresário, os setores da construção e ‘home
improvement’ estão super
aquecidos, tanto que está com
dificuldades em achar mão de
obra . “O telefone não para de
tocar, as visitas técnicas têm se
multiplicado e achar mão de
obra suplementar está quase
impossível. Na minha opinião,
existem diversos fatores para
esse aquecimento em 2021, um
deles a injeção financeira feito
pelo governo dos Estados Unidos na economia através dos
programas de estímulo econômico, mas também por uma
explosão migratória (interna)
de outros estados para a Flórida causado pelo lockdown”,
analisa.
Segundo Alagia, a empresa
acaba de assinar um contrato de

Empresas de construção e reforma, como a The Captain Painter, comandada pelo brasileiro Augusto Alagia no sul da Flórida, lidam com expansão e falta de profissionais.

Indústria de construção
fomenta retomada do
mercado da Flórida
Projetos de reforma e construção de
casas e empresas continuam em alta;
empregadores reclamam da falta de
mão de obra disponível.
Divulgação.

A TLC Paixão Handyman destaca a falta de mão de obra por causa da
pandemia.

estudo e provável formatação da
Franquia The Captain Painter
(R) para 2022, visando primeiramente empreendedores no seio
da comunidade brasileira.
“O mercado inflacionou”
Outra empresa do ramo liderada pro brasileiros, a TLC
Paixão Handyman, também
sente a melhora e destaca a falta de mão de obra. “Estamos
precisando de ajudantes, mas
está faltando no mercado. Isto
porque reduziu drasticamente
a chegada de estrangeiros devido à pandemia. O que tem ficou mais caro. Ou seja, o mercado inflacionou”, analisa Cecília
Weissberg, sócia de Ivan Paixão
na empresa.

Ela acredita que o setor vai
continuar expandindo, visto
que áreas e cidades que não tinham muita procura, hoje estão sendo procuradas para moradia permanente. “As regiões
de Tampa, até mesmo Jacksonville, também estão aquecidas”,
conta Cecília.
Além da construção civil,
outros negócios, como restaurantes e hotéis, também estão
experimentando um retorno mesmo que não normal para
todos, mas com expectativas
crescentes de melhores condições de negócios este ano. O início de uma recuperação econômica sustentada pode começar
no segundo semestre de 2021,
acreditam os especialistas.

11,8%
é o aumento geral
esperado no setor de
construção residencial
em 2021.

Flórida
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Organização brasileira ajuda mães e recém-nascidos
em vulnerabilidade social no sul da Flórida
A “Welcome baby” faz parte do Departamento de Assistência e Promoção Social da Casa Espírita Bezerra de Menezes em Miami.
divulgação.

Arlaine Castro

W

elcome baby - esta é a organização
formada por brasileiros que ajuda mães e recém-nascidos nos condados de
Miami-Dade e Broward.
São cerca de 40 voluntários. O grupo coleta roupinhas
de bebê, carrinhos, fraldas,
material de higiene pessoal,
banheira, brinquedos, etc, e
doa para mães em situação
de estresse, abuso e carência
financeira. “O enxoval básico
é entregue à medida que vamos cadastrando as solicitantes”, explica a voluntária Andreia Di Bari.
O programa atua sob a
responsabilidade do Departamento de Assistência e Promoção Social da casa Espírita Bezerra de Menezes, em Miami.
No local são feitos os encontros, reuniões e também coleta das doações.
Como começou

“A pobreza sustentada
na forma de privações
materiais têm impactos
significativos para
o desenvolvimento
infantil”, diz Rita Soluri.
O projeto é novo, começou em agosto de 2020, com a
mobilização para ajudar uma
grávida de oito meses que estava sob forte estresse devido
à violência doméstica e em extrema necessidade material
e emocional. Desde então, o
grupo já ajudou cerca de 70
mulheres, a maioria de origem hispana, segundo Di Bari.
“Muitas grávidas nos condados de Miami-Dade e Broward vivem em situação de
extrema vulnerabilidade, de
abuso, violência e abandono,
uma taxa que aumentou com
a pandemia de Covid-19. Além
das consequências sobre os re-

sultados e oportunidades socioeconômicas, a pobreza sustentada na forma de privações
materiais têm impactos significativos sobre os resultados
do desenvolvimento infantil.
Com esta visão da realidade e
tendo conseguido atender esta
mãe com o apoio e solidariedade da Casa Espírita Bezerra
de Menezes, levamos este projeto a Assistência Social do Bezerra de Menezes ao qual foi
amplamente abraçada e hoje é
uma realidade”, ressalta uma
das organizadoras, Rita Soluri.
O programa conta com cerca de 40 voluntários brasileiros e atua nos condados de Miami-dade e Broward.

Ampliar apoio à comunidade brasileira na FL
Agora, o objetivo do Welcome Baby é ampliar a ajuda
para a comunidade brasileira
na Flórida. “Divulgamos com
pessoas próximas e de confiança para que este trabalho
possa ser realizado também

em nossa comunidade”, ressalta Di Bari.
Mães beneficiadas:
• Mães em gestação, solteiras ou abandonadas, em situação de angústia, stress, abuso,
desemprego, carência finan-

ceira ou baixa renda familiar.
• O cadastro será feito com
base no mês de gravidez.
• As doações solicitadas se
restringem a bebês recém-nascidos até doze meses de idade.
Contatos:+1786-496-0844.

welcomebaby.nonprofit@
gmail.com
-www.spiritist.com/baby/
-facebook.com/welcomebabynonprofit
-instagram.com/welcomebaby.nonprofit.
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Agências de imigração proíbem uso interno de
termos como “illegal alien” e “assimilation”
As declarações afirmam que a mudança servirá para conferir mais dignidade às pessoas sob a custódia da agência.
Associated Press

O

s líderes das agências
de imigração U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) e da
Customs and Border Protection (CBP) emitiram uma nova
orientação na segunda-feira,
19, ordenando aos funcionários que acabem com o uso
de termos como “estrangeiro
ilegal” (illegal alien) e “assimilação” (assimilation), palavras
que os defensores da imigração criticaram como desuma-

nizantes.
Memorandos emitidos por
Tae Johnson e Troy Miller,
os chefes interinos das duas
agências, atualizaram a linguagem para todas as comunicações externas e internas,
alinhando assim com a orientação da administração Biden
em relação à terminologia de
imigração.
O termo “estrangeiro”
(alien) será substituído por
“não cidadão” (noncitizen) ou

“migrante” (migrant), “estrangeiro ilegal” (illegal alien) por
“não cidadão indocumentado” (undocumented noncitizen) ou “indivíduo não documentado” (undocumented
individual) e “assimilação” (assimilation) será alterada para “integração” (integration),
de acordo com os memorandos. As declarações afirmam
ainda que a mudança servirá
para conferir mais dignidade
às pessoas sob a custódia da

“O termo “estrangeiro”
(alien) será substituído
por “não cidadão”
(noncitizen) ou
“migrante” (migrant)”,
disse a agência.

ICE adota nova terminologia para definir imigrantes ilegalmente nos EUA.

agência.
A adoção da terminologia
é para ajudar a reconstruir a
confiança do público.

Bush pede que Congresso deixe retórica ‘dura’ da imigração e aprove reformas
NBC News.

O ex-presidente George W. Bush lamentou não ter conseguido reforma.

O ex-presidente George W.
Bush disse no domingo, 18,
que o Congresso deveria suavizar sua “retórica dura sobre
a imigração” e aprovar reformas abrangentes, que ele lamentou não ter conseguido
quando era presidente.
“Não quero ser prescriti-

vo. Não quero, sabe, dizer ao
Congresso como fazer isso ou
aquilo. Quero dizer ao Congresso: ‘Por favor, deixe de lado toda a retórica dura sobre
a imigração. Por favor, deixe
de lado a tentativa de marcar
pontos políticos em ambos os
lados “, disse Bush no progra-

ma CBS Sunday Morning.
“Espero poder ajudar a
dar um tom mais respeitoso
ao imigrante, o que pode levar a uma reforma do sistema”, disse.
Bush está iniciando uma
turnê publicitária de um livro
de suas pinturas a óleo, “Out

of Many, One: Portraits of
America’s Immigrants”, com
lançamento previsto para esta
terça-feira, 20. Na entrevista,
Bush lamentou a incapacidade de aprovar a legislação de
reforma da imigração quando
fez um grande empurrão por
ela em 2006.

ImIgração
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Suprema Corte recusa
green cards para
imigrantes sob o TPS
Pablo martinez-aP

Casal de El
Salvador que
vive há 20 anos
nos EUA busca
residência legal.

O

s juízes da Suprema
Corte não aprovaram
o pedido de residência
permanente (green card) a um
casal de imigrantes que vive
nos EUA sob o programa Temporary Protected Status (Status de Proteção Temporária).
A questão é se cerca de
400.000 cidadãos estrangeiros
de países que enfrentam desastres naturais ou conflitos
armados, aos quais foi concedido status legal temporário nos EUA, atendem aos requisitos para green cards se
inicialmente entraram ilegalmente no país.

Cerca de 400.000 cidadãos estrangeiros vivem nos EUa sob o programa.

“Precisamos ter cuidado
ao mexer nos estatutos de
imigração conforme redigidos, especialmente quando
o Congresso tem um papel
primordial aqui”, disse o juiz
Brett Kavanaugh a um advogado dos dois imigrantes - um ca-

sal de El Salvador de Nova Jersey - que interpôs o recurso .
O caso é centrado em Jose Sanchez e Sonia Gonzalez,
que viveram legalmente nos
Estados Unidos por duas décadas sob um programa federal
chamado Status de Proteção

Temporária. O TPS é concedido para certos imigrantes que
o governo determina que não
podem retornar com segurança ao seu país de origem. Em
2014, quando Sanchez e Gonzales solicitaram green cards,
tiveram o pedido negado porque haviam entrado no país
ilegalmente.
Eles então entraram com
processo contra o resultado e
o caso foi para análise da Suprema Corte.
Embora técnico, o caso
tem implicações significativas
para os beneficiários do TPS.
A lei federal exige que os candidatos ao green card sejam
“inspecionados e admitidos”
nos Estados Unidos. Sanchez e
Gonzalez dizem que a admissão aconteceu quando eles receberam o status de TPS.
No entanto, o Tribunal de
Apelações dos Estados Unidos
para o Terceiro Circuito, na Filadélfia, decidiu contra eles,
dizendo que o status de proteção temporária, escreveu
o juiz Thomas M. Hardiman,
“não constitui uma admissão”.
“Como o nome sugere”, escreveu ele, “essa proteção deve
ser temporária, não permanente”.

13

EUA estendem restrições de
fronteira com o México
O Departamento de Segurança Interna dos EUA estendeu na terça-feira, 20, as restrições a viagens não essenciais
na fronteira EUA-México por
mais 30 dias.
As restrições - agora em vigor há mais de um ano - limitam as viagens nos portos de
entrada apenas a travessias
“essenciais”, inclusive para

fins de trabalho ou médicos.
Cidadãos dos EUA e residentes legais permanentes
também são considerados viajantes “essenciais”. Na prática,
as portas de entrada permanecem fechadas em grande
parte aos cidadãos mexicanos
que possuem vistos de turista e que vão a EL Paso visitar
a família.

USCIS testa método “mais
preciso” para processamento
USCIS

Os Serviços de Cidadania
e Imigração dos Estados Unidos anunciaram que estão testando uma nova maneira de
calcular os tempos de processamento dos formulários de
imigração, incluindo o green
card e os pedidos de naturalização.
“Com esse método, podemos postar tempos de processamento mais precisos,
oportunos e mais fáceis de
entender”, escreveu a agência.
A mudança ocorre em um

agência enfrenta atrasos.

momento em que o governo
Biden enfrenta um enorme
acúmulo de quase 2,6 milhões
de pedidos de visto. Os atrasos
em algumas categorias são 50
a 100 vezes maiores do que há
quatro anos.
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Jovens imigrantes indocumentados do DACA contam
com acesso ao crédito imobiliário
O Federal Housing Administration (FHA) começou a aprovar empréstimo para os beneficiários do DACA em janeiro.
Andrii - stock.adobe.com

João Freitas

O

programa de financiamento imobiliário subsidiado do governo, o
Federal Housing Administration (FHA), começou a aprovar
empréstimo para os beneficiários do DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) programa do governo federal
que protege imigrantes menores de idade e indocumentados que entraram ilegalmente
nos Estados Unidos pela fronteira quando crianças.
Na prática, o FHA passou a
aprovar empréstimo imobiliário também para os beneficiários do DACA. Como todos os
contemplados atualmente pelo
FHA, o objetivo é permitir que
esses jovens tenham a oportunidade de pagar um valor mais
baixo na entrada e financiar
uma parte maior do preço do
imóvel. Essa inclusão abre novas possibilidades de acesso
para a tão sonhada compra da

casa própria aos jovens beneficiados pelo programa.
Na verdade, o valor mais
baixo de entrada é apenas um
dos motivos que faz do FHA
um programa tão popular. Outro ponto que os clientes do
FHA gostam é que, uma vez
aprovado, as regras do programa são mais flexíveis que
a maioria dos financiamentos
existentes.
Outras das maiores vantagens do FHA incluem: entrada de apenas 3.5% do valor
do imóvel, o ‘credit score’ necessário é de apenas 580 (pode acontecer de ser aprovado
com um score de 500 e o beneficiário pagar 10% do valor
do imóvel), o programa também ajuda com as despesas de
transferência do imóvel e, como se isso não fosse o bastante, o programa também é mais
tolerante com a relação receita x dívida mais alta no orçamento de quem pede auxílio.

Na prática, se o cliente tem
muitas prestações o programa
ainda assim permite liberar o
empréstimo).
Repare que esses critérios ajudam muito o cliente que está em um momento
complicado da vida financeira. Como os beneficiários do
DACA tendem a se enquadrar
nesses critérios, a nova lei certamente vai ser um estímulo importante para essa fatia
da população. Então, para os
“Dreamers” - como são chamados - essa pode ser a diferença
entre pagar aluguel e a prestação da casa própria.
A lei foi aprovada dia 19 de
janeiro, ironicamente foi um
dos últimos atos do ex-presidente Trump quando ainda
ocupava a Casa Branca. Na
época, o comitê de moradia e
assuntos urbanos no congresso emitiu nota informando a
respeito da mudança.
É importante esclarecer

O objetivo é facilitar aos jovens a entrada e financiamento de uma parte maior do preço do imóvel.

que a mudança na lei não proporciona qualquer tipo de vantagem ou privilégio. A mudança meramente proporciona
igualdade entre os beneficiários do DACA e quem já tinha
residência permanente ou é ci-

dadão. Portanto, eles vão precisar seguir as mesmas regras
de qualquer outro beneficiário do FHA.
Outro ponto importante
é que os ‘Dreamers’ tinham
acesso a financiamento imo-

biliário antes da mudança. Os
empréstimos convencionais,
pelas regras do Fannie Mae,
sempre estiveram disponíveis,
mas esse tipo de empréstimo além de mais caro, é mais
difícil de qualificar.

EUA
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Júri condena
ex-policial pela
morte de George
Floyd

EUA ultrapassam 215 milhões de doses
aplicadas de covid-19, informa o CDC
O ritmo diário é de 3.02 milhões de doses aplicadas; 26,4% da população foi totalmente vacinada.

Handout-Hennepin-County-Jail-AFP

REUTERS/Dado Ruvic/Direitos reservados

O

s Estados Unidos anunciaram que chegaram à
marca de 200 milhões
de doses de vacinas ministradas nesta quarta-feira, 21, a
uma semana antes de Joe Biden completar 100 dias no cargo de presidente.
De acordo com os Centros de Controles de Doenças (CDC, na sigla em inglês),
um total de 277,938,875 doses já foram distribuídas e
215,951,909 aplicadas até a

quarta-feira, 21.
Biden disse que se trata
de uma conquista incrível para a nação, e que ele pede para que as pessoas continuem
a usar máscara até que todos
sejam vacinados.
Ele afirmou também que
agora não é o momento para
ajudar outros países, mas que
há planos para enviar vacinas
para o Canadá e para países da
América Central.
O ritmo diário é de 3.02

Um total de 215,951,909 foram aplicadas até a quarta-feira, 21.

milhões de doses por dia. No
entanto, a demanda diminuiu
nos últimos dias. Assim, o governo agora pretende oferecer incentivos fiscais a empresas que derem um dia de folga
aos funcionários que forem tomar vacina.
“Nenhum trabalhador deveria perder um único dólar
de seu salário por ter escolhido cumprir seu dever patriótico de ir tomar vacina”, disse o
presidente dos EUA.

Livraria on-line de literatura infantil em português é inaugurada na CA
Divulgação

A advogada brasileira, Michelle Rolinski, mora na Califórnia, inaugurou no dia 08 de
abril a Catavento Books, livraria on-line de Literatura Infantil em português que atenderá
todos os Estados Unidos e também o Canadá.
O projeto surgiu com o

objetivo de oferecer livros infantis de qualidade, em português, para as famílias brasileiras e multiculturais no país.
A CATAVENTO possui catálogo de 40 livros e incluirá novos títulos mensalmente, incluindo lançamentos, em
parceria com as melhores edi-

toras infantis do Brasil como
Companhia das Letrinhas, Pequena Zahar, Salamandra, Carochinha, Intrínseca, Brinque
Book, entre outras. A livraria
também oferecerá títulos publicados independentemente
por autores expatriados que
abordam temas relevantes.

Livraria traz obras clássicas e novas da literatura infantil brasileira.

Júri foi unânime na decisão.

Os 12 jurados decidiram
na noite de terça-feira, 20, que
o ex-policial Derek Chauvin é
culpado pela morte de George
Floyd, homem negro asfixiado
durante uma abordagem policial em maio de 2020, em Minneapolis.
Os cinco homens e as sete mulheres não compraram
a versão da defesa de que a
vítima foi morta por problemas cardíacos e uso de drogas
e não pelo joelho de Chauvin.
O policial foi culpado em todas as acusações e pode pegar
40 anos de prisão.
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Aposentadoria: saiba como funciona o Acordo de
Previdência entre Brasil e Estados Unidos
O acordo bilateral entrou em vigor em 2018 e permite a soma dos tempos de contribuição em ambos os países.
Arquivo pessoal.

P

ensa em se aposentar,
mas mora nos Estados
Unidos? Paga previdência no Brasil? Neste artigo, escrito pela advogada especialista em Direito Previdenciário
Internacional, Rita Riff, fundadora e proprietária da BrazilianPrev - consultoria para
brasileiros residentes no exterior-, saiba como funciona
o Acordo de Previdência entre Brasil e EUA, que entrou
em vigor em 2018, e por que
é importante fazer um Planejamento Previdenciário.
Segundo o Ministério das
Relações Exteriores, atualmente há 3 milhões de brasileiros que residem fora do
país, sendo que 44% deles estão nos Estados Unidos, que
faz parte deste acordo internacional.
Acordo Brasil x EUA
O acordo de Previdência
entre Brasil e EUA entrou em
vigor no dia 1° de outubro de

“O trabalhador pode
optar pela aposentadoria
pelas regras do Brasil,
EUA ou até mesmo
por ambos os países”,
explica a advogada.

A advogada especialista em Direito Previdenciário Internacional, Rita Riff, é fundadora e proprietária da BrazilianPrev.

2018, trazendo a grande vantagem de poder somar o tempo de contribuição do país de
origem e do país estrangeiro.
Quem viveu e trabalhou no
Brasil, por muito tempo, pode
perfeitamente trabalhar em

outro país e optar por aposentar nesse lugar. Então, o trabalhador pode optar por uma
aposentadoria pelas regras do
Brasil, Estados Unidos ou até
mesmo por ambos os países.
Por exemplo: Marina pos-

sui 62 anos de idade e 7 anos
de contribuição no Brasil e
mais 8 anos de contribuição
nos EUA. Nesse caso ela poderá aproveitar o tempo de contribuição do Brasil e somar
para o regime de seguridade

social americano e vice versa.
Ela poderá pegar o tempo de
contribuição dos EUA e somar
no Brasil. Nesse caso, Marina
poderá ter 2 aposentadorias
(pelo Brasil e pelo EUA).
As 3 espécies de benefícios
previdenciários entre Brasil e
EUA são:
-aposentadoria por idade,
-aposentadoria por invalidez e
- pensão por morte.
Cada país tem suas regras
próprias nos benefícios previdenciários, ou seja, no Brasil
para a Aposentadoria por Idade é necessário a mulher ter
62 anos de idade com 15 anos

de contribuição e o homem
65 anos de idade com 20 anos
de contribuição. Já nos EUA é
necessário ter no mínimo 10
anos de contribuição, podendo aumentar gradativamente, porém, há 3 possibilidades
para Aposentadoria por Idade
nos EUA: 1ª - a partir dos 62
anos homem ou mulher com
redução em até 25%no valor
(chamada Aposentadoria Antecipada); 2ª - a partir dos 67
anos homem ou mulher (chamada Aposentadoria Completa) e 3ª- pode optar por esperar até atingir os 70 anos de
idade com percentual mensal
adicionado (chamada Aposentadoria Tardia).
Outro requisito importante do acordo é que para poder
aproveitar os benefícios previdenciários é necessário ter
contribuído por 18 meses nos
EUA. O brasileiro pode receber
a aposentadoria do Brasil residindo nos EUA.

Mundo
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American Airlines.

American Airlines suspende e
reduz voos para o Brasil
As rotas afetadas são Galeão-Miami, Guarulhos-Dallas e Guarulhos-Nova
York, que passam a ser operadas três vezes por semana, a partir de maio.

C

om a pandemia ainda influenciando diretamente nos rumos da
economia e criando incertezas, somando-se a isso as
fronteiras fechadas para brasileiros ao redor do mundo, a
American Airlines decidiu rever suas operações aéreas para o Brasil.
De acordo com a companhia os cortes serão nas rotas
Galeão-Miami, Guarulhos-Dal-

las e Guarulhos-Nova York,
que passam a ser operadas três
vezes por semana, a partir de
7 e 8 de maio.
A mais nova alteração na
agenda de voos da empresa aérea também inclui a suspensão do voo entre Miami e Manaus até 2 de novembro, bem
como as reduções dos voos
com destino a São Paulo e Rio
de Janeiro.
O Brasil não é o único a
divulgação

Ao todo, 35 artistas assinaram a carta aberta a Joe Biden.

ver menos aviões da American nos próximos meses, o
Peru também terá uma redução na quantidade de voos e
o Chile, que recentemente fechou suas fronteiras por um
mês, também segue no mesmo rumo. Para checar status
dos voos, clique aqui.
Decisão afeta acordo com
GOL
Esta decisão afeta diretamente o acordo com a GOL

Linhas Aéreas, companhia aérea brasileira. No último dia
30 de março as duas empresas comemoraram a decisão
do CADE (Conselho Brasileiro
de Defesa Econômica – Autoridade da Concorrência) que,
sem restrições, liberou os termos e condições estabelecidos
pela parceria comercial entre
as operadoras, confirmada definitivamente pelo órgão. Com
informações da Aeroin.

Afetada pela pandemia, a companhia aérea reduz voos ao Brasil.

Celebridades pedem que Biden não assine acordo com BR
Dezenas de celebridades,
incluindo os atores Leonardo
DiCaprio, Katy Perry e Joaquin
Phoenix, enviaram uma carta
ao presidente Joe Biden pedindo que ele não assine qualquer
acordo ambiental com o presidente Jair Bolsonaro. Entre
os signatários da carta estão

também celebridades brasileiras, como os cantores Gilberto
Gil e Caetano Veloso, além do
ator Wagner Moura.
Os EUA e o Brasil têm
mantido negociações bilaterais desde fevereiro, e o ministro do Meio Ambiente de
Bolsonaro tem falado aber-

tamente sobre seu desejo de
apoio financeiro dos EUA para a preservação da Amazônia.
As 35 celebridades que assinaram a carta se juntam a
outros que se opõem a qualquer acordo com o líder brasileiro. Mais de uma dúzia de democratas do Senado enviaram

uma carta ao presidente Biden
na semana passada instando-o
a condicionar qualquer apoio
à preservação da Amazônia
a um progresso significativo
na redução do desmatamento. Os senadores citaram o lamentável histórico ambiental
de Bolsonaro.
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SAÚDE FINANCEIRA

saudefinanceira@gazetanews.com

POR CLAUDIA FEHRIBACH

Já falamos dos diversos tipos de planos de aposentadoria aqui, mas fica
a pergunta: e seu eu precisar sacar o dinheiro antes?
Carioca,
formada em
Artes pela Universidade do
Rio de Janeiro.
Conselheira
financeira especialista em
orçamento,
crédito pessoal , proteção
de família e
acumulação
de patrimônio.
Vice-Presidente Executiva
da Five Rings
Financial.Envie
sua dúvida
por email para
claudia@fiveringsfinancial.
com

E

se eu precisar sacar dinheiro antes da aposentadoria?
Tudo depende de qual
conta de aposentadoria você possui.
IRA tradicional: Se você retirar o dinheiro antes dos 59 anos e
meio,você deverá pagar imposto
de renda regular, e mais, na maioria dos casos, uma multa de 10%.
Roth IRA: Uma grande vantagem das contas Roth é que, como
suas contribuições não são dedutíveis de impostos hoje, você não
paga impostos na aposentadoria.
Isso significa que você pode acessar suas contribuições a qualquer
momento sem penalidades. No
entanto, se você aproveitar qualquer ganho de investimento (também conhecido como o retorno
do mercado gerado pelo seu dinheiro investido) antes dos 59
anos e meio - ou antes de ter sua
conta aberta por pelo menos uns

8 anos - você deverá imposto de
renda, mais o Penalidade de 10%.
SEP IRA: Pensão simplificada
do empregado (SEP) IRAs são para
proprietários de pequenas empresas e trabalhadores autônomos
e funcionam da mesma forma
que IRAs tradicionais. Qualquer
dinheiro retirado antes dos 59
anos e meio está sujeito ao imposto de renda normal e a uma
multa de 10%.
Planos indexados: Dependendo de quanto você contribui, na maioria das vezes você
já tem um porção para retirar a
partir dos primeiros 5 ou 6 anos.
Utilizando a estratégia de retirar
o dinheiro como um empréstimo de você para você mesmo,
você não tem penalidade alguma e nem tem que pagar o imposto de renda.
Existe alguma outra maneira
de evitar essas penalidades?

Você pode evitar as penalidades em saques antecipados se
estiver usando o dinheiro (até
um máximo de $ 10.000) para
comprar, construir ou reconstruir
uma primeira casa ou precisar do
dinheiro devido a uma deficiência. Você ainda deverá imposto
de renda sobre o dinheiro retirado de um IRA tradicional ou um
IRA SEP.
Ou seja de todos esses casos, o
plano indexado é o que te dá mais
liberdade de emergência. Sim, digo emergência pois o certo é nunca precisar retirar nada até a sua
aposentadoria.
Essa conta deveria ser sagrada
e só ser mexida em caso de extrema emergência.
Você tem alguma pergunta?
Me mande uma mensagem e vou
ter o maior prazer em te responder.
Uma ótima semana para todos!

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

Por ADRIANA TANESE NOGUEIRA

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

EM TEUS OLHOS AMARELOS ME VI: VISÕES PÓS-VACINA COVID
ia 14 de abril, tomei minha
primeira dose da Pfizer, o que
aconteceu às 2:27 da tarde. Às
2:52 estava sendo levada pelo carro dos bombeiros com sirene e
tudo. já havia desmaiado duas vezes,
passado por eletrocardiograma, estava com soro na veia, oxigênio nas narinas, pressão 48x90.
A injeção no braço foi percebida
pelo meu corpo como um soco interno, mas durou poucos segundos. Veio
uma sensação de garganta enrijecida, depois o enjoo e, finalmente, uma
avassaladora tontura. Desmaie, voltei.
Achei que estivesse sonhando. Desmaie de novo, deviam estar me chamando porque me percebi tentando
enxergar as formas na minha frente: havia luz demais e não distinguia
o real do “sonho”. Levaram-me para o
hospital porque, como disse o bombeiro (que eu tinha certeza já conhecia de
algum lugar e ele: “Não, querida, não
nos conhecemos.”), eu precisava ficar
mais “coerente”. Mesmo naquele estado, tive vontade de rir (se tivesse tido

D

forças) – logo eu, “mais coerente”!
Após uma longa tarde na emergência, voltei para casa e comecei o processamento interno da experiência. À
noite, estava receosa em pegar no sono
porque parecia que ia desmaiar de novo e... sumir. Afinal, a morte é basicamente o apagamento da consciência.
No dia seguinte, mais lúcida, vieram reflexões a partir da vivência do
corpo, pois ele fala para quem sabe ouvi-lo. Percebi uma invasão poderosa no

meu sistema, maior do que qualquer
vacina antes tomada, e era uma invasão que vinha direto do mundo animal selvagem (ou seja, em resposta a
ele). Senti que devia me fazer dócil e
deixar que o processo ocorresse dentro de mim.
Dois dias depois, em seguida aos
30 minutos de bem-estar do dia (e logo
me senti exausta de novo), durante minha mediação matinal, tive a visão de
um animal escuro, sinuoso e flexível

como um felino, se movendo na floresta enoitada e fechada. Mas via também
longos membros como de chimpanzé ao andar. Senti-me na floresta, não
era ameaçadora, era só uma floresta
virgem. E parece que uma mensagem
emergiu: o vírus vinha de lá – no sentido de “mandado”.
A visão dos animais era aguda, os
olhos destes carregados de significados
que falavam de raiva.
Raiva penosa, densa, intensa, resultado de abuso sobre abuso, atrocidade
sobre atrocidade cometidas pelos humanos. Imensa dor que provocamos
como retardados emocionais e
mentais, egoístas e cegos apesar
dos esplendores de nossa civilização.
Do escuro daquela floresta virgem,
vinha um grito de vingança e de alerta. Através deles, a inteira natureza se
expressa. Não é uma guerra. Não há
“nós” e um “eles”. Só há um nós. Senti
culpa. Senti vontade de pedir perdão.
Mas seria em vão. Somos Um. O planeta é um ser, nós somos os guardiões irresponsáveis de um tesouro que demo-

rou milhões de anos para chegar até
nós. Em nosso corpo circulam o mesmo hidrogênio que existia no início do
universo...
Os olhos amarelos da pantera me
fitaram. Séria e verdadeira como só os
animais sabem ser, de uma verdade
tão profunda e tão longínqua da enorme maioria do mundo humano.
Humanidade perdida em seus egos
míopes que, desconectados do todo,
não têm como encontrar o caminho.
Um todo que só podem encontrar dentro de si, naquelas mesmas entranhas
que gritam de dor assim como os animais que torturamos, assim como a
natureza que oprimimos e sujamos
diariamente.
Esses animais vão ficar comigo.
Continuarei a fazer a minha parte: promover a evolução de consciência dos
humanos porque esta é a única saída
para a crise civilizacional na qual nos
encontramos. Estamos todos juntos e
sofreremos juntos as consequências da
nossa mediocridade ou da nossa capacidade de superação e de grandeza.

22 anos no mercado automotivo da Flórida
Mecânica própria – Veículos com Garantia (Consultar condições) - Carfax disponível e GRATUITO – Somente carros com Titulo Limpo –
Financiamos Passaporte, Drive License, ITIN Number e Companhias – Entrada Parcelada (Down Payment) –Juros variando de 0% a 16.9%
no financiamento interno (mediante simples qualificação – Consultar condições);

w w w . b r a s c a r . n e t
2016 Nissan Altima
62.663 Milhas

$12,900*

2013 Mini Cooper Hardtop
Coupe 67.303 Milhas

2008 Toyota Tacona
144.612 Milhas

2012 NIssan Armada
146.159 Milhas

$15,900.00

$10,900*

2011 Nissan XTerra
98.572 Milhas

$8900*

$9,900*

Fale com nossos vendedores

Dorival,Carlos e Pamela 954-788-0425
4521 N Federal Hwy Pompano Beach, FL 33064

2012 Audi A6 3.0 Turbo
75.817 Milhas

$15,900*

Sedans, SUVs, Truck, Vans, Esportivos disponíveis no lote e
acesso a mais de 6.000 veículos diretamente dos melhores
auctions (leilões) da Florida

@Brascar Auto Sales

@brascar_autosales

* O preço anunciado indicado neste anuncio representa o preço de venda à vista (com desconto sobre o preço regular). O preço à vista ou Preço Regular do veículo não inclui nova placa (new license plate) ou
transferência, imposto sobre vendas (sales tax) e quaisquer outras taxas administrativas. Para saber o valor total cash e/ou valor regular do carro (financiado sem desconto) e demais custos, ligue 954-788-0425.
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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.

“Baú da Dona Ivone”chega online

S

e viva, Dona Ivone Lara,
figura icônica do samba
— autora e intérprete, entre outros, do clássico “Sonho Meu”, teria completado 99
anos hoje, 13 de abril. Voltando
um pouco no tempo, em 2012
vários artistas se reuniram para
o lançamento de um álbum em
homenagem à artista — entre
eles, Caetano Veloso, Maria Bethânia e Diogo Nogueira — intitulado “Baú da Dona Ivone” (capa acima).
Nove anos se passaram, e
Dona Ivone, que nos deixou em
2018, segue cada vez mais em
evidência. A beleza crescente das
melodias da estrela maior da es-

cola Império Serrano, registradas
no “Baú da Dona Ivone”, chega
agora às plataformas digitais, como parte das celebrações da proximidade do seu centenário. As
12 faixas, raridades que até pouco
tempo existiam apenas em CDs
físicos, estão sendo disponibilizadas agora pela Radar Records em
três EPs.
A notícia já é motivo de alegria para quem ama o Brasil radiante que Dona Ivone representa, mas a celebração vai ainda
mais fundo no baú. Bruno Castro, seu parceiro e idealizador
do “Baú da Dona Ivone”, garimpou mais canções da compositora, que chegam nesta quarta-feira

ao universo online hoje. Quatro
delas são completamente inéditas: “Dois Corações Abrindo a
Manhã”, na interpretação de Maria Rita; “O Espaço pra Sonhar”,
com Fundo de Quintal; “15 anos
Após o Centenário” (com Dudu
Nobre e Pretinho da Serrinha) e
“Já é Hora”, na voz de Xande de
Pilares.
As novidades em torno do
“Baú da Dona Ivone” abrem as
celebrações do centenário da artista, que prometem ser longas.
“Até porque há uma controvérsia
sobre a data de seu nascimento.
Dona Ivone tem documentos que
afirmam que ela nasceu em 1921
e outros que atestam que foi em

1922. A própria família da compositora, que apoia as iniciativas
do “Baú da Dona Ivone”, não tem
uma definição sobre a data. Ou
seja, anuncia-se um cenário de
homenagens que se estenderá ao
longo de 2022. Uma imprecisão
histórica que atua a nosso favor.
Afinal, dois anos é pouco para a
grandeza de Dona Ivone — e o
Brasil anda precisado”.

João Lee lança remixes de Rita Lee e Roberto
de Carvalho

O

DJ e produtor João Lee
está lançando, através da Universal Music, um álbum com remixes de sucessos assinados por
seus pais, Rita Lee e Roberto de
Carvalho.
Intitulado “Rita &amp; Roberto Classix Remix”, o projeto
reúne 37 releituras, feitas por ele
com a colaboração de DJs brasileiros e do exterior, sendo que o
primeiro volume, disponível nas
plataformas nesta sexta-feira, 9,
traz 11 faixas. O projeto contempla outros dois volumes, a serem
lançados nas próximas semanas.
“Eu, dos três filhos, sempre
fui o menos roqueiro. Tinha um
distanciamento musical do re-

pertório de meus pais e, com esse projeto, eu consegui juntar o
que sou e o que eles são. Trabalho com música eletrônica há 25
anos. E, com essa bagagem, conheci pessoas – seja em baladas,
lojas de vinil, almoços ou jantares. Me conectei com artistas,
DJs, produtores que fizeram ou
fazem parte da minha vida. Conseguir trazer esse time para celebrar essas músicas tão maravilhosas é uma honra. É o projeto
da minha vida”, explica João Lee.
Entre os muitos hits de Rita
&amp; Roberto neste primeiro
volume, “Mania de Você” ganhou
releitura de Dubdogz &amp; Watzgood e outra de Harry Romero;
“Lança Perfume”, tem remix assi-

nado pelo francês The Reflex; Gui
Boratto fez uma releitura bastante pessoal de “Mutante”, disparada uma das canções favoritas dos
fãs da dupla, na qual a voz de Rita
se sobressai; “Vírus do Amor”, na
visão do irlandês Krystal Klear, é
outra surpresa, assim como “Doce Vampiro”, de Inner Soto, que
ganhou uma vibe mais obscura;
“Saúde” é assinada por Tropkillaz; “Nem Luxo Nem Lixo” é do
duo Chemical Surf e “Atlântida”
– música celebradíssima tanto
por roqueiros quanto na cena eletrônica – é de Renato Cohen.
“Apesar de sempre ter sido
chegada numa parafernália eletrônica roqueira, confesso que
pouco conhecia sobre o mundo

mágico dos DJs e seus diferentes beats/ estilos musicais que
hipnotizam a garotada para soltarem suas asas numa pista de
dança”, afirma Rita. “A Universal
Music se interessou pelo projeto de João e lhe deu carta branca
para produzi-lo. A pandemia em
nada atrapalhou os remixes, pois
todos os DJs de calibre do planeta que foram convidados costumam ter seus próprios estúdios
em casa”.
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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 e nos serviços de ‘streaming
Warner Bros.

Stowaway
Netflix
Já disponível
desde o dia 22 de
abril, quinta-feira, na Netflix, o
suspense de ficção
cientifica “Stowaway”. Dirigido
pelo brasileiro Joe Penna, o longa acompanha um estranho que acidentalmente
está a bordo e acaba causando um dano
sério aos sistemas de suporte à vida da
nave numa missão com destino a Marte.

Com recursos escassos, a médica pesquisadora é a única voz contra a lógica
clínica da comandante e do biólogo da
nave. No elenco estão Anna Kendrick,
Toni Collette, Daniel Dae Kim e Shamier
Anderson. O roteiro também foi escrito
por Joe Penna ao lado de Ryan Morrison.
Vale a pena assistir!

The Secrets of the
Whales
Disney+
Também disponível desde o
dia 22 de abril,
Dia da Terra,
na plataforma
digital Disney+
(Disney Plus), a minissérie “The
Secrets of The Whales”. Dividida
em quatro episódios, a docusérie
mergulha fundo no mundo das
baleias, mostrando não só seu modo
de vida, como também os desafios
de habitar um oceano que não para
de se transformar. Narrado pela
atriz Sigourney Weaver, o programa

acompanha cinco espécies diferentes de baleia (as assassinas, jubarte,
beluga, narvais e cachalotes), que
enfrentam diversas situações em
suas estruturas sociais. Com a
ajuda da ciência e da tecnologia, é
possível testemunhar como esses
mamíferos se comunicam, criam
amizades para a vida toda, ensinam
aos filhotes as tradições, amam e sofrem a perda de entes queridos. Dirigido por Brian Skerry, explorador
e fotógrafo da National Geographic,
o documentário foi filmado em 24
locais distintos, ao longo de três
anos. A trilha sonora foi composta
por Raphaelle Thibaut.
Netflix

Netflix

A nova aventura
baseada no videogame “Mortal
Kombat” estreia
nos cinemas e
na plataforma
de ‘streaming’
HBO Max no dia 23 de abril! O longa
acompanha Shang Tsung, imperador
da Exoterra, que envia seu melhor guerreiro, Sub-Zero, para assassinar o jovem
Cole Young. Temendo pela segurança
da família, Cole vai em busca de Sonya
Blade seguindo a indicação de Jax, um
major das Forças Especiais, que tem a
mesma estranha marca de dragão com a
qual Cole nasceu. Logo, ele se vê no templo do Lorde Raiden, um Deus Ancião e
guardião do Plano Terreno, que abriga
todos que possuem a marca. No templo,
ele treina com os experientes guerreiros
Liu Kang, Kung Lao e Kano, enquanto se
prepara para lutar contra os inimigos da
Exoterra em uma batalha pelo universo.
Será que Cole irá longe o suficiente

para desbloquear sua arcana - o imenso
poder da sua alma - a tempo de salvar
não apenas a família, mas interromper
os planos de Shang Tsung de uma vez
por todas? No elenco estão Joe Taslim,
Lewis Tan, Jessica McNamee, Josh
Lawson, Ludi Lin, Max Huang, Mehcad
Brooks, entre outros. A direção ficou por
conta de Simon McQuoid. O roteiro foi
escrito por Greg Russo e Dave Callaham.
“Mortal Kombat” fica disponível na
plataforma por 31 dias depois da estreia.

Disney+

Mortal Kombat
Warner Bros.

Fast & Furious:
Spy Racers
Mexico
Netflix
Essa dica é
para as crianças! Já disponível desde
o dia 16 de

abril na Netflix, a temporada 4
série animada da Dreamworks
“Fast & Furious: Spy Racers
Mexico”. Inspirado na franquia
Fast & Furious dos estúdios da
Universal, o adolescente Tony
Toretto segue os passos de seu
primo Dom quando ele e seus
amigos são recrutados por uma
agência governamental secreta
para acabar com as organizações
criminosas em todo o mundo.
Nesta temporada, enquadrados
por um crime que não cometeram, os Spy Racers e a Ms.
Nowhere embarcam em uma
missão perigosa à Cidade do
México para provar sua inocência e levar o verdadeiro culpado
à justiça. Enquanto a equipe
trabalha para descobrir a identidade do verdadeiro vilão, eles
são perseguidos pelo superagente. Tim Hedrick e Bret Haaland
são os produtores executivos.
A série também tem produção
executiva de Vin Diesel, Chris
Morgan e Neal H. Moritz.
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BASTIDORES
Por CONNIE ROCHA

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

Conexão Rotary recebe o Cônsul
Geral do Brasil Embaixador João
Mendes, segunda, 26 de abril.

E
Cônsul Geral do Brasil Embaixador João
Mendes Pereira

o destaque do programa Conexão Rotary, da próxima segunda-feira (26) será a presença ilustre do
Cônsul Geral do Brasil em Miami, Embaixador
João Mendes Pereira, que também é Cônsul Honorário
do Rotary Club de Boca Raton West.
Entre outros temas que serão abordados com o
Embaixador, o programa vai celebrar também o “Dia
do Diplomata”, que foi comemorado no dia 20 de
abril.
O programa Conexão Rotary é apresentado por Ligia Assunção, todas as segundas, ao meio-dia na Rádio Gazeta. Para assistir, acesse o Facebook ou Youtube GAZETANEWS, pelo aplicativo da rádio ou pelo site
GazetaNews.com.

Parabéns para Xica!

E

mais um “Happy Birthday” do BASTIDORES para a manicure brasileira Francisca, carinhosamente conhecida como Xica, que completou 85
anos, dia 11 de abril.
Xica é uma mulher guerreira e de muita vitalidade, e há mais de 2 décadas trabalha como manicure,
na Flórida. Mãe da empresária e hair designer Rose
Babelle, Xica é funcionária aposentada da Varig, onde
atendeu por muitos anos, as comissárias e funcionárias da companhia aérea, na época. Na Flórida, a querida Xica já atendeu centenas de mulheres e é muito
querida por todos. Parabéns para ela!!

Campeonato Beach Tennis
agita Orlando

D

Happy B-day para Patricia Persy!

O

Happy Birthday do BASTIDORES vai para a paulista Patricia Persy, que comemorou o aniversário no dia 18
de abril, em um parque de Boca Raton. A festa foi bem
animada e contou com amigos e colegas do vôlei de praia de
Deerfield Beach. Parabéns

Cynara Garcia e Eliane
Gallotti, com o ator Luigi
Baricelli no Beach Tennis, em
A aniversariante Patricia Persy

Parabéns para Xica!

Orlando.

estaque do BASTIDORES desta semana para o
campeonato de Beach Tennis, que aconteceu entre os dias 9 a 10 de abril em Orlando. O campeonato reuniu esportistas e fãs do tênis e contou com a
distribuição de prêmios especiais para os participantes.
Entre os convidados, o ator Luigi Baricelli, que é apaixonado pelo esporte.
Na foto Cynara Garcia e Eliane Gallotti, com o ator
Luigi Baricelli no Beach Tennis, em Orlando.

