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Governor Ned Lamont an-
nounced on March 30, 
2021, that as part of his 

administration’s ongoing ef-
forts to help the state recover 
from the economic impacts of 
the COVID-19 pandemic, he is 
directing CTtransit to provide 
free, statewide bus service to all 
customers every weekend this 
summer beginning Memorial 
Day weekend and lasting through                  
Labor Day.

The governor said that offer-
ing free bus service during the 
weekends will encourage peo-
ple in Connecticut to visit locally 
owned small businesses and help 
support the economy in those 
communities that have been most 
heavily impacted by the pande- 
mic, particularly within the state’s 
largest cities.

“To help support our econo- 
mic recovery from the pandemic,                                                                               
I want to make Connecticut’s 
many attractions and businesses 
reachable by as many of our resi-

dents as possible and implement-
ing free weekend bus service this 
summer – the busiest time of the 
tourism season – will help facili-
tate that,” Governor Lamont said. 
“I thank Connecticut’s congres-
sional delegation for advocating 
on behalf of our state to ensure 
that we receive the resources 
needed to help recover from this 
pandemic.”

Approximately 20 percent of 
residents in cities such as New 
Britain and Waterbury, and 
around 30 percent of residents 
in Hartford and New Haven, do 
not own cars and rely on transit, 
among other transportation op-
tions, for mobility.

“Our ability to attract week-
end riders through a free week-
end-ride program gives our state 
and our residents an additional 
boost towards returning to nor-
mal,” Connecticut Transportation 
Commissioner Joe Giulietti said.

The Connecticut Department 
of Transportation will use up to 

$3 million that the state received 
from the federal Coronavirus Aid, 
Relief, and Economic Security Act 
– also known as the CARES Act – 
for the service, including accom-
modating for social distancing 
on the routes. It will include bus 
rides on all systems operated by 
CTtransit. Additionally, the de-
partment will work with transit 
districts outside of the CTtransit 
system to provide the opportuni-
ty to partake in the free weekend 
program.

In addition to Saturdays and 
Sundays, the free service will also 
include the Memorial Day holiday 
on Monday, May 31, 2021; the                                                                              
observed Independence Day holi-
day on Monday, July 5, 2021; and 
the Labor Day holiday on Mon-
day, September 6, 2021.

To learn more about 
routes and destinations of-
fered by CTtransit, visit 
www.cttransit.com.

Source: https://portal.
ct.gov.

PUBLIC SERVICE
Free Weekend Bus Service During 
Summer Months in Connecticut as 

Part of Ongoing COVID-19 Recovery 
Efforts

PORTUGUÊS                                                                                Traduzido por Alisson Ziza

O Governador Ned Lamont                                           
anunciou em 30 de março 
de 2021 que, como par-

te dos esforços contínuos de sua 
administração para ajudar o es-
tado a se recuperar dos impac-
tos econômicos da pandemia da 
COVID-19, ele está instruindo o 
CTtransit para fornecer trans-
porte de ônibus gratuito em todo 
o estado para todos os passageiros 

nos fins de semana deste verão, à 
partir do Memorial Day até o Dia 
do Trabalhador.

O governador disse que ofere-
cer transporte de ônibus gratuito 
nos fins de semana motivará as 
pessoas de Connecticut a visita-
rem pequenas empresas locais e 
ajudará a repor a economia nas 
comunidades que foram mais 
gravemente impactadas pela 

pandemia, particularmente nas 
maiores cidades do estado.

“Para agilizar a nossa recupe- 
ração econômica da pandemia, 
eu quero deixar as várias atrações 
e comércios de Connecticut 
acessíveis para o maior número 
possível de residentes, e imple-
mentar o transporte de ônibus 
gratuito nos fins de semana deste 
verão – a época mais movimenta-

Transporte de Ônibus Gratuito nos 
Fins de Semana para os Meses de 
Verão em CT como Parte dos Es-

forços de Recuperação da COVID-19
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da do turismo – ajudará a facilitar 
isso,” disse o Governador Lamont.                                                                          
“Eu agradeço à delegação do 
Congresso de Connecticut por 
representar nosso estado, garan-
tindo que recebamos os recursos 
necessários para nos ajudar a nos 
recuperarmos desta pandemia.”

Aproximadamente 20 por 
cento dos residentes de cidades 
como New Britain e Waterbury, 
além de 30 por cento dos resi-
dentes de Hartford e New Haven, 
não possuem carros e dependem 
do transporte público, junto com 

SERVIÇO PÚBLICO
outros meios de transporte, para 
se locomoverem.

“Nossa capacidade de atrair 
passageiros com um programa 
de transporte gratuito nos fins de 
semana dá a nosso estado e a nos-
sos residentes um novo incentivo 
para voltarmos ao normal,” disse 
o Comissário de Transporte de 
Connecticut, Joe Giulietti.

O Departamento de Trans-
porte de Connecticut investirá 
aproximadamente $3 milhões 
que o estado recebeu da Lei Fe- 
deral de Ajuda, Assistência e Se-

gurança Econômica para o Coro-
navírus – também conhecida 
como a Lei CARES – no serviço, 
incluindo acomodação para o dis-
tanciamento social nas rotas de 
transporte.  O programa incluirá 
transporte de ônibus em todos os 
sistemas operados pelo CTtransit. 
Ademais, o departamento tra-
balhará em conjunto com o trans-
porte público de distritos fora do 
sistema do CTtransit para provi-
denciar a oportunidade de parti- 
cipar no programa de transporte 
gratuito nos fins de semana.

Além dos sábados e domingos, 
o serviço gratuito também inclui 
o feriado do Memorial Day na se-
gunda-feira, 31 de maio de 2021; 
o feriado do Dia da Independên-
cia na segunda-feira, 5 de julho de 
2021; e o feriado do Dia do Tra-
balhador na segunda-feira, 6 de 
setembro de 2021.

Para saber mais sobre as ro-
tas e destinos oferecidos pelo 
CTtransit, acesse www.ct-
transit.com. Fonte: https://
portal.ct.gov.

Lamont Implementa el Servicio de Autobús 
Gratuito los Fines de Semana Durante los Meses 

de Verano en CT como Parte de los Esfuerzos 
Continuos de Recuperación del COVID-19

El gobernador Ned Lamont 
anunció el 30 de marzo de 
2021 que, como parte de 

los esfuerzos continuos de su ad-
ministración para ayudar al esta-
do a recuperarse de los impactos 
económicos de la pandemia de 
COVID-19, está destinando a CT-
transit a brindar servicio de auto-
bús gratuito en todo el estado este 
verano para los clientes todos los 
fines de semana desde el comien-
zo de verano en fin de semana del 
Memorial Day hasta el Día del 
Trabajo.

El gobernador dijo que ofre-
cer servicio de autobús gratuito 
durante los fines de semana alen-
tará a las personas en Connecticut 
a visitar pequeñas empresas de 
propiedad local y ayudará a res- 
paldar la economía en aquellas 
comunidades que han sido más 
afectadas por la pandemia, parti-                                                                
cularmente dentro de las ciudades 
más grandes del estado.

“Para ayudar a apoyar nues-
tra recuperación económica de la 
pandemia, quiero hacer que las 
muchas atracciones y negocios de 
Connecticut estén al alcance de 
la mayor cantidad de residentes 
posible e implementar el servi-
cio de autobús gratuito los fines 
de semana este verano, la época 
más concurrida de la temporada 

turística, lo que ayudará a facilitar 
eso”, dijo el gobernador Lamont. 
“Agradezco a la delegación del 
Congreso de Connecticut por abo-
gar en nombre de nuestro estado 
para garantizar que recibamos los 
recursos necesarios para ayudar a 
recuperarnos de esta pandemia”.

Aproximadamente el 20 por 
ciento de los residentes en ciu-
dades como New Britain y Wa-
terbury, y alrededor del 30 por 
ciento de los residentes en Hart-
ford y New Haven no poseen au-
tomóviles y dependen del trán-
sito, entre otras opciones de 
transporte, para su movilidad.

“Nuestra capacidad de atra- 
er pasajeros de fin de semana a 
través de un programa de viajes 
de fin de semana gratis le da a 
nuestro estado y a nuestros resi-
dentes un impulso adicional para 
regresar a la normalidad”, dijo el 
Comisionado de Transporte de 
Connecticut, Joe Giulietti.

El Departamento de Trans-
porte de Connecticut utilizará 
hasta $3 millones que el estado 
recibió de la Ley federal de Ayu-
da, Alivio y Seguridad Económica 
para el Coronavirus, también co-                                                                             
nocida como la Ley CARES, para 
el servicio, incluyendo la adapta-
ción al distanciamiento social en 
las rutas. Incluirá viajes en au-

tobús en todos los sistemas ope- 
rados por CTtransit. Además, 
el departamento trabajará con 
los distritos de tránsito fuera del 
sistema CTtransit para brindar 
la oportunidad de participar en 
el programa gratuito de fin de 
semana.

Además de los sábados y do-
mingos, el servicio gratuito tam-
bién incluirá el feriado de Me-

morial Day el lunes 31 de mayo 
de 2021; el feriado del Día de la 
Independencia el lunes 5 de julio 
de 2021; y el feriado del Día del 
Trabajo el lunes 6 de septiembre 
de 2021.
Para más información so-
bre las rutas y destinos 
que ofrece CTtransit, visite 
www.cttransit.com. Fuente: 
https://portal.ct.gov.

ESPAÑOL                                                                                Traducido por Jamal Fox                                                                               

“Además de los sábados y domingos, el 
servicio gratuito también incluirá el feriados”
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Homeland Security Secretary Message to 
Migrants: “Do Not Come to the United States”

On March 21, Homeland Se-
curity Secretary Alejandro 
Mayorkas urged migrants 

not to come to the United States, 
as the Biden administration grap-
ples with a surge of incomers, es-
pecially unaccompanied minors, 
at the southern border.

“The message is quite clear; do 
not come. The border is closed; 
the border is secure,” Mayorkas                         
told host Martha Raddatz on 
ABC’s “This Week.”

“We are encouraging children 
not to come. Now is not the time 
to come. Do not come; the jour-
ney is dangerous. We are building 
safe, orderly, and humane ways to 
address the needs of vulnerable 
children. Do not come,” Mayorkas                                                                    
added.

Last month, it was reported by 
CBS News, that the U.S. govern-
ment was housing approximately 
15,500 unaccompanied migrant 
minors, including 5,000 teena- 
gers and children in Border Patrol 
facilities not equipped to handle 
them.

The Border Patrol facilities 
are also housing migrants for 136 
hours on average, which exceeds 
the 72-hour limit, the network 
noted.

Mayorkas said during the in-
terview that the United States has 
seen large numbers of migrants in 
the past, adding that the adminis-
tration knows how to address the 
situation.

“We know how to address it. 
We have a plan, we are executing 
on our plan, and we will succeed. 
This is what we do,” Mayorkas 
said.

He stressed that “it takes 
time,” and that controlling the 
situation at the border right now 
is particularly “challenging and 
difficult” because “the entire sys-
tem under United States law that 
has been in place throughout ad-
ministrations of both parties was 
dismantled in its entirety by the 
Trump administration.”

“So we are rebuilding the sys-
tem as we address the needs of 

vulnerable children who arrive at 
our borders,” Mayorkas said.

In an interview broadcast the 
following day, President Biden 
also urged migrants not to jour-
ney to the United States. 

“I can say quite clearly: don’t 
come over,” he told ABC News. 
“Don’t leave your town or city or 
community.”

In an official statement re-
leased on March 16, addressing 
the situation at the southwest bor-
der, Mayorkas explained in detail 
the actions the agency is taking 
with regard to single adults, fa- 
milies and unaccompanied chil-
dren arriving at the border and 
why the challenges the agency is 
facing are especially difficult now.

Single Adults
“The majority of those appre-

hended at the southwest border 
are single adults who are current-
ly being expelled under the CDC’s 
authority to manage the public 
health crisis of the COVID-19 
pandemic. Pursuant to that au-
thority under Title 42 of the   
United States Code, single adults 
from Mexico and the Northern 
Triangle countries of El Salvador, 
Guatemala, and Honduras are 
swiftly expelled to Mexico. Single 
adults from other countries are 
expelled by plane to their coun-
tries of origin if Mexico does not 
accept them. There are limited 
exceptions to our use of the CDC’s 
expulsion authority. For example, 
we do not expel individuals with 
certain acute vulnerabilities. 

The expulsion of single adults 
does not pose an operational 
challenge for the Border Patrol 
because of the speed and mini-
mal processing burden of their 
expulsion.”

Families
“Families apprehended at the 

southwest border are also cur-
rently being expelled under the 
CDC’s Title 42 authority. Families 
from Mexico and the Northern 
Triangle countries are expelled 

to Mexico unless Mexico does 
not have the capacity to receive 
the families. Families from coun-
tries other than Mexico or the 
Northern Triangle are expelled by 
plane to their countries of origin. 
Exceptions can be made when 
a family member has an acute 
vulnerability.

Mexico’s limited capacity has 
strained our resources, including 
in the Rio Grande Valley area of 
Texas. When Mexico’s capacity is 
reached, we process the families 
and place them in immigration 
proceedings here in the United 
States. We have partnered with 
community-based organizations 
to test the family members and 
quarantine them as needed under 
COVID-19 protocols. In some lo-
cations, the processing of indivi- 
duals who are part of a family unit 
has strained our border resour- 
ces. I explain below additional 
challenges we have encountered 
and the steps we have taken to 
solve this problem.”

Unaccompanied Children
“We are encountering many 

unaccompanied children at our 
southwest border every day. A 
child who is under the age of 18 
and not accompanied by their 
parent or legal guardian is consi- 
dered under the law to be an unac-
companied child. We are encoun-
tering six- and seven-year-old 
children, for example, arriving at 
our border without an adult. They 

are vulnerable children and we 
have ended the prior administra-
tion’s practice of expelling them.

An unaccompanied child is 
brought to a Border Patrol facili-                               
ty and processed for transfer to 
the Department of Health and 
Human Services (HHS). Customs                                                   
and Border Protection is a pass-
through and is required to trans-
fer the child to HHS within 72 
hours of apprehension. HHS 
holds the child for testing and 
quarantine and shelters the child 
until the child is placed with a 
sponsor here in the United States. 
In more than 80 percent of cases, 
the child has a family member in 
the United States.

 In more than 40 percent of 
cases, that family member is a 
parent or legal guardian. These 
are children being reunited with 
their families who will care for 
them.

The children then go through 
immigration proceedings where 
they can present a claim for relief 
under the law.

The Border Patrol facilities 
have become crowded with chil-
dren and the 72-hour timeframe 
for the transfer of children from 
the Border Patrol to HHS is not 
always met. HHS has not had the 
capacity to intake the number of 
unaccompanied children we have 
been encountering. I describe 
below the actions we have taken 
and the plans we are executing 
to handle this difficult situation 

By Emanuela Palmares
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successfully.”

Why the Challenge is                     
Especially Difficult Now

“Poverty, high levels of vio-
lence, and corruption in Mexico 
and the Northern Triangle coun-
tries have propelled migration to 
our southwest border for years. 
The adverse conditions have con-
tinued to deteriorate. 

Two damaging hurricanes that 
hit Honduras and swept through 
the region made the living condi-
tions there even worse, causing 
more children and families to flee. 

The COVID-19 pandemic has 
made the situation more compli-
cated. There are restrictions and 
protocols that need to be followed. 
The physical distancing protocol, 
for example, imposes space and 
other limitations on our facilities 

and operations.
The prior administration com-

pletely dismantled the asylum 
system.

 The system was gutted, faci- 
lities were closed, and they cru-
elly expelled young children into 
the hands of traffickers. We have 
had to rebuild the entire system, 
including the policies and proce-
dures required to administer the 
asylum laws that Congress passed 
long ago. 

The prior administration tore 
down the lawful pathways that 
had been developed for children 
to come to the United States in a 
safe, efficient, and orderly way. It 
tore down, for example, the Cen-
tral American Minors program 
that avoided the need for children 
to take the dangerous journey to 
our southwest border.

And there were no plans to 
protect our front-line personnel 
against the COVID-19 pandemic. 
There was no appropriate plan-
ning for the pandemic at all.”

Mayorkas concluded the state-
ment stressing that the situation 
we are currently facing at the 
southwest border is difficult. 

“We are tackling it. We are 
keeping our borders secure, en-
forcing our laws, and staying true 
to our values and principles. We 
can do so because of the incredi-
ble talent and unwavering dedica-
tion of our workforce. 

I came to this country as an in-
fant, brought by parents who un-
derstood the hope and promise of 
America. Today, young children 
are arriving at our border with 
that same hope. We can do this,” 
said Secretary Mayorkas.

References: 
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Em 21 de março, o Secretário 
de Segurança Interna dos 
E.U.A., Alejandro May-

orkas, suplicou aos imigrantes 
para que não venham aos Estados 
Unidos, pois a administração de 
Biden está lidando com um au-
mento de imigrantes, principal-
mente menores desacompanha-
dos, na fronteira sudoeste.

“A mensagem é bem clara; não 
venham. A fronteira está fecha-
da; a fronteira está protegida,”                 
Mayorkas disse à apresentado-
ra Martha Raddatz no programa 
“This Week” da ABC.

“Estamos pedindo para que as 
crianças não venham. Agora não é 
a hora de vir. Não venham; a via-
gem é perigosa. Estamos crian-                                                          
do formas seguras, ordenadas e 
humanitárias de resolver as ne-
cessidades das crianças vulne-
ráveis. Não venham,” Mayorkas 
acrescentou.

No mês passado, foi reporta-
do pelo CBS News que o gover-
no americano estava abrigando 
aproximadamente 15.000 meno-
res imigrantes desacompanha-
dos, incluindo 5.000 adolescentes 
e crianças nas instalações da Pa-
trulha de Fronteira, desprepara-

da para lidar com estes números.
As instalações da Patrulha de 

Fronteira também estão abrigan-
do imigrantes por 136 horas em 
média, que excede o limite de 72 
horas, a rede acrescentou.

Mayorkas disse durante a en-
trevista que os Estados Unidos 
tiveram grandes números de imi-
grantes no passado, acrescentan-
do que a administração sabe 
como resolver a situação.

“Nós sabemos como resolver 
isso. Temos um plano, estamos 
executando nosso plano e vamos 
conseguir. É isso o que estamos 
fazendo,” Mayorkas disse.

Ele enfatizou que “levará tem-
po” e que controlar a situação na 
fronteira atualmente é um tra-
balho “desafiador e difícil,” pois 
“todo o sistema que esteve ope- 
rando sob a lei americana durante 
as administrações dos dois parti-
dos foi completamente destruído 
pela administração de Trump.”

“Então, estamos reconstruin-
do o sistema enquanto lidamos 
com as necessidades das crianças 
vulneráveis que chegam em nos-
sas fronteiras,” Mayorkas disse.

Numa entrevista transmiti-
da no dia seguinte, o Presidente 

Biden também suplicou para que 
os imigrantes não venham aos  
Estados Unidos. 

“Eu digo com muita clareza: 
não venham,” ele disse ao ABC 
News. “Não saiam de suas cida-                                                                                   
des ou comunidades.” Numa 
declaração oficial divulgada em 
16 de março, abordando a situ-
ação na fronteira sudoeste, May-
orkas explicou em detalhes as 
ações que a agência está tomando 
com relação aos adultos solteiros, 
às famílias e às crianças desa-
companhadas que chegam na 
fronteira e por que os desafios en-
frentados pela agência estão es-
pecialmente difíceis agora.

Adultos Solteiros
“A maioria dos apreendidos 

na fronteira sudoeste são adultos 
solteiros que estão atualmente 
sendo expulsos sob a autoridade 
do CDC para controlar a crise 
de saúde pública da pandemia 
da COVID-19. Nos termos des-
sa autoridade sob o Título 42 do 
Código dos Estados Unidos, os 
adultos solteiros do México e dos 
países do Triângulo Norte de El 
Salvador, Guatemala e Honduras 
serão prontamente expulsos para 

o México. Os adultos solteiros de 
outros países são expulsos por 
avião a seus países de origem se 
o México não aceitá-los. Há algu-
mas exceções limitadas ao nosso 
uso da autoridade de expulsão do 
CDC. Por exemplo, não expulsa-
mos indivíduos com certas vul-
nerabilidades severas. 

A expulsão de adultos solteiros 
não representa um desafio opera-
cional à Patrulha de Fronteira, 
devido à velocidade e ao encargo 
de processamento mínimo de sua 
expulsão.”

Famílias
“As famílias apreendidas na 

fronteira sudoeste estão atual-
mente sendo expulsas sob a auto-
ridade do Título 42 dos CDC. As 
famílias do México e dos países 
do Triângulo Norte são expulsas 
para o México, exceto se o Méxi-
co não tiver a capacidade para re-
ceber as famílias. As famílias de   
outros países que não o México ou 
do Triângulo Norte serão expulsas 
por avião a seus países de origem. 
Exceções podem ser feitas quan-
do um membro da família possui 
uma vulnerabilidade severa.

A capacidade limitada do 

Secretário de Segurança Interna dos E.U.A. aos 
Imigrantes: “Não Venham aos Estados Unidos”
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CAPA
México reduziu nossos recursos, 
incluindo na área de Rio Grande 
Valley do Texas. Quando a ca-
pacidade do México é atingida, 
nós processamos as famílias e as 
inserimos em processos de imi-
gração aqui nos Estados Unidos. 
Nós formamos parceria com or-
ganizações comunitárias para 
testar os membros das famílias e 
deixá-los em quarentena sob os 
protocolos da COVID-19. Em al-
guns locais, o processamento de 
indivíduos que fazem parte de 
uma unidade familiar compri- 
miu nossos recursos para controle 
de fronteiras. Eu explico abaixo 
os desafios adicionais que encon-
tramos e os passos que tomamos 
para resolver este problema.”

Crianças Desacompanhadas
“Estamos encontrando diver-

sas crianças desacompanhadas 
em nossa fronteira sudoeste dia- 
riamente. Uma criança abaixo 
dos 18 anos de idade e desacom-
panhada de um pai ou guardião 
legal é considerada uma criança 
desacompanhada sob a lei. Esta-
mos encontrando crianças de seis 
e sete anos de idade, por exem- 
plo, chegando em nossa fronteira 
desacompanhadas de um adulto. 
Elas são crianças vulneráveis e 
encerramos a prática da adminis-
tração anterior de expulsá-las.

Uma criança desacompanha- 
da é trazida à instalação da Pa-
trulha de Fronteira e processada 
para ser transferida ao Departa-
mento de Saúde e Serviços Hu-
manos (HHS). A passagem pela 
Agência de Fiscalização de Alfân-

dega e Proteção de Fronteiras dos 
E.U.A. é exigida para transferir 
a criança ao HHS dentro de 72 
horas de sua apreensão. O HHS 
mantém a criança para testá-la, 
deixá-la sob quarentena e abrigá-
la até que a criança esteja sob a 
guarda de um tutor aqui nos Es-
tados Unidos. Em mais de 80 por 
cento dos casos, a criança possui 
um parente nos Estados Uni-
dos. Em mais de 40 por cento 
dos casos, este parente é um pai 
ou guardião legal. Estas crianças 
serão reunidas com suas famílias 
para que cuidem delas.

As crianças então passam pe-
los processos de imigração, onde 
podem apresentar um pedido de 
indenização sob a lei.

As instalações da Patrulha 
de Fronteira estão sobrecarre-
gadas com crianças e o prazo de 
72 horas para a transferência das 
crianças da Patrulha de Fronteira 
ao HHS nem sempre é cumprido. 
O HHS não possui a capacidade 
de receber o número de crianças 
desacompanhadas que temos en-
contrado. Eu descrevo abaixo as 
ações que tomamos e os planos 
que estamos executando para re-
solver eficientemente esta situa-
ção difícil.”

Por Que o Desafio Está 
Especialmente Difícil Agora

“A pobreza, os altos níveis de 
violência e a corrupção no México 
e nos países do Triângulo Norte 
vem motivando a imigração em 
nossa fronteira sudoeste há anos. 
Dois furacões nocivos que atin-
giram Honduras e varreram a 

região deixaram as condições de 
vida no país ainda piores, fazendo 
com que mais crianças e famílias 
viessem. 

A pandemia da COVID-19 
complicou ainda mais a situação. 
Existem restrições e protocolos 
que devem ser seguidos. O proto-
colo de distanciamento social, por 
exemplo, exige espaço e  outros 
limites em nossas instalações e 
operações.

A administração anterior 
desmantelou completamente o 
sistema de asilo. O sistema foi 
aniquilado, as instalações foram 
fechadas e as crianças mais jovens                                          
foram cruelmente expulsas e pos-
tas nas mãos dos traficantes. Nós 
tivemos que reconstruir todo o 
sistema, incluindo as políticas e 
os procedimentos exigidos para 
administrar as leis de asilo que 
o Congresso aprovou há muito 
tempo. 

A administração anterior des- 
truiu os caminhos legalmente 
válidos que foram desenvolvidos 
para que as crianças venham aos 
Estados Unidos de forma segura, 
eficiente e ordenada. Ela destruiu, 
por exemplo, o programa Meno-
res da América Central, que pre-
veniu que crianças fizessem uma 
viagem perigosa até a nossa fron-
teira sudoeste.

E não existiam planos para 
proteger nossos funcionários na 
linha da frente contra a pandemia 
da COVID-19. Não houve sequer 
um planejamento apropriado 
para a pandemia.”

Mayorkas concluiu a decla- 
ração enfatizando que a situação 

que estamos enfrentando atual-
mente na fronteira sudoeste é 
difícil. 

“Estamos resolvendo isso. Es-
tamos protegendo nossas frontei-
ras, aplicando nossas leis e sendo 
fiéis a nossos valores e princípios. 
Podemos fazê-lo devido ao talen-
to incrível e à dedicação ina-
balável de nossa força trabalhis-
ta. Eu vim a este país como um 
recém-nascido, trazido aqui por 
pais que reconheciam a esperança 
e a promessa da América. Hoje, 
há crianças mais jovens chegando 
em nossa fronteira com a mesma 
esperança. Podemos fazer isso,” 
disse o Secretário Mayorkas.

Referências: 
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Declaração do Secretário de 
Segurança Interna dos E.U.A., 
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Situação na Fronteira Sudoeste. 
2021. Segurança Interna, 16 de 
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Mensaje del Secretario de Seguridad Nacional 
para los Migrantes: “No Vengan a EE. UU.”

Em 21 de março, o Secretário 
de Segurança Interna dos 
E.U.A., Alejandro Mayor-                         

kas, suplicou aos imigrantes 
para que não venham aos Esta-
dos Unidos, pois a administração 
de Biden está lidando com um 
aumento de imigrantes, princi-
palmente menores desacompa- 
nhados, na fronteira sudoeste.“A 
mensagem é bem clara; não ve-                                                                  
nham. A fronteira está fecha-

da; a fronteira está protegida,”                         
Mayorkas disse à apresentadora 
Martha Raddatz no programa 
“This Week” da ABC.

“Estamos pedindo para que as 
crianças não venham. Agora não 
é a hora de vir. Não venham; a 
viagem é perigosa. Estamos cri-
ando formas seguras, ordenadas 
e humanitárias de resolver as 
necessidades das crianças vul-
neráveis. Não venham,” Mayor-

kas acrescentou.
No mês passado, foi reporta-

do pelo CBS News que o gover-
no americano estava abrigando 
aproximadamente 15.000 meno-
res imigrantes desacompanha-
dos, incluindo 5.000 adolescentes 
e crianças nas instalações da Pa-
trulha de Fronteira, desprepara-
da para lidar com estes números.

As instalações da Patrulha de 
Fronteira também estão abrigan-

do imigrantes por 136 horas em 
média, que excede o limite de 72 
horas, a rede acrescentou.

Mayorkas disse durante a en-
trevista que os Estados Unidos 
tiveram grandes números de imi-
grantes no passado, acrescentan-
do que a administração sabe como 
resolver a situação.

“Nós sabemos como resolver 
isso. Temos um plano, estamos 
executando nosso plano e vamos 
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conseguir. É isso o que estamos 
fazendo,” Mayorkas disse.

Ele enfatizou que “levará tem-
po” e que controlar a situação 
na fronteira atualmente é um 
trabalho “desafiador e difícil,” 
pois “todo o sistema que esteve 
operando sob a lei americana 
durante as administrações dos 
dois partidos foi completamente 
destruído pela administração de 
Trump.”“Então, estamos recons- 
truindo o sistema enquanto lida- 
mos com as necessidades das 
crianças vulneráveis que chegam 
em nossas fronteiras,” Mayorkas 
disse. Numa entrevista transmi- 
tida no dia seguinte, o Presidente 
Biden também suplicou para que 
os imigrantes não venham aos  
Estados Unidos. 

“Eu digo com muita clareza: 
não venham,” ele disse ao ABC 
News. “Não saiam de suas cidades 
ou comunidades.”

Numa declaração oficial divul-
gada em 16 de março, abordando 
a situação na fronteira sudoeste, 
Mayorkas explicou em detalhes 
as ações que a agência está to-
mando com relação aos adultos 
solteiros, às famílias e às crianças 
desacompanhadas que chegam 
na fronteira e por que os desafi-
os enfrentados pela agência estão 
especialmente difíceis agora.

Adultos Solteiros
“A maioria dos apreendidos 

na fronteira sudoeste são adultos 
solteiros que estão atualmente 
sendo expulsos sob a autoridade 
do CDC para controlar a crise 
de saúde pública da pandemia 
da COVID-19. Nos termos des-
sa autoridade sob o Título 42 do 
Código dos Estados Unidos, os 
adultos solteiros do México e dos 
países do Triângulo Norte de El 
Salvador, Guatemala e Honduras 
serão prontamente expulsos para 
o México. Os adultos solteiros de 
outros países são expulsos por 
avião a seus países de origem se 
o México não aceitá-los. Há algu-
mas exceções limitadas ao nosso 
uso da autoridade de expulsão do 
CDC. Por exemplo, não expulsa-
mos indivíduos com certas vul-
nerabilidades severas. 

A expulsão de adultos solteiros 
não representa um desafio opera-
cional à Patrulha de Fronteira, 
devido à velocidade e ao encargo 

de processamento mínimo de sua 
expulsão.”

Famílias
“As famílias apreendidas na 

fronteira sudoeste estão atual-
mente sendo expulsas sob a auto-
ridade do Título 42 dos CDC. As 
famílias do México e dos países 
do Triângulo Norte são expulsas 
para o México, exceto se o Méxi-
co não tiver a capacidade para re-
ceber as famílias. As famílias de  
outros países que não o México ou 
do Triângulo Norte serão expulsas 
por avião a seus países de origem. 
Exceções podem ser feitas quan-
do um membro da família possui 
uma vulnerabilidade severa.

A capacidade limitada do 
México reduziu nossos recursos, 
incluindo na área de Rio Grande 
Valley do Texas. Quando a ca-
pacidade do México é atingida, 
nós processamos as famílias e as 
inserimos em processos de imi-
gração aqui nos Estados Unidos. 
Nós formamos parceria com or-
ganizações comunitárias para 
testar os membros das famílias e 
deixá-los em quarentena sob os 
protocolos da COVID-19. Em al-
guns locais, o processamento de 
indivíduos que fazem parte de 
uma unidade familiar compri-                                                                    
miu nossos recursos para controle 
de fronteiras. Eu explico abaixo 
os desafios adicionais que encon-
tramos e os passos que tomamos 
para resolver este problema.”

Crianças Desacompanhadas
“Estamos encontrando di-

versas crianças desacompanha-
das em nossa fronteira sudoeste                                              
diariamente. Uma criança abaixo 
dos 18 anos de idade e desacom-
panhada de um pai ou guardião 
legal é considerada uma criança 
desacompanhada sob a lei. Esta-
mos encontrando crianças de seis 
e sete anos de idade, por exem- 
plo, chegando em nossa fronteira 
desacompanhadas de um adulto. 
Elas são crianças vulneráveis e 
encerramos a prática da adminis-
tração anterior de expulsá-las.

Uma criança desacompa- 
nhada é trazida à instalação da 
Patrulha de Fronteira e proces-
sada para ser transferida ao De-
partamento de Saúde e Serviços 
Humanos (HHS). A passagem 
pela Agência de Fiscalização de 
Alfândega e Proteção de Fron-

teiras dos E.U.A. é exigida para 
transferir a criança ao HHS den-
tro de 72 horas de sua apreensão. 
O HHS mantém a criança para 
testá-la, deixá-la sob quarentena 
e abrigá-la até que a criança este-
ja sob a guarda de um tutor aqui 
nos Estados Unidos. Em mais de 
80 por cento dos casos, a criança 
possui um parente nos Estados 
Unidos. Em mais de 40 por cento 
dos casos, este parente é um pai 
ou guardião legal. Estas crianças 
serão reunidas com suas famílias 
para que cuidem delas.

As crianças então passam pe-
los processos de imigração, onde 
podem apresentar um pedido de 
indenização sob a lei.

As instalações da Patrulha 
de Fronteira estão sobrecarre-
gadas com crianças e o prazo de 
72 horas para a transferência das 
crianças da Patrulha de Fronteira 
ao HHS nem sempre é cumprido. 
O HHS não possui a capacidade 
de receber o número de crianças 
desacompanhadas que temos en-
contrado. Eu descrevo abaixo as 
ações que tomamos e os planos 
que estamos executando para 
resolver eficientemente esta situ-
ação difícil.”

Por Que o Desafio Está 
Especialmente Difícil Agora

“A pobreza, os altos níveis de 
violência e a corrupção no México 
e nos países do Triângulo Norte 
vem motivando a imigração em 
nossa fronteira sudoeste há anos. 
Dois furacões nocivos que atin-
giram Honduras e varreram a 
região deixaram as condições 
de vida no país ainda piores, fa-
zendo com que mais crianças e 
famílias viessem.  A pandemia da 
COVID-19 complicou ainda mais 
a situação. Existem restrições e 
protocolos que devem ser segui-
dos. O protocolo de distancia-
mento social, por exemplo, exige 
espaço e outros limites em nossas 
instalações e operações.

A administração anterior 
desmantelou completamente o 
sistema de asilo. O sistema foi 
aniquilado, as instalações foram 
fechadas e as crianças mais jo-
vens foram cruelmente expulsas 
e postas nas mãos dos traficantes. 
Nós tivemos que reconstruir todo 
o sistema, incluindo as políticas e 
os procedimentos exigidos para 

administrar as leis de asilo que 
o Congresso aprovou há muito 
tempo. A administração anterior 
destruiu os caminhos legalmente 
válidos que foram desenvolvidos 
para que as crianças venham aos 
Estados Unidos de forma segu-
ra, eficiente e ordenada. Ela des- 
truiu, por exemplo, o programa 
Menores da América Central, que 
preveniu que crianças fizessem 
uma viagem perigosa até a nossa 
fronteira sudoeste. E não existiam 
planos para proteger nossos fun-
cionários na linha da frente con-
tra a pandemia da COVID-19. Não 
houve sequer um planejamento 
apropriado para a pandemia.”

Mayorkas concluiu a 
declaração enfatizando que a situ-
ação que estamos enfrentando  
atualmente na fronteira sudoeste 
é difícil.  “Estamos resolvendo 
isso. Estamos protegendo nossas 
fronteiras, aplicando nossas leis 
e sendo fiéis a nossos valores e 
princípios. Podemos fazê-lo de- 
vido ao talento incrível e à dedi-
cação inabalável de nossa força 
trabalhista. Eu vim a este país 
como um recém-nascido, trazido 
aqui por pais que reconheciam a 
esperança e a promessa da Améri-
ca. Hoje, há crianças mais jovens 
chegando em nossa fronteira 
com a mesma esperança. Pode-                       
mos fazer isso,” disse o Secretário 
Mayorkas.
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A day after the state Su-
preme Court upheld the 
constitutionality of Con-

necticut’s emergency power laws, 
the Senate voted on March 30 for 
final passage of a bill that ratifies 
Gov. Ned Lamont’s pandemic 
declarations and extends his au-
thority by one month until May 
20. The party-line vote for the bill, 
as well as the rejection of a Re-
publican amendment that would 
have required legislative ratifica-
tion of any emergency lasting lon-
ger than seven days, underscored 
a partisan divide over how power                                                                          
has been granted to Lamont 
during the pandemic.

The Republican minority has 
grown more outspoken over the 
Democratic governor’s emergen-
cy powers while focusing on the 
process granting them and not his 
specific orders, such as the con-
tinued requirement for wearing 
masks as a precaution against the 
spread of COVID-19.

“We are a co-equal branch of 
government, and it’s time for us 
to act that way,” said Sen. Paul 
Formica, R-East Lyme, the depu-
ty GOP leader.

But no Republican took ex-
ception to any of the executive 
orders Lamont has issued during 
his management of the pandemic 
under the terms of extraordinary 

powers contained in the state’s 
civil preparedness and public 
health emergency statutes.

“Let me start by saying I don’t 
think there’s a person serving in 
this chamber that believes this is 
about an abuse of power,” said 
Sen. Craig Miner, R-Litchfield.

The Senate voted 24-10 to pass 
the bill and 23-10 to reject the 
Republican amendment. Demo-
crats hold a 24-12 majority. Re-
publicans Kevin Kelly of Stratford 
and John Kissel of Enfield were                        
absent. Democrat Dennis Bradley 
of Bridgeport missed the amend-
ment vote.

As was the case in the House, 
the Senate came together to vote 
unanimously to place in state law 
a one-year extension of the gover-                                                                    
nor’s most popular executive or-
der: a decree that simplified the 
process for restaurants to get 
approval for outdoor dining, a 
life-saver for many eateries.

The legislative action comes as 
the pandemic has plateaued, then 
crept upward, prompting fears of 
another surge. 

President Joe Biden pleaded                   
on March 29 for governors to 
maintain requirements for wear-
ing masks and social distancing 
in public, while some of the most 
populous states, including Texas 
and Florida, are easing or elimi-

Senate Extends Lamont’s COVID-19 
Emergency Powers

nating those restrictions.
Connecticut recorded 3,229 

new cases and 18 deaths over the 
weekend, then another 1,617 ca-                                                                                   
ses and two more deaths on 
March 29. Hospitalizations were 
up by 20 on the next day, topping 
500.

“So, we know that our work is 
not done,” said Senate Majority 
Leader Bob Duff, D-Norwalk.

Connecticut is outpacing most 
states in inoculating residents 
against COVID-19, giving hope 
after a year in which more than 
7,800 deaths have been attribut-
ed to COVID. As of April 1, every-
one 16 or older will be eligible for 
vaccination.

“Many of us now see the light 
at the end of the tunnel, but we 
are still in that tunnel,” Duff said.

Lamont said the authority was 
necessary. “This step is critical to 
ensu- ring our vaccine and testing 
programs remain nimble and ac-
cessible to all of our residents, and 
we can continue to provide need-
ed support for everyone in Con-
necticut as we work to get back 
to normal as quickly as possible,” 
Lamont said in a statement.

Senate President Pro Tem 
Martin M. Looney, D-New Haven, 
said the state’s highest court has 
concluded that Lamont has been 
acting under authority granted 

him in state law and that the le- 
gislature had not improperly de- 
legated its authority to the execu-
tive branch.

Lamont declared a six-month 
emergency on March 10, 2020, 
then a five-month extension on 
Sept. 1, 2020 and a three-month 
extension on Jan. 26. Each time, a 
special committee of 10 lawmak-
ers had the authority to reject the 
extension.

The bill adopted on March 30 
gave the stamp of approval by 
the legislature to all three decla-
rations, plus the extension of the 
current emergency from April 20 
to May 20.

“This procedure should signi- 
ficantly ameliorate concerns re-
garding legislative oversight,” 
Looney said.

Sen. Kevin Witkos, R-Canton,                                                                    
said there was no reason why 
the legislature could not be sum-
moned within 14 days to rati-                      
fy any emergency declaration, as 
proposed by the Republicans.

“This material originally 
appeared at CTMirror.org, 
the website of The Connecti-
cut Mirror, an independent, 
non-profit, non-partisan 
news organization, covering   
government, politics and 
public policy in the state.”

By Mark Pazniokas | CTMirror.org

PORTUGUÊS                                                                                Traduzido por Alisson Ziza

Senado Prolonga Medidas Emergenciais de 
Lamont para a COVID-19

Um dia depois do Supremo 
Tribunal estadual reforçar 
a constitucionalidade das 

leis de medidas emergenciais de 
Connecticut, o Senado votou em 
30 de março na aprovação final 
de um projeto de lei que ratifica as 
declarações do Governador Ned 
Lamont relacionadas com a pan-
demia e o prolongamento de sua 
autoridade até 20 de maio.

O voto partidário para o pro-

jeto, assim como a rejeição de 
uma emenda republicana que 
exige uma ratificação legislati-
va de qualquer emergência com 
duração maior que sete dias, en-
fatizou uma divisão partidária 
sobre o concedimento de poder a                     
Lamont durante a pandemia.

A minoria republicana está 
mais confiante quanto às medi-
das emergenciais democratas do 
Governador enquanto focam no 

processo que as aprovam e não 
em seus decretos específicos, tais 
como a exigência contínua de uti-
lizar máscaras para prevenir a 
propagação da COVID-19.

“Somos um setor governa-
mental coigual e é hora de agir-
mos assim,” disse o Senador Paul 
Formica, R-East Lyme, o vice-
líder republicano.

Mas nenhum republicano dis-
cordou de algumas das ordens   

executivas que Lamont emitiu du-
rante sua gestão da pandemia sob 
os termos dos poderes extraor-
dinários contidos nos estatutos 
de prontidão civil e emergência 
da saúde pública estaduais.

“Vou começar dizendo que 
não acho que há sequer uma pes-
soa servindo nesta câmara que 
acredita que isto se trata de um 
abuso de poder,” disse o Senador 
Craig Miner, R-Litchfield.
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O Senado votou 24 contra 10 
para aprovar o projeto de lei e 23 
contra 10 para rejeitar a emenda 
republicana. 

Os democratas tiveram uma 
maioria de 24 contra 12. Os re-
publicanos Kevin Kelly de Strat-
ford e John Kissel de Enfield 
estavam ausentes. O democrata 
Dennis Bradley de Bridgeport fal-
tou à votação da emenda.

Assim como foi o caso na 
Câmara, o Senado se reuniu para 
votar unanimemente para im-
por numa lei estadual o prolon-
gamento de um ano ao decreto 
mais popular do governador: um 
decreto simplificando o processo 
para que restaurantes consigam 
aprovação para operarem em em 
áreas externas, algo que salvou 
diversas empresas.

A ação legislativa ocorreu 
quando a pandemia se estabi-
lizou e depois voltou a subir len-
tamente, gerando medo de outro 
surto. 

O presidente Joe Biden supli-
cou em 29 de março para que 
governadores mantenham as exi- 
gências de uso de máscaras e dis-
tanciamento social em público, 
enquanto alguns dos estados mais 
populosos, como Texas e Flórida, 
estão aliviando ou eliminando es-
tas restrições.

Connecticut registrou 3.229 
novos casos e 18 mortes durante 
o fim-de-semana, depois outros 

1.617 casos e duas outras mortes 
em 29 de março. As internações 
aumentaram em 20 no próximo 
dia, atingindo 500.

“Então, sabemos que nosso 
trabalho não está terminado,” 
disse o Líder da Maioria no Sena-
do Bob Duff, D-Norwalk.

Connecticut está superan-
do outros estados na imuni-
zação de seus residentes contra 
a COVID-19, gerando esperança 
após um ano em que mais de 
7.800 mortes foram atribuídas 
à COVID. A partir de 1 de abril, 
todos acima de 16 anos serão 
elegíveis para a vacinação.

“Muitos de nós vemos a luz no 
fim do túnel, mas ainda estamos 
neste túnel,” Duff disse.

Lamont disse que a autoridade 

foi necessária.
“Este passo é crítico para ga-

rantir que nossos programas 
de vacinação e testagem per-
maneçam ágeis e acessíveis para 
todos os nossos residentes, e para 
podermos continuar a fornecer o 
apoio necessário a todos em Con-
necticut enquanto nos esforça-
mos para voltar ao normal assim 
que possível,” Lamont disse numa 
declaração.

O Presidente Temporário 
do Senado, Martin M. Looney, 
D-New Haven, disse que a mais 
alta instância do poder judiciário 
do estado concluiu que Lamont 
tem agido sob a autoridade conce-
dida a ele nas leis estaduais e que 
o poder legislativo não delegou 
impropriamente sua autoridade 

ao setor executivo.
Lamont declarou uma 

emergência de seis meses em 10 
de março de 2020, depois um 
prolongamento de cinco meses 
em 1 de setembro de 2020, e de-
pois um prolongamento de três 
meses em 26 de janeiro. Em todos 
os casos, um comitê especial de 10 
legisladores teve autoridade para 
rejeitar o prolongamento.

O projeto de lei adotado em 
30 de março recebeu aprovação 
pelo poder legislativo em todas as 
três declarações, além do prolon-
gamento da emergência atual de 
20 de abril a 20 de maio.

“Este procedimento deve ali- 
viar significantemente as preocu-
pações de controle legislativo,” 
disse Looney.

O Senador Kevin Witkos, 
R-Canton, disse que não havia 
motivo para que o poder legis-                                                                    
lativo não pudesse ser convo-
cado dentro de 14 dias para 
ratificar qualquer declaração 
emergencial, como proposto pe-
los republicanos.

Este material foi publi-
cado originalmente no CT-
Mirror.org, o website do The 
Connecticut Mirror, uma  
organização de notícias sem 
fins lucrativos e apartidária, 
cobrindo notícias de gover-
no, políticas e regulamentos 
públicos no estado”.

El Senado Extiende los Poderes de Emergencia 
para COVID-19 de Lamont

Un día después de que la 
Corte Suprema del estado 
confirmara la constitucio-

nalidad de las leyes de energía 
de emergencia de Connecticut, 
el Senado votó el 30 de marzo a 
favor de la aprobación final de 
un proyecto de ley que ratifica las 
declaraciones de pandemia del 
gobernador Ned Lamont y ex-
tiende su autoridad por un mes 
hasta el 20 de mayo.

El voto de línea del partido 
para el proyecto de ley, así como 
el rechazo de una enmienda re-
publicana que habría requerido 

la ratificación legislativa de cual-
quier emergencia que durara más 
de siete días, subrayó una división 
partidista sobre cómo se le ha 
otorgado el poder a Lamont du-
rante la pandemia.

La minoría republicana se ha 
vuelto más franca sobre los pode-
res de emergencia del gobernador 
demócrata mientras se enfoca en 
el proceso que los otorga y no en 
sus órdenes específicas, como el 
requisito continuo de usar más-
caras como precaución contra la 
propagación del COVID-19.

“Somos una rama del gobier-

no en igualdad de condiciones, y 
es hora de que actuemos de esa 
manera”, dijo el senador Paul 
Formica, republicano por East 
Lyme, líder adjunto del Partido 
Republicano.

Pero ningún republicano se 
opuso a ninguna de las órdenes 
ejecutivas que Lamont emitió du-
rante su gestión de la pandemia 
bajo los términos de los poderes 
extraordinarios contenidos en los 
estatutos de emergencia de salud 
pública y preparación civil del 
estado.

“Permítanme comenzar dici- 

endo que no creo que haya una 
persona en esta cámara que crea 
que se trata de un abuso de po-
der”, dijo el senador Craig Miner, 
republicano por Litchfield.

El Senado votó 24-10 para 
aprobar el proyecto de ley y 23-
10 para rechazar la enmienda 
republicana.

 Los demócratas tienen una 
mayoría de 24-12. Los republi-
canos Kevin Kelly de Stratford y 
John Kissel de Enfield estuvieron 
ausentes. 

El demócrata Dennis Bradley                                                                             
de Bridgeport se perdió la votación 
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de la enmienda.
Como fue el caso en la Cámara, 

el Senado se reunió para votar por 
unanimidad para colocar en la ley 
estatal una extensión de un año 
de la orden ejecutiva más popu-
lar del gobernador: un decreto 
que simplificó el proceso para 
que los restaurantes obtengan la 
aprobación de comidas al aire li-
bre, un salvavidas para muchos 
restaurantes.

La acción legislativa se pro-
duce cuando la pandemia se ha 
estancado y luego subió, generan-
do temores de otra oleada.

El presidente Joe Biden pidió 
el 29 de marzo a los gobernadores 
que mantuvieran los requisitos 
para el uso de máscaras y el dis-
tanciamiento social en público, 
mientras que algunos de los es-
tados más poblados, incluyendo 
Texas y Florida, están suavizando 
o eliminando esas restricciones.

Connecticut registró 3,229 
casos nuevos y 18 muertes duran-
te el fin de semana, luego otros 

1,1617 casos y dos muertes más 
el 29 de marzo. Las hospitali- 
zaciones aumentaron 20 al día 
siguiente, superando las 500.

“Entonces, sabemos que nues-
tro trabajo no está terminado”, 
dijo el líder de la mayoría del 
Senado Bob Duff, demócrata de 
Norwalk.

Connecticut está superando                                                           
a la mayoría de los estados en la 
vacunación de residentes con-
tra COVID-19, lo que da espe-
ranza después de un año en el 
que se atribuyeran más de 7,800 
muertes por COVID. A partir del 1 
de abril, todas las personas may-
ores de 16 años serán elegibles 
para la vacunación.

“Muchos de nosotros ahora                                                                        
vemos la luz al final del túnel, 
pero todavía estamos en ese 
túnel”, dijo Duff.

Lamont dijo que la autoridad 
era necesaria.

“Este paso es fundamental 
para garantizar que nuestros 
programas de pruebas y vacunas 

sigan siendo ágiles y accesibles 
para todos nuestros residentes, 
y podemos continuar brindando 
el apoyo necesario para todos en 
Connecticut mientras trabajamos 
para volver a la normalidad lo 
más rápido posible”, dijo Lamont 
en una declaración.

El presidente provisional 
del Senado, Martin M. Looney, 
demócrata por New Haven, dijo 
que el tribunal más alto del esta-
do ha llegado a la conclusión de 
que Lamont ha estado actuando 
bajo la autoridad que le otorga la 
ley estatal y que la legislatura no 
había delegado indebidamente su 
autoridad al poder ejecutivo.

Lamont declaró una emergen-
cia de seis meses el 10 de marzo 
de 2020, luego una extensión de 
cinco meses el 1 de septiembre 
de 2020 y una extensión de tres 
meses el 26 de enero. Cada vez, 
un comité especial de 10 legisla-
dores tenía la autoridad para re-
chazar la extensión.

El proyecto de ley adoptado el 

30 de marzo dio el sello de apro-
bación por parte de la legislatura 
a las tres declaraciones, más la 
extensión de la actual emergencia 
del 20 de abril al 20 de mayo.

“Este procedimiento debería 
mejorar significativamente las 
preocupaciones con respecto a 
la supervisión legislativa”, dijo 
Looney.

El senador Kevin Witkos, re-
publicano por Canton, dijo que 
no había ninguna razón por la 
que la legislatura no pudiera ser 
convocada dentro de 14 días para 
ratificar cualquier declaración de 
emergencia, como proponen los 
republicanos. 

“Este material apareció 
originalmente en CTMirror.
org, el sitio web de The Con-
necticut Mirror,  una orga-
nización noticiera indepen-
diente, no lucrativa, y no 
partidaria que cubre noti-
cias del gobierno, políticas, 
y sociedad en el estado.”
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PANDEMIC

Yale New Haven Hospital 
has seen a 25 percent in-
crease in COVID cases in 

the past two weeks, and its pa-
tients are skewing younger — in-
cluding a 21-year-old who was  
admitted last month and had to 
be placed on a ventilator.

“There are now two pediatric 
patients in our ICU with COVID. 
I don’t think we have seen that 
since early April,” said Dr. Thomas                                                                                
Balcezak, the chief clinical officer 
for Yale New Haven Health. Over-
all, there are six pediatric COVID 
patients, he said.

“It’s really hitting a much 
younger population, much harder                                                                
than it has in either the first wave 
or through the wave ending in 
late December,” Balcezak said 
on March 30 during a bi-weekly 
press conference. “I agree with 
Marna [Borgstrom, CEO of Yale 
New Haven Health], which is, 
I think it has to do with the in-
creased transmissibility of this 
U.K. variant.”

Borgstrom said as of the last 
week in March, Yale had 208 
COVID-19 patients across its hos-
pital system, an increase of 43 
from just two weeks ago. She said 
that 44 of those patients are un-
der the age of 45.

Yale New Haven Hospital has 
138 of those patients. Two weeks 
ago they had fewer than 100 pa-
tients. She said Bridgeport Hospi-
tal has 41 patients and Greenwich 
Hospital has 21, which is also a 
significant increase.

“We have an under-vaccinated                                                                                
or unvaccinated group with a 
strain of the SARS-COVID virus 
that is much more infectious than 
the original strain, and I think 
that those two things are contri-                                                                   
buting to the increase,”                                    
Borgstrom said.

The state’s overall numbers 
also showed another jump last 
month in the percentage of posi-
tive tests to 5.2 percent, one of the 
highest rates in weeks. Overall, 
there are 518 people in the hospi-
tal for COVID in Connecticut, an 
increase of 20 in one day, accord-

ing to data released by the state’s 
Department of Public Health.

At a press conference on 
March 30, Gov. Ned Lamont 
said officials are watching the 
numbers closely, particularly the 
spike in fatalities in the region. 
Connecticut had two additional 
deaths that day. The Governor 
didn’t mention hospitalizations, 
which he normally calls his “key 
metric.”

“I was particularly struck by 
some numbers I was looking at 
today that you’re right, our re-
gion is ticking up. And it’s also 
ticking up in terms of fatalities,”                        
Lamont said. “And there we’ve 
got to watch very carefully.”

But the spike in cases at 
Yale-New Haven Hospital hasn’t 
been seen in one of the state’s 
other largest chains, Hartford 
HealthCare.

Executive Vice President and 
Chief Clinical Officer for Hartford 
HealthCare, Dr. Ajay Kumar, said 
as of March 30 there were 103 
COVID-19 patients in its system, 
of which fewer than 15 were in 
intensive care and about 8 to 10 
were on ventilators.

Kumar said there has been a 
slight increase in hospitalizations 
the last few days, after a month of 
relatively flat numbers. He said 
Charlotte Hungerford Hospital 
in Torrington had an increase 
of eight patients in the past few 
days.

“I would say hospitalizations 
have been reasonably flat until 
the past few days,” Kumar said. 
“We also have seen individuals 
are getting better and leaving the 
hospital quicker as well, because 
they are younger.”

He said the largest increase in 
patients for then has been in the 
40-59 age group. Like Yale, they 
have seen a large decrease in the 
number of patients 75 and above, 
many of whom came from nurs-
ing homes.

“The nursing homes show 
that vaccinations work, but we 
are not out of the woods yet, and 
there are a fair number of people 

COVID Hospitalizations Rise at Yale; Younger 
People Account for More Cases

who still need to be vaccinated,” 
Kumar said. “This is the time to 
focus on what we know works 
and continue to be cautious while                         
getting more people vaccinated.”

Nursing home residents and 
staff were among the first in the 
state to get vaccinated in Decem-
ber, and the number of cases and 
deaths in long-term care facilities 
has trickled to single digits in re-
cent weeks.

The spike in New Haven could 
coincide with the spread of the 
B.1.1.7 variant since it was first 
detected in New Haven County, 
and the only death state officials 
have attributed to the variant was 
a 22-year-old who was attending 
the University of New Haven.

Balcezak said that COVID-19 
testing being done at the Yale 
New Haven’s labs now shows that 
“about 40% of the positive tests 
that we are getting now include 
the B.1.1.7 variant.”

Officials have said that despite 
limited genomic testing being 
done at the Yale School of Public 
Health and Jackson Laboratories, 
the B.1.1.7 variant is likely the 
dominant strain.

Yale officials stopped short of 
saying that the recent increase is 
connected to Lamont’s decision 
to reopen the state to full capacity 
a couple of weeks ago. They also 
cautioned that the numbers are 
nowhere near as bad as they were 
last spring or even in December 
and January.

“I think that it would be crazy 
not to be concerned that we are 
seeing the numbers move while 
also recognizing the vaccine hesi- 
tancy that we’re seeing among 
certain groups,” Borgstrom said. 
“Because we all know that herd 
immunity, whatever that magical 
number is to reach herd immuni-
ty, is going to be the key to getting 
us past this pandemic.”

Staff reporter Mark Pazniokas 
contributed to this report.

“This material originally 
appeared at CTMirror.org, 
the website of The Connecti-
cut Mirror, an independent, 
non-profit, non-partisan 
news organization, covering   
government, politics and 
public policy in the state.”

By Dave Altimari | CTMirror.org

“Yale New Haven Hospital has seen a 25 percent 
increase in COVID cases in the past two weeks, 

and its patients are skewing younger — including 
a 21-year-old who was admitted last month and 

had to be placed on a ventilator.”
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NOTÍCIAS

PORTUGUÊS                                                                                Traduzido por Alisson Ziza

Internações por COVID Aumentam no Yale; 
Jovens Representam Mais Casos

PANDEMIA

O Hospital da Yale em New 
Haven sofreu um aumen-
to de 25% em casos por 

COVID nas últimas duas semanas 
e seus pacientes são em sua maio-
ria jovens — incluindo um rapaz 
de 21 anos que foi internado sema-                                                                                    
na passada e teve que ser posto 
em um aparelho respirador.

“Há agora dois pacientes 
pediátricos com COVID em nos-
sa UTI. Não acreditamos ter vis-
to isso desde o começo de abril,” 
disse Dr. Thomas Balcezak, o di-
retor clínico da Yale New Haven 
Health. No geral, há seis pacien-
tes pediátricos com a COVID, ele 
disse.

“Isso está realmente atingin-
do a população mais jovem, bem 
mais do que na primeira onda ou 
na onda do final de dezembro,” 
Balcezak disse em 30 de março 
durante uma conferência de im-
prensa bissemanal. “Eu concordo 
com a Marna [Borgstrom, direto-
ra executiva da Yale New Haven 
Health], ou seja, eu acho que isso 
está relacionado à maior trans-
missibilidade da variante inglesa.”

Borgstrom disse que na últi-
ma semana de março, o Hospital 
da Yale teve 208 pacientes com 
COVID-19 em seu sistema hos-
pitalar, um aumento de 43 desde 
apenas duas semanas atrás. Ela 
disse que 44 desses pacientes ti-                                                                             
nham abaixo dos 45 anos de idade.

O Hospital da Yale em New 
Haven tem 138 desses pacientes. 
Duas semanas atrás, eles tinham 
menos que 100 pacientes. Ela 
disse que o Hospital de Bridge-
port tem 41 pacientes e o Hospital 
de Greenwich tem 21, também um 
aumento considerável.

“Nós temos um grupo que ain-
da não está completamente vaci-
nado ou não foi vacinado ainda 
com uma mutação do vírus SARS-
COVID bem mais infecciosa que 
o original, e acho que essas duas 
coisas estão contribuindo para o 
aumento,” Borgstrom disse.

Os números médios do estado 
também mostram outro salto do 
último mês na porcentagem de 
testes positivos para 5,2%, uma 

das maiores taxas há semanas. 
No total, há 518 pessoas no hos-
pital infectadas com a COVID em 
Connecticut, um aumento de 20 
em apenas um dia, com base nos 
dados divulgados pelo Departa-
mento de Saúde Pública estadual.

Numa conferência de impren-
sa em 30 de março, o Governador 
Ned Lamont disse que os fun-
cionários públicos estão monito-
rando os números rigorosamente, 
particularmente o surto de fatali-
dades na região. Connecticut teve 
duas mortes adicionais naquele 
dia. O Governador não mencio-
nou as internações, que ele nor-
malmente considera seu sistema 
de “medida principal.”

“Eu particularmente fiquei 
chocado com alguns dos números                                          
que vi hoje e vocês têm razão, 
nossa região está sofrendo um 
aumento. E também um aumento 
em termos de fatalidades,” disse 
Lamont. “Precisamos vigiar isso 
muito cuidadosamente.”

Mas o aumento de casos no 
Hospital da Yale em New Haven 
não tem sido observado em outra 
das maiores redes de saúde do es-
tado, Hartford HealthCare.

Dr. Ajay Kumar, Vice-presi-
dente Executivo e Diretor Clíni-
co da Hartford HealthCare, disse 
que no dia 30 de março, tinham 
103 pacientes com COVID-19 em 
seu sistema, dos quais menos que 
15 estavam no tratamento inten-
sivo e aproximadamente 8 a 10 
estavam nos respiradores.

Kumar disse que houve um 

pequeno aumento nas inter-
nações nos últimos dias, depois 
de um mês de números relativa-
mente fixos. Ele disse que o Hos-
pital Charlotte Hungerford em 
Torrington sofreu um aumento de 
oito pacientes nos últimos dias.

“Eu diria que as internações 
estavam razoavelmente estáveis 
até os últimos dias,” Kumar 
disse. “Nós também vimos que as 
pessoas estão se recuperando e 
deixando o hospital mais rapida-
mente, pois são mais jovens.”

Ele disse que o maior aumen-
to de pacientes para esta data es-
tava na faixa dos 40 aos 59 anos 
de idade. Assim como Yale, eles 
sofreram uma grande redução no 
número de pacientes acima dos 
75 anos de idade, vários dos quais 
vêm de lares para idosos.

“Os lares para idosos mostram 
que as vacinas funcionam, mas 
ainda não estamos seguros, e há 
um número razoável de pessoas 
que ainda precisam ser vacina-
das,” Kumar disse. “É hora de 
focarmos no que sabemos que 
funciona e continuarmos a tomar 
cuidado enquanto vacinamos 
mais pessoas.”

Os residentes e os funcionári-
os de lares para idosos estavam 
entre os primeiros no estado a 
serem vacinados em dezembro, e 
o número de casos e mortes nas 
instalações de cuidados de lon-
go-prazo reduziu para um dígito 
nas últimas semanas.

O aumento em New Haven 
pode estar relacionado à propa-

gação da variante B.1.1.7, que foi 
detectada inicialmente no Con-
dado de New Haven, e a única 
morte atribuída à variante pelos 
funcionários públicos do estado 
foi de um rapaz de 22 anos que 
estava comparecendo à Universi-
dade de New Haven.

Balcezak disse que os testes 
da COVID-19 realizados nos labo- 
ratórios da Yale em New Haven 
agora mostram que “aproxima-
damente 40% dos testes positivos 
que estamos recebendo agora in-
cluem a variante B.1.1.7.”

Funcionários públicos disse-
ram que apesar da testagem 
genômica estar sendo realizada 
na Escola de Saúde Pública da 
Yale e no Jackson Laboratories, a 
variante B.1.1.7 é possivelmente a 
mutação dominante.

Os funcionários da Yale disse-
ram brevemente que o aumento 
recente está relacionado à decisão 
de Lamont de reabrir o estado em 
sua capacidade total algumas se-
manas atrás. 

Eles também alertaram que 
os números não estão nem perto 
de serem piores do que os da úl-
tima primavera ou até que os de 
dezembro e janeiro.

“Eu acho que seria loucura 
não estarmos preocupados em 
ver os números subirem enquan-
to também reconhecemos a hesi-
tação à vacina que estamos vendo 
em certos grupos,” Borgstrom 
disse. “Pois todos sabemos que a 
imunidade de grupo, seja qual for 
o número mágico necessário para 
atingí-la, será a chave para supe- 
rarmos esta pandemia.”

O repórter contratado Mark 
Pazniokas contribuiu para esta 
matéria.

Este material foi publi-
cado originalmente no CT-
Mirror.org, o website do The 
Connecticut Mirror, uma  
organização de notícias sem 
fins lucrativos e apartidária, 
cobrindo notícias de gover-
no, políticas e regulamentos 
públicos no estado”.
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“El Hospital Yale New Haven ha sufrido un 
aumento del 25% en los casos de COVID en las 

últimas dos semanas, y sus pacientes están siendo 
más jóvenes, incluyendo un joven de 21 años que 

ingresó la semana pasada y tuvo que ser colocado 
en un respirador.”

El Hospital Yale New Haven                                
ha sufrido un aumento del 
25% en los casos de COVID 

en las últimas dos semanas, y 
sus pacientes están siendo más 
jóvenes, incluyendo un joven de 
21 años que ingresó la semana 
pasada y tuvo que ser colocado en 
un respirador.

“Ahora hay dos pacientes 
pediátricos en nuestra UCI con 
COVID. No creo que hayamos 
visto eso desde principios de abril 
“, dijo el Dr. Thomas Balcezak, 
director clínico de Yale New Ha-
ven Health. En general, hay seis 
pacientes pediátricos con COVID, 
dijo.

“Realmente está afectando 
a una población mucho más jo-
ven, mucho más fuerte que en la 
primera ola o durante la ola que 
termina a fines de diciembre”, 
dijo Balcezak el 30 de marzo du-
rante una conferencia de prensa 
quincenal. “Estoy de acuerdo con 
Marna [Borgstrom, CEO de Yale 
New Haven Health], que es, creo 
que tiene que ver con el aumen-
to de la transmisibilidad de esta 
variante del Reino Unido”.

Borgstrom dijo que desde la úl-
tima semana de marzo, Yale tenía 
208 pacientes con COVID-19 
en todo su sistema hospitalario, 
un aumento de 43 con respec-
to a hace solo dos semanas. Dijo 
que 44 de esos pacientes tienen 
menos de 45 años.

El Hospital Yale New Haven 
tiene 138 de esos pacientes. Hace 
dos semanas tenían menos de 
100 pacientes. Dijo que Bridge-
port Hospital tiene 41 pacientes 
y Greenwich Hospital tiene 21, 
lo que también es un aumento 
significativo.

“Tenemos un grupo subvacu-
nado o no vacunado con una cepa 
del virus SARS-COVID que es 
mucho más infecciosa que la cepa 
original, y creo que esas dos cosas 
están contribuyendo al aumento”, 
dijo Borgstrom.

Las cifras generales del esta-

do también mostraron otro salto 
el mes pasado en el porcentaje de 
pruebas positivas al 5.2%, una de 
las tasas más altas en semanas. 
En general, hay 518 personas en 
el hospital por COVID en Con-
necticut, un aumento de 20 en un 
día, según datos publicados por el 
Departamento de Salud Pública 
del estado.

En una conferencia de prensa 
el 30 de marzo, el gobernador Ned 
Lamont dijo que los funcionarios 
están observando de cerca las ci-
fras, en particular el aumento de 
muertes en la región. Connecticut 
tuvo dos muertes más ese día. El 
gobernador no mencionó las hos-
pitalizaciones, que normalmente 
llama su “métrica clave”.

“Me sorprendieron particu-
larmente algunos números que 
estaba viendo hoy que tienen 
razón, nuestra región está mejo-
rando. Y también está aumentan-
do en términos de muertes”, dijo                   
Lamont. “Y ahí tenemos que obser-                                                                                      
var con mucho cuidado”.

Pero el aumento de casos en 
Yale-New Haven Hospital no se 
ha visto en una de las otras ca-
denas más grandes del estado,   
Hartford HealthCare.

El Dr. Ajay Kumar, vicepresi- 
dente ejecutivo y director clíni-
co de Hartford HealthCare, dijo 
que para el 30 de marzo había 
103 pacientes con COVID-19 en 
su sistema, de los cuales menos 
de 15 estaban en cuidados inten-
sivos y alrededor de 8 a 10 con 
respiradores. Kumar dijo que ha 
habido un ligero aumento en las 
hospitalizaciones en los últimos 
días, después de un mes de cifras 

relativamente planas. Dijo que el 
Hospital Charlotte Hungerford 
en Torrington tuvo un aumento 
de ocho pacientes en los últimos 
días.

“Yo diría que las hospitali- 
zaciones han sido razonable-
mente planas hasta los últimos 
días”, dijo Kumar. “También he-
mos visto que las personas mejo-
ran y salen del hospital más rápi-
do, porque son más jóvenes”.

Dijo que el mayor aumento de 
pacientes para entonces ha sido 
en el grupo de edad de 40 a 59 
años. Al igual que Yale, han visto 
una gran disminución en el núme-
ro de pacientes de 75 años o más, 
muchos de los cuales provenían 
de hogares de ancianos.

“Los hogares de ancianos de-
muestran que las vacunas fun-
cionan, pero todavía no estamos 
fuera de peligro y hay un buen 
número de personas que todavía 
necesitan vacunarse”, dijo Kumar.                                                                    
“Ahora es el momento de concen-
trarnos en lo que sabemos que 
funciona y seguir siendo caute-
losos mientras se vacuna a más 
personas”.

Los residentes y el personal de 
los asilos de ancianos estuvieron 
entre los primeros en el estado 
en vacunarse en diciembre, y el 
número de casos y muertes en los 
centros de atención a largo plazo 
se ha reducido a un solo dígito en 
las últimas semanas.

El aumento en New Haven 
podría coincidir con la propa-
gación de la variante B.1.1.7, ya 
que se detectó por primera vez 
en el condado de New Haven, y 
la única muerte que los funcio-

narios estatales atribuyeron a la 
variante fue un joven de 22 años 
que asistía la Universidad de New 
Haven.

Balcezak dijo que las prue-
bas de COVID-19 que se están 
realizando en los laboratorios de 
Yale New Haven ahora demues-
tran que “alrededor del 40% de 
las pruebas positivas que esta-
mos obteniendo ahora incluyen la 
variante B.1.1.7”.

Los funcionarios indicaron 
que a pesar de que se realizan 
pruebas genómicas limitadas en 
la Escuela de Salud Pública de 
Yale y los Laboratorios Jackson, 
la variante B.1.1.7 es probable-
mente la cepa dominante.

Los funcionarios de Yale casi 
llegan a confirmar que el reciente 
aumento está relacionado con la 
decisión de Lamont de reabrir el 
estado a plena capacidad hace un 
par de semanas. 

También advirtieron que las 
cifras no son tan malas como la 
primavera pasada o incluso en 
diciembre y enero.

“Creo que sería una locura 
no preocuparnos de que estamos                 
viendo los números moverse y al 
mismo tiempo reconocer la vaci-
lación de las vacunas que estamos 
viendo entre ciertos grupos”, dijo 
Borgstrom. “Porque todos sabe-
mos que la inmunidad colectiva, 
cualquiera que sea ese número 
mágico para alcanzar la inmuni-
dad colectiva, será la clave para 
superar esta pandemia”.

El reportero del personal 
Mark Pazniokas contribuyó a este 
informe. 

“Este material apareció 
originalmente en CTMirror.
org, el sitio web de The Con-
necticut Mirror,  una orga-
nización noticiera indepen-
diente, no lucrativa, y no 
partidaria que cubre noti-
cias del gobierno, políticas, 
y sociedad en el estado.”

PANDEMIA

Las Hospitalizaciones por COVID Aumentan 
en Yale; Las Personas Más Jóvenes Representan 

Más Casos
Traducido por Jamal Fox                                                                           ESPAÑOL                                                                                
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How to Keep Safe When Looking for 
Immigration Help

Those of us here at the                 
Department of Consumer 
Protection hope that you 

are staying healthy and safe. We 
will all get through this with the 
help of our friends, family and 
neighbors, and DCP is here to 
help as well.

Although there are many mo-
ments of kindness, generosity 
and hope as we move through this 
difficult time, there are still those 
who will take advantage of peo-
ple, even now, when we need each 
other the most.

For several years, we have had 
the honor of informing Tribuna’s 
readers about their consumer 
rights. Many of the scams that we 
write about can affect your credit, 
your online safety, your personal 
safety or your home. But none of 
the scams we have warned about 
have the potential of devastating 
families like notario fraud.

Notarios tell you that they 
can process your citizenship pa-
pers, often promising that they 
can do it faster and better. They 
advertise in papers and on ra-
dio, websites and with posters in 
store windows. Sometimes, they 
become a notary public, open an                                                                      
office in a neighborhood, put a 
sign in the window and wait for 
people to find them. They call 
themselves immigration experts, 
notario publicos or notarios, and 
their help can hurt you. 

In the United States, a nota-
ry public does not have any legal                 
authority. In many South and 
Central American countries, a 
“Notario” has more legal autho- 
rity and is able to conduct legal 
business. In this country, a notary 
public has very limited authority, 
such as witnessing the signing of 
legal documents.

These are people who prey on 
their own community. They take 
only cash, even charging you for 
blank government forms that are 
free. They can be very convincing 
– because they know just enough 
of the law to make it appear that 
they know what they are doing. 

They might tell you that they have 
a “special relationship” with the 
government offices that provide 
legal citizenship advice, or that 
they “work with an immigration 
lawyer.”

But they are not lawyers. They 
cannot, by law, file your petition 
for citizenship.

Sometimes the help they give 
you can hurt your chances of im-
migrating legally. In some cases,                                                                        
their help has created situa-
tions where family members are 
deported.

Only licensed lawyers or a                               
representative of the United 
States Citizenship and Immigra-
tion Service (USCIS) accredited 
organizations can represent you 
when you apply for citizenship. 
An accredited representative is 
not a lawyer, but they have been 
authorized by the government 
to offer immigration advice, and 
they may represent you. They 
must work for an organization 
that is recognized by the govern-
ment. You can get a list of these 
individuals and organizations 
from the Board of Immigration 
Appeals (BIA) at the Department 
of Justice. (www.justice.gov)  

Working with the proper                          
authorities will also help protect 

you from those who want to take 
advantage of you.

A notary public, or even a 
friend, a teacher or a relative can 
help translate, or write what you 
tell them to on forms. But they 
cannot give you advice on what 
to say or direct you to the proper 
forms.

The path to citizenship is hard, 
and can take a long time, but you 
have a better chance if you follow 
the rules and remember the fol-
lowing tips.

• Don’t go to anyone adver-                                             
tising as a notario publico, or                  
immigration expert.

• Never give anyone cash 
for immigration help.

• Never pay for blank go- 
vernment forms – they are free.

• Get immigration forms 
from U.S. Government websites 
or at their offices.

• Make sure the website 
ends in .gov – that means it is an 
authentic government website.

• Don’t ever let anyone keep 
your original documents, like 
your birth certificate or passport. 
Scammers may keep them and 
make you pay to get them back.

• Never file a form before 
it has been filled out completely, 
or a form that you know has false                

information on it. 
• Never sign a document 

you do not fully understand.
• Make a file, and keep                 

copies of everything, including 
all letters from the government 
about your application petition.

• Keep the receipt you will 
get from USCIS when you sub-
mit your paperwork. It proves 
that they received your paper-
work. You will need it to check on 
the status of your application or 
petition.

Call USCIS to ask about                      
qualified lawyers near you – 
1-800-375-5283.  And, always 
compare prices.

We have recently been notified 
of several people in the Danbury 
area who advertise immigration 
services in addition to lawful 
businesses they may be conduct-
ing. Please call or email DCP’s                      
complaint line below to let us 
know about anyone who is not a 
lawyer advertising immigration 
help. 

It can be frightening to com-
plain to a state or federal govern-
ment official, but a complaint to 
DCP will help not only you, but 
others who have been victims of 
dishonest people.

If you or someone you know 
has heard about a person offer-
ing unauthorized immigration 
assistance, please contact DCP 
(dcp.complaints@ct.gov or call 
860.713.6300).

Also visit ftc.gov/complaint 
for more information on filing a 
federal complaint with the Fede-
ral Trade Commission.

And remember to Pass it On to 
friends, family and neighbors!

This article was written 
by Catherine Blinder, chief 
education and outreach                   
officer of the Department 
of Consumer Protection of 
the State of Connecticut. To 
learn more about how the 
Department of Consumer 
Protection can help, visit us 
online at www.ct.gov/dcp. 

By Catherine Blinder

GET SMART - PASS IT ON
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Como Proteger-se ao Procurar Ajuda com 
Assuntos de Imigração 

Todos nós do Departamento 
de Proteção ao Consumi-
dor (DCP) esperamos que 

você esteja saudádavel e seguro. 
Nós vamos passar por essa crise 
com a ajuda de nossos amigos, 
parentes e vizinhos, e o DCP tam-
bém está aqui para te ajudar.

Embora haja vários momen-
tos de bondade, generosidade e 
esperança ao caminharmos por 
estes tempos difíceis, ainda exis- 
tem aqueles que tiram vantagem 
das pessoas, até mesmo agora, 
quando mais necessitamos um do 
outro.

Por muitos anos, temos tido 
a honra de informar os leitores 
do Tribuna sobre os seus direitos 
como consumidores. Vários dos 
golpes sobre os quais escrevemos 
podem afetar a sua pontuação de 
crédito, a sua segurança online, 
a sua segurança pessoal ou o seu 
lar. Mas nenhum desses golpes 
que lhes alertamos tem o poten-
cial de destruir famílias como a 
fraude do notário.

Os notários dizem que po-
dem processar a sua papelada de 
cidadania, prometendo realizar 
isso de forma mais eficiente e 
rápida. Eles divulgam isso em jor-
nais e em rádios, em sites, além 
de cartazes em janelas de lojas. 
Às vezes, eles se tornam oficiais 
de registros públicos, abrem um 
escritório no bairro, põem um 
cartaz na janela e esperam que 
as pessoas os encontrem. Eles se 
intitulam de profissionais de imi-
gração, tabeliães, notários públi-
cos ou simplesmente notários, e a 
ajuda deles pode prejudicar você. 

Nos Estados Unidos, um 
notário público não possui nenhu-                                                                      
ma autoridade legal. Em vários              
países da América Central e do 
Sul, um “Notário” possui mais                                                                               
autoridade legal e é capaz de con-
duzir um negócio legalmente. 
Neste país, um tabelião de notas 
possui autoridade legal muito 
limitada, tal como reconhecer a 
assinatura de documentos legais.

Eles são pessoas que tiram 
proveito de sua própria comu-

nidade. Eles recebem apenas                 
dinheiro, lhe cobrando até por 
formulários em branco do gover-                                       
no que são gratuitos. Eles po-
dem ser bem convincentes – isso 
porque eles conhecem a lei o su-
ficiente para dar a impressão de 
que eles sabem o que estão fazen-
do. Eles podem lhe dizer que pos-
suem uma “relação especial” com 
repartições públicas que oferecem 
aconselhamento sobre a cidada-
nia legal, ou que eles “trabalham 
com um advogado de imigração.”

Mas eles não são advogados. 
Por lei, eles não podem dar entra-
da ao seu processo de cidadania.

Às vezes, a ajuda que eles lhe 
oferecem pode prejudicar a sua 
chance de imigrar legalmente. 
Em certos casos, a ajuda deles 
criou situações onde familiares 
foram deportados.

Apenas advogados credencia-
dos ou um representante de em-
presas credenciadas pelo Serviço 
de Imigração e Cidadania dos 
Estados Unidos (USCIS) podem 
representá-lo quando você pede 
um requerimento de cidadania. 
Os representantes credencia-
dos não são advogados, mas eles 
têm autorização do governo para 
oferecer aconselhamento de imi-
gração e podem representá-lo. 
Eles devem trabalhar para uma 
organização que é reconhecida 
pelo governo. Você pode obter 
uma lista desses representantes 
e dessas organizações através do 
Conselho de Apelação de Imi-
gração (BIA) no Departamento de 
Justiça. (www.justice.gov)  

Trabalhar com as autoridades 
legítimas também lhe protegerá 
daqueles que desejam tirar vanta-
gem de você.

Um tabelião, ou até mesmo 

um amigo, um professor ou um 
parente pode lhe ajudar a tradu-
zir ou a escrever o que você quer 
dizer nos formulários. Mas eles 
não podem lhe aconselhar sobre o 
que você deve dizer ou orientá-lo 
sobre os formulários próprios.

O caminho até a cidadania é 
difícil e pode levar bastante tem-
po, mas você terá uma chance 
melhor desde que siga as regras e 
se lembre das seguintes dicas.

• Não peça a ajuda de nin-
guém que divulgue o seu serviço 
como notário público ou profis-
sional de imigração.

• Nunca pague a ninguém 
em dinheiro por ajuda com 
imigração.

• Nunca pague por for-
mulários em branco do governo 
– eles são gratuitos.

• Obtenha formulários de 
imigração através de sites do 
governo americano ou em seus 
escritórios.

• Certifique-se de que o 
site termina com .gov – isso quer              
dizer que aquele site é um site 
legítimo do governo.

• Nunca entregue os seus 
documentos originais, como a sua 
certidão de nascimento ou o seu 
passaporte. Os golpistas podem 
guardá-los e fazer com que você 
pague para tê-los de volta.

• Nunca envie um for-
mulário antes que ele seja 
preenchido por completo, ou um 
formulário que você sabe que 
contém informações falsas. 

• Nunca assine um docu-
mento que você não entende por 
completo.

• Crie um arquivo e guarde 
uma cópia de tudo, inclusive das 
cartas do governo sobre o seu 
requerimento.

• Guarde o comprovante 
que você recebe do USCIS após 
enviar a sua papelada. Ele prova 
que eles a receberam. Você pre-
cisará dele para verificar a situ-
ação do seu requerimento.

Ligue para o USCIS para soli- 
citar por advogados competentes 
perto de você – 1-800-375-5283.  
Além disso, sempre compare os 
preços.

Recentemente, fomos alerta-
dos de várias pessoas na área de 
Danbury que divulgam serviços 
de imigração, além de serviços 
legais que eles podem estar con-
duzindo. Por favor, ligue ou en-
vie um e-mail para a linha de 
reclamações do DCP abaixo para 
nos alertar sobre indivíduos que 
não são advogados divulgando 
serviços de auxílio de imigração. 

Pode ser assustador ter que 
fazer uma reclamação para um 
órgão federal ou estadual do go- 
verno, mas fazer uma reclamação 
para o DCP não só pode lhe aju-
dar, mas também pode ajudar 
outras pessoas que foram vítimas 
de pessoas desonestas.

Caso você ou alguém que você 
conheça tenha ouvido falar de 
uma pessoa oferecendo auxílio 
não-autorizado de imigração, por 
favor, entre em contato com o 
DCP (dcp.complaints@ct.gov ou 
ligue para 860-713-6300)

Além disso, visite o site ftc.
gov/complaint para obter mais 
informações sobre como enviar 
uma reclamação para a Comissão 
Federal de Comércio (FTC).

E lembre-se de repassar isso 
para os seus amigos, parentes e 
vizinhos!

Este artigo foi escrito por 
Catherine Blinder, diretora 
de educação e extensão do 
Departamento de Proteção 
ao Consumidor do Estado 
de Connecticut. Para saber 
mais sobre como o Departa-
mento de Proteção ao Con-
sumidor pode lhe ajudar, 
visite o nosso site online: 
www.ct.gov/dcp. 

PORTUGUÊS                                                                                Traduzido por Alisson Ziza

SEJA INTELIGENTE - PASSE ADIANTE

“Apenas advogados credenciados ou um 
representante de empresas credenciadas pelo 
Serviço de Imigração e Cidadania dos Estados 

Unidos (USCIS) podem representá-lo...”
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SEA INTELIGENTE – PASE LA VOZ!  

Traducido por Jamal Fox                                                                           ESPAÑOL                                                                                

Aquellos de nosotros aquí 
en el Departamento de 
Protección al Consumidor 

esperamos que todos se manten-
gan saludables y seguros. Todos 
superaremos esto con la ayuda de 
nuestros amigos, familiares y ve-
cinos, y DCP está aquí para ayu-
dar también.

Aunque hay muchos momen-
tos de amabilidad, generosidad y 
esperanza a medida que avanza-
mos en este momento difícil, to-
davía hay quienes se aprovechan 
de las personas, incluso ahora, 
cuando más los necesitamos.

Durante varios años, hemos 
tenido el honor de informar a 
los lectores de Tribuna sobre los 
derechos de los consumidores. 
Muchas de las estafas sobre las 
que escribimos pueden afectar 
su crédito, su seguridad en línea, 
su seguridad personal o su hogar. 
Pero ninguna de las estafas de las 
que hemos advertido tiene el po-
tencial de devastar familias como 
el fraude notarial.

Los notarios le prometen que 
pueden procesar sus documentos 
de ciudadanía, a menudo prome-
tiendo que pueden hacerlo más 
rápido y mejor. Se anuncian en 
periódicos y en la radio, sitios web 
y con carteles en escaparates. A 
veces se convierten en notarios 
públicos, abren una oficina en un 
vecindario, ponen un letrero en 
la ventana y esperan que las per-
sonas los encuentren. Se hacen 
llamar expertos en inmigración, 
notarios públicos o notarios, y su 
ayuda puede perjudicarle.

En los Estados Unidos, un no-
tario público no tiene ninguna au-
toridad legal. En muchos países 
de América del Sur y Central, un 
“Notario” tiene más autoridad 
legal y puede realizar negocios 
legales. En este país, un notario 
público tiene una autoridad muy 
limitada, como ser testigo de la 
firma de documentos legales.

Estas son personas que se 
aprovechan de su propia comu-
nidad. Solo aceptan efectivo,             
incluso cobrándole por formula-

rios gubernamentales en blan-
co que son gratuitos. Pueden ser 
muy convincentes, porque saben 
lo suficiente de la ley para hacer 
parecer que saben lo que están 
haciendo. Es posible que le digan 
que tienen una “relación especial” 
con las oficinas gubernamentales 
que brindan asesoramiento legal 
sobre ciudadanía, o que “trabajan 
con un abogado de inmigración”.

Pero ellos no son abogados. 
No pueden, por ley, presentar su 
petición de ciudadanía.

A veces, la ayuda que le brin-
dan puede perjudicar sus posibili-
dades de inmigrar legalmente. En 
algunos casos, su ayuda ha creado 
situaciones donde los miembros 
de la familia son deportados.

Solo los abogados con licencia 
o un representante de las organi-
zaciones acreditadas por el Servi-
cio de Ciudadanía e Inmigración 
de los Estados Unidos (USCSIS) 
pueden representarlo cuando so-
licite la ciudadanía. Un represen-
tante acreditado no es un aboga-
do, pero ha sido autorizado por 
el gobierno para ofrecer asesora-
miento de inmigración y puede 
representarlo. Deben trabajar 
para una organización reconoci-
da por el gobierno. Puede obten-
er una lista de estas personas y                                                                                     
organizaciones de la Junta de 
Apelaciones de Inmigración (BIA)                                                                                     
del Departamento de Justicia. 
(www.justice.gov)

Trabajar con las autoridades 
apropiadas también lo ayudará a 
protegerse de aquellos que quie-
ren aprovecharse de usted.

Un notario público, o incluso 
un amigo, un maestro o un parien-                                                                        
te pueden ayudar a traducir o es-
cribir lo que usted les pide en los 
formularios. Pero no pueden dar-
le consejos sobre qué decir o darle 
los formularios adecuados.

El camino hacia la ciudadanía 
es difícil y puede llevar mucho                
tiempo, pero tiene una mejor 
oportunidad si sigue las reglas y 
recuerda los siguientes consejos.

-No se dirija a nadie que se 
anuncie como notario público o 
experto en inmigración.

-Nunca dé dinero a nadie por 
ayudarlo con inmigración.

-Nunca pague por formularios 
gubernamentales en blanco: son 
gratuitos.

-Obtenga formularios de inmi-
gración de los sitios web del gobi-
erno de EE. UU. O en sus oficinas.

-Asegúrese de que el sitio web 
termine en .gov, eso significa 
que es un sitio web auténtico del 
gobierno.

-Nunca permita que nadie con-
serve sus documentos originales, 
como su certificado de nacimien-
to o pasaporte. Los estafadores 
pueden quedarse con ellos y ha-
cerle pagar para recuperarlos.

-Nunca presente un formu-
lario antes de que se haya com-
pletado por completo, o un for-
mulario que sepa que contiene 
información falsa.

-Nunca firme un docu-
mento que no comprenda 
completamente.

-Cree un archivo y guarde co-
pias de todo, incluyendo todas las 

cartas del gobierno sobre su pe-
tición de solicitud.

-Guarde el recibo que recibirá 
de USCIS cuando presente su 
documentación. Eso prueba que 
recibieron sus papeles. Lo necesi-
tará para verificar el estado de su 
solicitud o petición.

Llame a USCIS para preguntar 
sobre abogados calificados cer-
ca de usted: 1-800-375-5283. Y, 
siempre compare precios.

Recientemente hemos sido 
notificados de varias personas en 
el área de Danbury que anuncian 
servicios de inmigración además 
de negocios legales que pueden 
estar llevando a cabo. 

Llame o envíe un correo elec-
trónico a la línea de reclamos 
de DCP a continuación para in-
formarnos sobre cualquier per-
sona que no sea un abogado 
pero que promocione ayuda de 
inmigración.

Puede ser aterrador quejarse 
ante un funcionario del gobierno 
estatal o federal, pero una que-
ja ante el DCP ayudará no solo a 
usted, sino a otras personas que 
hayan sido víctimas de personas 
deshonestas.

Si usted o alguien que conoce 
ha oído hablar de una persona que 
ofrece asistencia de inmigración 
no autorizada, comuníquese con 
el DCP (dcp.complaints@ct.gov o 
llame al 860.713.6300)

Visite también ftc.gov/com-
plaint para obtener más infor-
mación sobre cómo presentar una 
queja federal ante la Comisión 
Federal de Comercio.

¡Y recuerde pasar la voz a 
amigos, familiares y vecinos!

Este artículo fue escrito 
por Catherine Blinder, direc-
tora de educación y divul- 
gación del Departamento de 
Protección al Consumidor 
del Estado de Connecticut. 
Para más información sobre 
cómo puede ayudar el De-
partamento de Protección 
al Consumidor, visítenos en 
línea en www.ct.gov/dcp.

Cómo Mantenerse Seguros al Buscar 
Ayuda de Inmigración

“Solo los abogados con licencia o un 
representante de las organizaciones acreditadas 

por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los 
Estados Unidos (USCSIS) pueden representarlo 
cuando solicite la ciudadanía. Un representante 
acreditado no es un abogado, pero ha sido auto- 

rizado por el gobierno para ofrecer asesoramiento 
de inmigración y puede representarlo.” 
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COMMUNITY IN FOCUS

United Check Cashing Celebrates 19 Years 
of Service to Danbury Community

By Tribuna Staff

On March 11, 2021, United 
Check Cashing (UCC), lo-
cated at 35 White Street, 

commemorated its 19th year in 
business in Danbury, CT. The 
Black family-owned small busi-
ness opened its doors in March 
2002. When many small busi-
nesses are closing their doors 
due to the coronavirus fallout, 
UCC remains open and continues 
greeting and serving customers 
every day. 

Owned by Minnie and Bishop                                                                 
Rouse, United Check Cashing 
opened in Danbury when stand-
alone check cashing financial 
services were relatively new. “We 
wanted to offer a service that 
would allow us to connect to our 
customers in a meaningful way,” 
said Minnie Rouse, co-owner of 
United Check Cashing. “When we 

opened, our first customers were 
excited and supportive. We knew 
we made the right decision.”

The supportive customers are 
still there today. When asked why 
she still comes to UCC after 19 
years, Kimberly Moore of Dan-
bury said, “It’s the atmosphere, 
the people, and the loyalty. It’s 
just a good vibe all over. I come 
in, and it’s always peaceful and 
pleasant. Attitude makes a big 
difference to me. If there’s a pro-
blem, they work with you to get 
you what you need.”

“Talking to people like Kim-
berly has been the best part of the 
work we do,” said Bishop Rouse, 
co-owner and operator of Unit-
ed Check Cashing. “I also enjoy                      
being challenged by the work--it’s 
not easy.” Rouse, affectionately 
called “Mr. Bishop,” often shares 

kind and encouraging words with 
people who disclose they are ex-
periencing difficult times. He be-
lieves people come in for the first 
time for the check cashing ser-
vices but return for the more per-
sonal connection. “Every person 
who walks through our door is 
treated with dignity and respect. 
People deserve that,” said Rouse.

In 2004, UCC fielded a team 
in the Danbury Industrial Softball 
League to help advertise, at the 
behest of the Rouses’ oldest son, 
Bishop III. Bishop III scouted, 
built, coached and played every 
year to ensure the team’s success. 
What began as a promotional 
opportunity quickly became an 
extended family, and the softball 
team was successful in more ways 
than one. Not only did it intro-
duce UCC to the community and 

bring in numerous new custo- 
mers, but also it became a cham-
pionship team. For the next 14 
years, the UCC softball team won 
several championships. Members 
of the team, who were also mem-
bers of the Danbury community, 
were proud to be part of the team 
and contribute to the business in 
this meaningful way. 

Over the 19 years, the Rouses 
have won United Check Cashing 
franchise awards, including the 
Rookie of the Year Award and the 
Director’s Award. 

However, they said what is 
most rewarding are the people 
who come back again and again. 
“It’s because of them we were able 
to stay afloat during COVID,” said 
Rouse. “We have loyal customers, 
and they just kept coming. We’re 
grateful.”

United Check Cashing Celebra 19 Anos de 
Serviço à Comunidade de Danbury

Em março, a United Check 
Cashing (UCC), localizada 
à 35 White Street, comemo-

rou seu 19º ano de comércio em 
Danbury, CT. A pequena empre-
sa abriu suas portas em março de 
2002. Enquanto várias pequenas 
empresas estão fechando suas 
portas devido à paralização do 
Coronavírus, a UCC permanece 
aberta e continua servindo seus 
clientes diariamente. 

Com seus proprietários,                 
Minnie e Bishop Rouse, a United 
Check Cashing abriu em Danbury 
em um tempo em que serviços fi-
nanceiros independentes de des-                                                                                    
conto de cheques eram relativa-
mente novos. 

 “Queríamos oferecer um 
serviço que nos permitiria conec-
tarmos com nossos clientes de 
forma significativa,” disse Minnie                                     
Rouse, coproprie- tária da 
United Check Cashing. “Quan-
do abrimos, nossos primeiros 

clientes ficaram felizes e nos 
apoiaram. Sabíamos que tínha-                                                                                      
mos tomado a decisão certa.” 
Seus clientes continuam proven-
do suporte nos dias de hoje. 

Após 19 anos utilizando os 
serviços da UCC, Kimberly Moore 
de Danbury diz que retorna ao 
comércio “Por causa da atmos-
fera, das pessoas e da fidelidade. 
Em ge-ral, há um bom clima. Eu 
venho e minhas visitas são sem-
pre tranquilas e agradáveis. A 
atitude faz uma grande diferença 
para mim. Quando há um proble-
ma, eles trabalham com você para 
lhe prover o que você precisa.”

“Falar com pessoas como a 
Kimberly tem sido a melhor parte 
do trabalho que fazemos,” disse 
Bishop Rouse, coproprietário e 
administrador da United Check 
Cashing. “Eu também gosto dos 
desafios trazidos pelo trabalho - 
não é fácil.” 

Rouse, chamado carinhosa-

mente de “Sr. Bishop,” geral-
mente compartilha palavras gen-
tis e motivadoras com as pessoas 
que revelam estar passando por 
tempos difíceis. Ele acredita que 
as pessoas vêm inicialmente pelos 
serviços de desconto de cheques, 
mas retornam pelo vínculo mais 
pessoal. 

“Todos que passam por nossa 
porta são tra- tados com digni-
dade e respeito. As pessoas mere-
cem isso,” disse Rouse.

Em 2004, a UCC formou uma 
equipe na Liga de Softball Indus-
trial de Danbury para ajudar com 
a divulgação a pedido do filho 
mais velho dos Rouses, Bishop 
III. Bishop III pesquisou, formou 
e jogou todos os anos para ga-
rantir o sucesso da equipe. O que 
começou como uma oportuni-
dade publicitária rapidamente se 
tornou uma família extensa, e a 
equipe de softball foi bem-suce-
dida de várias outras formas. A 

equipe não só apresentou a UCC 
à comunidade e trouxe diversos 
novos clientes, mas também se 
tornou uma equipe campeã. Pe-
los próximos 14 anos, a equipe de 
softball da UCC ganhou diversos 
campeonatos. Seus membros, que                                     
também eram membros da co-
munidade de Danbury, tinham 
orgulho de fazer parte da equipe 
e de contribuir para a empresa de 
forma significativa. 

Durante seus 19 anos, os  
Rouses ganharam uma série de 
prêmios da United Check Cash-
ing, incluindo o Prêmio Novato 
do Ano e o Prêmio de Diretor. 
Porém, eles dizem que seu maior 
prêmio são as pessoas que retor-
nam várias vezes. 

“É graças a elas que conti-                 
nuamos operando nosso negócio 
durante a COVID,” disse Rouse. 
“Nós temos clientes bem fiéis, e 
eles continuam vindo. Somos gra-
tos por isso.”

PORTUGUÊS                                                                                Traduzido por Alisson Ziza
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COMUNIDAD ENFOCADA

United Check Cashing celebra 19 Años de 
Servicio a la Comunidad de Danbury

En marzo, United Check 
Cashing (UCC), ubicado 
en 35 White Street, con-

memoró su 19º año en el nego-
cio en Danbury, Connecticut. 
La pequeña empresa familiar 
afroamericana abrió sus puertas 
en marzo de 2002. Cuando mu-
chas pequeñas empresas estaban 
cerrando sus puertas debido a las 
consecuencias del coronavirus, 
UCC permanece abierta y con-
tinúa saludando y sirviendo a los 
clientes todos los días.

Propiedad de Minnie y Bishop                                                                         
Rouse, United Check Cashing 
abrió sus puertas en Danbury 
cuando los servicios financieros 
independientes de cambio de 
cheques eran relativamente 
nuevos. 

“Queríamos ofrecer un servi-
cio que nos permitiera conectar-
nos con nuestros clientes de una 
manera significativa”, dijo Minnie 
Rouse, copropietaria de United 
Check Cashing. “Cuando abrimos, 
nuestros primeros clientes esta-
ban entusiasmados y solidarios. 
Sabíamos que habíamos tomado 
la decisión correcta”.

Los clientes solidarios todavía 
están allí hoy. Cuando se le pre-
guntó por qué sigue viniendo a 
UCC después de 19 años, Kim-
berly Moore de Danbury dijo:                         
“Es el ambiente, la gente y la leal-
tad. Hay simplemente una buena 
vibra por todas partes. 

Entro, y siempre es pacífico y 
agradable. La actitud marca una 
gran diferencia para mí. Si hay 
un problema, trabajan con usted 
para conseguirle lo que necesita”.

“Hablar con personas como 
Kimberly ha sido la mejor parte del 
trabajo que hacemos”, dijo Bishop                       
Rouse, copropietario y  opera-
dor de United Check Cashing.                                                                   
“También disfruto ser desafiado 
por el trabajo, no es fácil”. 

Rouse, cariñosamente llama-

do “Sr. Bishop”, a menudo com-
parte palabras amables y alenta-
doras con personas que revelan 
que están pasando por momentos 
difíciles. Él cree que la gente vie-
ne por primera vez para los servi-
cios de cambio de cheques, pero 
regresan para una conexión más 
personal. 

“Cada persona que entra por 
nuestra puerta es tratada con 
dignidad y respeto. La gente se lo 
merece”, dijo Rouse.

En 2004, UCC envió un equi-
po a la Liga de Softbol Industrial 
de Danbury para ayudar a anun-
ciar a instancias del hijo mayor 
de los Rouses, Bishop III. Bishop 
III exploró, construyó, entrenó y 
jugó todos los años para asegurar 
el éxito del equipo. 

Lo que comenzó como una 
oportunidad promocional se con-
virtió rápidamente en una fami- 
lia extensa, y el equipo de softbol 
tuvo éxito en más de un sentido. 
No solo presentó UCC a la comu-
nidad y atrajo a numerosos clien-
tes nuevos, sino que también se 
convirtió en un equipo de campe-
onato.  Durante los siguientes 14 
años, el equipo de softbol de la 
UCC ganó varios campeonatos. 
Los miembros del equipo, que 
también eran miembros de la 
comunidad de Danbury, estaban 
orgullosos de ser parte del equi-
po y contribuir al negocio de esta 
manera significativa.

Durante los 19 años, los Rouses                                                                        
ganaron premios de franquicia de 
United Check Cashing, incluyen-
do el premio al Novato del Año y 
el Premio al Director. 

Sin embargo, dijeron que lo 
más gratificante eran las personas 
que regresaban una y otra vez. “Es 
gracias a ellos que pudimos man-
tenernos a flote durante COVID”, 
dijo Rouse. “Tenemos clientes                 
leales, y siguen viniendo. Estamos 
agradecidos”. 

ESPAÑOL                                                                                Traducido por Jamal Fox                                                                               

“Queríamos ofrecer un servicio que nos permitiera 
conectarnos con nuestros clientes de una manera 

significativa”, dijo Minnie Rouse.

Minnie y Bishop Rouse son los propietarios de United Check 
Cashing, conmemoran su 19º año en el negocio en Danbury, CT

NOTICE
TAX COLLECTOR, 

CITY OF DANBURY
  The fourth installment of Real Estate and Personal Property Taxes, 

due on the Grand List of October 1, 2019 are due and payable 
April 1, 2021. 

If not paid by May 3, 2021, interest will be charged at a rate of 
1-1/2% per month from the due date (April 1, 2021) or a 

minimum charge of $2.00.

DUE TO COVID-19 RESTRICTIONS, PLEASE FOLLOW THE 
“HOW TO PAY YOUR TAXES” INSTRUCTIONS INCLUDED WITH YOUR 

BILL FOR THE PAYMENT OPTIONS AVAILABLE THIS YEAR.

PLEASE NOTE: FAILURE TO RECEIVE A TAX BILL DOES NOT RELIEVE 
A TAXPAYER OF THE OBLIGATION TO PAY TAXES OR 

DELINQUENT CHARGES. 

THERE IS A $25.00 SERVICE CHARGE FOR ALL RETURNED CHECKS. 
IF YOU NEED A BILL, PLEASE CALL THE OFFICE AT 203-797-4541.

	 	 	 Scott	M.	Ferguson,	CCMC	
Tax Collector, City of Danbury
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For the past few weeks, I 
have been thinking about 
why I already know so many 

things and do not apply them 
to my life. I have thought about 
books and articles I have read, 
documentaries I have watched, 
trainings I have done. 

For the past fifteen years, I 
have consciously chosen to ex-
pand my horizons, to challenge 
myself, to be comfortable with 
not knowing things. This has 
brought to my attention how we 
are always looking for a shiny new 
object.  In truth, we have read all 
the “how-tos.” You and I know 
what it takes to be in shape, to eat 
healthier, to sleep better, etc. So 
why are we not doing it? What are 
the things that prevent us from 
taking the first step, and then the 
second, and so on?

Could it be that we have grown 
so accustomed to complaining 
about our extra weight, the lack of 
proper sleep and rest, or whate-
ver racket is constantly present 
in our daily lives? Do we really 
want to slow down and not work 
too much? Are we truly willing to 

do what it takes to cut down on 
the sugar we consume? What are 
we going to complain about if we    
actually achieve that goal? Are we 
going to have to let go of our old 
ways of thinking and relating to 
others?

Go on social media and see 
how humans love to complain and 
catastrophize about everything. 
We absolutely revel in it: the con-
flict, the misery, the antagonistic 
nature of it all. Have you seen the 
political gaslighting being under-
taken ahead of the elections in 
November? 

Fear works. It keeps us in line. 
It makes us accept the unaccept-
able, deny incontestable truths, 
live in a parallel reality and de-
fend it tooth and nail. Coming 
from that fear-based mentality, 
we gladly fool ourselves by think-
ing: “This book is the one that 
will turn my life around”; “This 
new relationship will finally heal 
me and make me forget about the 
previous bad ones”; “Once I have 
a child my life will have meaning.” 
The ego has a way of telling us that 
once we hit an arbitrary milestone 

our lives will be complete, we will 
be happy, every day will be light 
and breezy, we will have “made 
it.”

The question is: Who dictates 
such milestones? Are they found 
in some instruction manual? Or 
are we blindly following tradi-
tions that have outlived their ex-
piration dates? What are we not 
paying attention to? Have we 
asked ourselves the difficult, un-
comfortable questions? Or are we 
so ready to be distracted by the 
noise as to not look inward? 

Being vulnerable is not cozy, 
so we choose to sell a fictitious 
image of being in control. “Look 
at me and my perfect life. Are you 
jealous yet?” Who are we looking 
to impress? Who is not capable of 
seeing through that façade?

Until we choose to confront 
the things that get in the way, we 
will remain in limbo – that place 
where we see the possibilities 
right in front of us, and yet the 
fear of letting go is still too great 
that we cannot overcome such 
an obstacle. I have not heard of 
anyone who has truly embraced 

themselves and at the same time 
not given up on the idea of how 
their lives were supposed to be.

Until you are ready to do the 
work, to investigate your fears 
and heal your traumas, do not go 
around announcing to the world 
how you want to change your 
body, your habits, your life. Stop 
looking externally, stop collecting 
how-tos, stop following that guru 
on social media. This article’s ti-
tle is misleading on purpose. You                                                                                  
already know what to do. It is 
an inside job. And the first step 
is looking in. Do not be deceive 
yourself otherwise. You are                              
smarter than that. Be true.

Eric Faria is a life coach 
who helps people hiding be-
hind perfectionism. He pro-
duces and hosts the TV Show 
I AM with Eric Faria, availa- 
ble on YouTube. The show 
is also a podcast on multi-
ple streaming platforms in-
cluding Apple Podcasts and 
SoundCloud. Send him an 
email via ericfaria@icloud.
com.

WELL-BEING
How to Live Beyond Fear

By Eric Faria

Como Viver Sem Medo
PORTUGUÊS                                                                                Traduzido por Alisson Ziza

Durante as últimas sema-
nas, eu estive pensando 
como eu posso saber de 

tantas coisas e não aplicá-las em 
minha vida. Eu pensei em livros                                                                     
e artigos que eu li, em docu-
mentários que eu assisti, em trei- 
namentos que eu fiz. 

Pelos últimos quinze anos, eu 
decidi conscientemente expandir 
meus horizontes, desafiar a mim 
mesmo, me agradar em não sa-
ber das coisas. Isto me chamou 
a atenção sobre como sempre es-
tamos procurando por um novo          
objeto desejável.  Na verdade, nós 
já lemos todos os “manuais”. Você 
e eu sabemos o que é preciso para 
estar em forma, para comer bem, 
para dormir melhor, etc. Então, 
por que não fazemos isso? O que 
nos impede de dar o primeiro 
passo, depois o segundo e assim 
por diante?

Seria porque ficamos tão 
acostumados em reclamar sobre 
o nosso peso excessivo, sobre a 
nossa falta de sono e de descanso 
adequado ou qualquer outro in-
cômodo que está constantemente 
presente em nossas vidas diárias? 
Queremos mesmo desacelerar e 
não trabalharmos demais? Temos 
mesmo o que é preciso para re-
duzir o açúcar que consumimos? 
Do que vamos reclamar se nós 
realmente atingirmos esse objeti-
vo? Teremos mesmo abandonado 
nossos antigos modos de pensar 
e de nos relacionarmos com os 
outros? 

Vá nas redes sociais e veja 
como os seres humanos adoram 
reclamar e catastrofizar quase 
tudo. Nós absolutamente nos di-
vertimos com isso: o conflito, a 
miséria, a natureza antagônica 
de tudo isso. Você já viu a ma-

nipulação política sendo feita em                                                                             
antecedência às eleições de no-
vembro?  O medo funciona. Ele 
nos mantém na linha. Nos faz 
aceitar o inaceitável, negar as 
verdades inconvenientes, viver                                                                  
em uma realidade paralela e de-
fendê-la com garras e dentes. Vin-
dos dessa mentalidade baseada 
no medo, nós alegremente nos en-
ganamos pensando: “Esse livro  é 
aquele que mudará a minha vida”; 
“Essa nova relação vai enfim me 
curar e me fazer esquecer das                                                                                      
outras ruins que eu tive”; “As-
sim que eu tiver um filho, minha 
vida terá sentido.” O ego tem 
um jeito de nos dizer que, assim 
que atingirmos uma meta arbi-
trária, nossas vidas estarão com-
pletas, seremos felizes, todos os 
dias serão leves e alegres, nós 
“conseguimos”.

A pergunta é: Quem define 

essas metas? Elas se encontram 
em algum manual de instruções? 
Ou estamos seguindo cegamente 
as tradições que já passaram da 
data de validade? No que nós não 
estamos prestando atenção? Já 
perguntamos a nós mesmos as 
perguntas difíceis e incômodas? 
Ou estamos prontos para nos dis-
trairmos com o barulho de fora e 
não olharmos para dentro? 

Ser vulnerável é incômodo, 
então decidimos passar uma ima-                                                                               
gem fictícia de que estamos no 
controle. “Olhem para mim e 
minha vida perfeita. Estão com 
inveja?” Quem queremos impres-
sionar? Quem não é capaz de en- 
xergar por trás dessa fachada?

Até decidirmos enfrentar 
as coisas que obstruem o nos-                               
so caminho, ficaremos parados 
no limbo. Aquele lugar onde ve-                 
mos   as   possibilidades  bem   na 
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nossa frente, mas o medo de nos                          
desapegarmos ainda é muito forte 
para podermos vencer tal obstá-
culo. Eu nunca conheci alguém 
que realmente se aceitou e que 
ao mesmo tempo não desistiu da 
ideia de como a sua vida deve ser. 
Até que você esteja pronto para 
fazer isso, para investigar os seus 

medos e curar os seus traumas, 
não ande por aí dizendo para o 
mundo como você quer mudar 
o seu corpo, os seus hábitos ou a 
sua vida. Pare de olhar para fora, 
pare de colecionar manuais, pare 
de seguir esses professores de 
rede social. O título deste artigo 
é ambíguo de propósito. Você já 

sabe o que fazer. É um dever que 
deve ser feito por dentro. E o pri-
meiro passo é olhar para dentro. 
Não tente enganar a si mesmo de 
outra forma. Você é mais inteli-
gente que isso. Seja honesto.

Eric Faria é um Life Coach 
que ajuda pessoas que se 

escondem atrás do perfec-
cionismo. Ele é produtor e 
apresentador da série I AM 
with Eric Faria, disponível 
no YouTube e como podcast 
em várias plataformas. En-
vie um e-mail para ele via o 
endereço ericfaria@icloud.
com.

Durante las últimas sema-
nas he estado pensando 
en por qué ya sé tantas co-

sas y no las aplico a mi vida. He 
pensado en libros y artículos que 
leí, documentales que vi, y entre-
namientos que hice. Durante los 
últimos quince años, he elegi-
do conscientemente expandir 
mis horizontes, desafiarme a mí 
mismo, sentirme cómodo sin sa-
ber cosas. Esto me ha llamado la 
atención sobre cómo siempre es-
tamos buscando un objeto nuevo 
y brillante. De hecho, hemos leído 
todos los “procedimientos”. Usted                                                                                 
y yo sabemos lo que se necesi-
ta para estar en forma, comer 
más sano, dormir mejor, etc. En-
tonces, ¿por qué no lo hacemos? 
¿Cuáles son las cosas que nos im-
piden dar el primer paso, luego el 
segundo y así sucesivamente?

¿Será que nos acostumbra-
mos tanto a quejarnos de nuestro 
peso extra, falta de sueño y des-
canso adecuado, o cualquier al-
boroto que esté constantemente 
presente en nuestra vida diaria? 
¿Realmente queremos reducir la 
velocidad y no trabajar demasia-
do? ¿Estamos realmente dispues-
tos a hacer lo que sea necesario 
para reducir el consumo de azú-
car? ¿De qué nos quejaremos si 
realmente logramos ese objetivo? 
¿Tendremos que dejar de lado 
nuestras viejas formas de pensar 
y relacionarnos con los demás?

Solo visite las redes sociales y 
vea cómo a los humanos les en-
canta quejarse y escandalizarse 
de todo. Nos deleitamos absolu-
tamente en ello: el conflicto, la 
miseria, la naturaleza antagónica 
de todo. ¿Ya vio cómo hacen ma-
nipulación política antes de las 
elecciones de noviembre?

El miedo funciona. Nos man-

tiene a raya. Nos hace aceptar lo 
inaceptable, negar verdades in-
contestables, vivir en una realidad 
paralela y defenderla con uñas y 
dientes. Viniendo de esa mentali-
dad basada en el miedo, con gusto 
nos engañamos pensando: “Este 
libro es el que cambiará mi vida”; 
“Esta nueva relación finalmente 
me curará y me hará olvidar las 
malas anteriores”; “Una vez que 
tenga un hijo, mi vida tendrá sen-
tido”. El ego tiene una manera de 
decirnos que una vez que alcance-
mos un hito arbitrario, nuestras 
vidas estarán completas, seremos 
felices, todos los días serán lige-
ros y ventosos, lo habremos “lo-
grado”. La pregunta es: ¿Quién 
dicta esos hitos? ¿Se encuentran 
en algún manual de instruc-
ciones? ¿O seguimos ciegamente 
tradiciones que han sobrevivido a 
sus fechas de vencimiento? ¿A qué 
no estamos prestando atención? 
¿Nos hemos hecho las preguntas 
difíciles e incómodas? ¿O estamos 
tan dispuestos a distraernos con 
el ruido como para no mirar ha-
cia adentro? Ser vulnerable no es 
acogedor, por lo que optamos por 
vender una imagen ficticia de te-                                                                              
ner el control. “Mírenme y mi vida 
perfecta. ¿Están celosos? ¿A quién 
buscamos impresionar? ¿Quién 
no es capaz de ver a través de esta 
fachada? Hasta que decidamos 
confrontar las cosas que se inter-
ponen en el camino, permanece-                                                                                  
remos en el limbo. Ese lugar 
donde vemos las posibilidades 
justo frente a nosotros y, sin em-
bargo, el miedo a dejarlo ir es to-
davía demasiado grande para que 
no podamos superar ese obstácu-
lo. No he oído de nadie que se haya 
abrazado verdaderamente a sí 
mismo y al mismo tiempo no haya 
renunciado a la idea de cómo se 

suponía que eran sus vidas. Hasta 
que esté listo para hacer el traba-
jo, investigar sus miedos y sanar 
sus traumas, no ande anunciando 
al mundo cómo quiere cambiar su 
cuerpo, sus hábitos, su vida. Deje 
de buscar externamente, deje de 
recopilar instructivos, deje de se-
guir a ese gurú en las redes socia-
les. El título de este artículo es en-
gañoso a propósito. Ya sabe que 
hacer. Es un trabajo interno. Y el 
primer paso es mirar hacia aden-
tro. No se engañe de lo contrario. 

Usted es más inteligente que eso. 
Sea veraz.

Eric Faria es un Life 
Coach que ayuda a las per-
sonas que se esconden de-
trás del perfeccionismo. Pro-
duce y presenta el programa 
de televisión I AM with Eric 
Faria, disponible en You-
Tube y podcast en múltiples 
plataformas. Envíele un 
correo electrónico a través 
de ericfaria@icloud.com. 

BEM-ESTAR

ESPAÑOL                                                                                Traducido por Jamal Fox                                                                               

Cómo Vivir Más Allá del Miedo
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On April 2, the Centers for 
Disease Control and Pre-
vention (CDC) updated 

its travel guidance for fully vacci-
nated people to reflect the latest                                                                                  
evidence and science. Given recent 
studies evaluating the real-world                                                                              
effects of vaccination, CDC recom-
mends that fully vaccinated peo-
ple can travel at low risk to them-
selves. A person is considered 
fully vaccinated two weeks after 
receiving the last recommended 
dose of vaccine. Fully vaccinat-
ed people can travel within the 
United States and do not need 
COVID-19 testing or post-travel 
self-quarantine as long as they 
continue to take COVID-19 pre-
cautions while traveling – wear-
ing a mask, avoiding crowds, 
socially distancing, and washing 
hands frequently.

“With millions of Americans 
getting vaccinated every day, it is 
important to update the public on 
the latest science about what fully 
vaccinated people can do safely, 
now including guidance on safe 
travel,” said CDC Director Dr.  Ro-
chelle Walensky.   “We continue                                                                             
to encourage every American to 

get vaccinated as soon as it’s their 
turn, so we can begin to safely 
take steps back to our everyday 
lives. Vaccines can help us return 
to the things we love about life, 
so we encourage every American 
to get vaccinated as soon as they 
have the opportunity.” 

Because of the potential in-
troduction and spread of new 
SARS-CoV-2 variants, differences 
in disease burden and vaccines, 
and vaccine coverage around the 
world, CDC is providing the fol-
lowing guidance related to inter-
national travel:

• Fully vaccinated people 
can travel internationally without 
getting a COVID-19 test before 
travel unless it is required by the 
international destination.

• Fully vaccinated people do 
not need to self-quarantine after 
returning to the United States, 
unless required by a state or local 
jurisdiction.

• Fully vaccinated peo-
ple must still have a negative 
COVID-19 test result before they 
board a flight to the United States 
and get a COVID-19 test 3 to 5 
days after returning from interna-

tional travel.
• Fully vaccinated people 

should continue to take COVID-19 
precautions while traveling 
internationally.

Fully vaccinated travelers 
are less likely to get and spread 
COVID-19. However, interna-
tional travel poses additional 
risks and even fully vaccinated 
travelers are at increased risk 
for getting and possibly spread-
ing new COVID-19 variants. CDC 
recommends delaying interna-
tional travel until you are fully 
vaccinated. 

Before you travel
    -Make sure you understand 

and follow all airline and destina-
tion requirements related to tra-
vel, testing, or quarantine, which 
may differ from U.S. require-
ments. If you do not follow your 
destination’s requirements, you 
may be denied entry and required 
to return to the United States.

 -Check the current COVID-19 
situation in your destination.

While you are traveling:
    -Wear a mask over your 

nose and mouth. Masks are re-
quired on planes, buses, trains, 

and other forms of public trans-
portation traveling into, within, 
or out of the United States and in 
U.S. transportation hubs such as 
airports and stations.

   - Avoid crowds and stay at 
least 6 feet/2 meters (about 2 arm 
lengths) from anyone who is not 
traveling with you.

    -Wash your hands often or 
use hand sanitizer (with at least 
60% alcohol). The guidance is-
sued on April 2 does not change 
the agency’s existing guidance 
for people who are not fully vac-
cinated.  Unvaccinated travelers 
should still get tested 1-3 days 
before domestic travel and again 
3-5 days after travel. They should 
stay home and self-quarantine 
for 7 days after travel or 10 days 
if they don’t get tested at the con-
clusion of travel.  CDC discourag-
es non-essential domestic travel 
by those who are not fully vacci-
nated. Updates to CDC travel gui-
dance for vaccinated people can 
be found here:

https://www.cdc.gov/corona-
virus/2019-ncov/travelers/inter-
national-travel-during-covid19.
html.

TRAVEL

CDC Issues Updated Guidance on Travel for 
Fully Vaccinated People

By Tribuna Staff

CDC Emite Orientações de Viagem Atualizadas 
para Pessoas Completamente Vacinadas

PORTUGUÊS                                                                                Traduzido por Alisson Ziza

Em 2 de abril, os Centros 
de Controle e Prevenção 
de Doenças (CDC) atua-                        

lizaram suas orientações de via-
gem para pessoas completamente 
vacinadas para refletir os últimos 
dados científicos comprovados. 
Dados os estudos recentes ava-                                                                                           
liando os efeitos reais da vaci-
nação, o CDC recomenda que as 
pessoas completamente vacina-
das possam viajar com baixo ris-
co para si próprias. Uma pessoa é 
considerada completamente vaci-
nada duas semanas após receber a 
última dose recomendada da vaci-

na. As pessoas completamente 
vacinadas podem viajar dentro 
dos Estados Unidos e não preci- 
sam de testes para a COVID-19 ou 
quarentena voluntária pós-via-
gem desde que continuem seguin-
do as precauções para a COVID-19 
enquanto viajam – usar máscara, 
evitar aglomerações, praticar o 
distanciamento social e lavar as 
mãos frequentemente.

“Com milhões de americanos 
sendo vacinados diariamente, é 
importante atualizar o público 
sobre os últimos dados científicos 
relacionados ao que as pessoas 

completamente vacinadas podem 
fazer com segurança, agora inclu-
indo orientações para que viajem 
com segurança,” disse a Diretora 
do CDC, Dra. Rochelle Walensky. 
“Continuamos suplicando que to-
dos os americanos se vacinem as-
sim que chegar sua vez, para que 
possamos voltar com segurança 
às nossas vidas diárias. As vacinas 
podem nos ajudar a voltar às coi-
sas que amamos na vida, então in-
centivamos que todos os america-
nos se vacinem assim que tiverem 
a oportunidade.” Devido à chega-
da e à potencial propagação das 

novas variantes do SARS-CoV-2, 
às diferenças nas vacinas e nos 
encargos causados pelas doenças, 
e à cobertura internacional da 
vacinação, o CDC está oferecendo 
as seguintes orientações relacio-
nadas às viagens internacionais:

• As pessoas completa-
mente vacinadas podem viajar 
internacionalmente sem realizar 
um teste para a COVID-19 antes 
da viagem, exceto se exigido pelo 
país de destino internacional.

• As pessoas completa-
mente vacinadas não precisam 
entrar em quarentena voluntária 
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após retornarem aos Estados 
Unidos, exceto se exigido por um 
estado ou pela jurisdição local.

• As pessoas completa-
mente vacinadas ainda devem 
possuir um resultado de teste 
negativo para a COVID-19 an-
tes de embarcarem num voo aos 
Estados Unidos e realizarem um 
teste para a COVID-19 3 a 5 dias 
antes de retornarem de viagens 
internacionais.

• As pessoas completa-
mente vacinadas devem conti- 
nuar a tomar as precauções para 
a COVID-19 enquanto estão via-
jando internacionalmente.

Os viajantes completamente 
vacinados têm uma probabili-
dade menor de contrair e propa-
gar a COVID-19. Porém, a viagem 
internacional representa riscos 

adicionais e até mesmo os via-
jantes completamente vacinados 
possuem riscos maiores de con-
trair e possivelmente propagar as 
novas variantes da COVID-19. O 
CDC recomenda adiar as viagens 
internacionais até que você esteja 
completamente vacinado. 

Antes de viajar:
-Certifique-se de entender e 

seguir todas as exigências do país 
de destino e da linha aérea rela-
cionadas à viagem, testagem ou 
quarentena, que podem ser dife- 
rentes das exigências americanas. 
Se você não seguir as exigências 
do país de destino, sua entrada 
pode ser negada e você pode ser 
obrigado a retornar aos Estados 
Unidos.

-Verifique a situação atual da 
COVID-19 em seu destino.

Enquanto estiver viajando:
-Use uma máscara cobrindo 

seu nariz e boca. As máscaras são 
exigidas nos aviões, ônibus, trens 
e outras formas de transporte pú-
blico para entrar, sair ou viajar 
nos Estados Unidos e nos centros 
de transporte americanos, como 
aeroportos e estações.

-Evite aglomerações e man-
tenha pelo menos 6 pés/2 metros 
de distância (aproximadamente o 
comprimento de 2 braços) de to-
dos que não estão viajando com 
você.

-Lave suas mãos frequente-
mente ou use higienizador de 
mãos (com pelo menos 60% de 
álcool).

As orientações emitidas em 
2 de abril não alteram as orien-
tações atuais da agência para 

pessoas que não estão comple-
tamente vacinadas. Os viajantes 
não-vacinados ainda devem rea-                                                                                  
lizar testes 1 a 3 dias antes de 
viajarem domesticamente e no-
vamente 3 a 5 dias após viaja-                    
rem. Eles devem permanecer em 
casa e em quarentena voluntária 
por 7 dias após viajarem ou 10 
dias se não realizarem um teste 
na conclusão da viagem. O CDC 
não recomenda viagens domésti-
cas não-essenciais para aqueles 
que não estão completamente 
vacinados. As atualizações às ori-
entações de viagem do CDC para 
pessoas vacinadas podem ser li-
das aqui:

https://www.cdc.gov/corona-
virus/2019-ncov/travelers/inter-
national-travel-during-covid19.
html.

VIAGEM

ESPAÑOL                                                                                Traducido por Jamal Fox                                                                               

CDC Publica una Guía Actualizada Sobre Viajes 
para Personas Totalmente Vacunadas

El 2 de abril, los Centros para 
el Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC) actu-

alizaron su guía de viaje para las 
personas completamente vacu-
nadas para reflejar la evidencia 
y estudios más recientes. Dados 
los recientes estudios que evalúan 
los efectos de las vacunas en el 
mundo real, los CDC recomien-
dan que las personas completa-
mente vacunadas pueden viajar 
bajo su propio riesgo. Se consi-                                                                 
dera que una persona está com-
pletamente vacunada dos sema-
nas después de recibir la última 
dosis recomendada de vacuna. 
Las personas completamente va-
cunadas pueden viajar dentro de 
los Estados Unidos y no necesitan 
pruebas de COVID-19 o auto cua- 
rentena posterior al viaje, siem-
pre que continúen tomando las 
precauciones de COVID-19 mien-
tras viajan: usar una máscara, 
evitar multitudes, distanciarse 
socialmente y lavarse manos con 
frecuencia. “Con millones de es-
tadounidenses que se vacunan 
todos los días, es importante ac-
tualizar al público sobre la ciencia 
más reciente sobre lo que las per-
sonas completamente vacunadas 
pueden hacer de manera segura, 

que ahora incluye orientación so-
bre viajes seguros”, dijo la Dra. 
Rochelle Walensky, directora de 
los CDC. “Continuamos alentan-
do a todos los estadounidenses a 
que se vacunen tan pronto como 
sea su turno, para que podamos 
comenzar a dar pasos de regreso 
a nuestra vida cotidiana de mane-
ra segura. Las vacunas pueden 
ayudarnos a volver a las cosas 
que amamos de la vida, por lo que 
alentamos a todos los estadouni- 
denses a vacunarse tan pronto 
como tengan la oportunidad”.

Debido a la posible introduc-
ción y propagación de nuevas 
variantes del SARS-CoV-2, las 
diferencias en la carga de la enfer-
medad y vacunas, y la cobertura 
de vacunas en todo el mundo, los 
CDC brindan la siguiente orienta-                                                  
ción relacionada con los viajes 
internacionales:

• Las personas completa-
mente vacunadas pueden viajar 
internacionalmente sin hacerse 
una prueba de COVID-19 antes de 
viajar, a menos que sea requerido 
por el destino internacional.

• Las personas completa-
mente vacunadas no necesitan 
ponerse en cuarentena después 
de regresar a los Estados Unidos, 

a menos que lo requiera una juris-
dicción estatal o local.

• Las personas completa-
mente vacunadas aún deben pre-
sentar un resultado negativo en 
la prueba de COVID-19 antes de 
abordar un vuelo a los Estados 
Unidos y obtener una prueba de 
COVID-19 de 3 a 5 días después de 
regresar de un viaje internacional.

• Las personas comple-
tamente vacunadas deben se-
guir tomando las precauciones 
de COVID-19 mientras viajan 
internacionalmente.

Los viajeros completamente 
vacunados tienen menos proba-                  
bilidades de contraer y trans-
mitir COVID-19. Sin embargo, los 
viajes internacionales presentan 
riesgos adicionales e incluso los 
viajeros completamente vacuna- 
dos tienen un mayor riesgo de 
contraer y posiblemente propagar 
nuevas variantes de COVID-19.

Los CDC recomiendan retra-                    
sar los viajes internacionales 
hasta que esté completamente 
vacunado.

Antes de que viajar:
    -Asegúrese de comprender 

y seguir todos los requisitos de la 
aerolínea y el destino relaciona-
dos con viajes, pruebas o cuaren- 

tena, que pueden diferir de los 
requisitos de EE. UU. Si no sigue 
los requisitos de su destino, es 
posible que se le niegue la entra-
da y se le solicite que regrese a los 
Estados Unidos.

 -Consulte la situación actual 
de COVID-19 en su destino.

Mientras viaja:
    -Use una mascarilla sobre 

su nariz y boca. Se requieren 
máscaras en aviones, autobuses, 
trenes y otras formas de trans-
porte público que viajen a, dentro 
o fuera de los Estados Unidos y en 
los centros de transporte de los 
Estados Unidos, como aeropuer-
tos y estaciones.

   - Evite las multitudes y man-
téngase al menos a 6 pies / 2 me-
tros (aproximadamente 2 brazos) 
de cualquier persona que no viaje 
con usted.

    -Lávese las manos con fre-
cuencia o use un desinfectante 
para manos (con al menos un 
60% de alcohol).

Las actualizaciones de la guía 
de viaje de los CDC para perso-
nas vacunadas se pueden en-
contrar aquí: https://www.cdc.
gov/coronavirus/2019-ncov/
travelers/international-trav-
el-during-covid19.html. 
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While the rollout of the 
vaccine has been a re-
lief for the nation’s 

teachers, many of whom have 
been working in-person on and 
off since the start of the pandemic,                                                                              
the reality is that not everyone 
will get the vaccine. What’s more, 
being in the school building all 
day with children who are not 
yet approved for immunization 
leaves many educators and school 
staff vulnerable to COVID-19, no 
matter how many precautions 
they take while off the clock.

But there’s good news: new 
scientific breakthroughs are help-
ing make schools safer by protect-
ing surfaces for far longer than 
routine cleaning, which does so 
only momentarily.

The Problem
Human coronaviruses can 

persist on inanimate surfaces 
such as plastic, glass, fibers and 
metals for up to nine days, ac-
cording to the National Institutes 
of Health. While routine cleaning 
and disinfection help, they leave 

surfaces immediately vulnerable 
to recontamination, particular-
ly in highly trafficked areas like 
break rooms, desks, lockers, and 
especially school and classroom 
entrances. 

Traditional disinfectants alo-
ne can’t guarantee full coverage, 
protect for long periods, or even 
prevent recontamination. On top 
of that, the burden of constant-
ly reapplying momentary disin-
fectants throughout the day has 
largely fallen on teachers, many of 
whom are paying for cleaning sup-
plies out of their own paychecks.

A New Solution
In keeping America’s teachers 

safe, standard cleaning methods                                             
alone can only do so much. A 
new EPA-approved product, 
however, when used as directed,                                                   
offers continuous protection from 
COVID-19 with a single applica-
tion, making school safety more 
reliable and efficient. The pro- 
duct, SurfaceWise2, was deve-
loped by biotechnology company 
Allied BioScience, which has a 

mission of reducing the footprint 
of global infection caused by the 
transmission of microorganisms 
encountered in daily life.

“The pandemic has put more 
responsibilities on schools than 
ever before, and our teachers are 
stretched thin,” says Jess Hilton, 
chief marketing officer, Allied 
BioScience. “Providing additio- 
nal safety measures for this some-
times overlooked frontline work-
er group is critical.”

As leading infectious disease 
expert Dr. Charles P. Gerba ex-
plains, schools have always been 
a major germ transfer zone, and 
the pandemic has only elevated 
this health and safety risk.

“The average child touches 
their face about 40 to 50 times 
per hour,” says Dr. Gerba. “Ha-
ving a reliable way to protect sur-
faces for long periods of time is 
essential.”

Independent lab studies con-
ducted by Dr. Gerba found Sur-
faceWise2 to be effective against 
Human Coronavirus 229E, the 

EPA-approved surrogate, de-    
monstrating the ability to success-
fully protect against COVID-19. 
Coated surfaces were found to 
reduce the concentration of these 
viruses by greater than 99.9                                                                                   
percent within two hours of 
contact.

SurfaceWise2 has undergone 
rigorous reviews and extensive 
safety testing, carrying the lowest 
possible EPA toxicity rating, mak-
ing it safe to use in enclosed spa-
ces, which is critical as teachers 
must work inside the classroom. 
The coating is non-toxic, non-irri-
tating and contains no chemicals 
that produce harmful vapors or 
gases. To learn more, visit www.
surfacewise.com.

“Alongside precautions like 
mask-wearing and social dis-
tancing, effective long-term coat-
ings to protect surfaces can allow 
schools to better keep their teach-
ers safe and help make the choice 
between safety and livelihood a 
little easier for America’s educa-
tors,” says Hilton.

HEALTH

Preventing the Spread of COVID-19 in 
America’s Classrooms

By State Point | PHOTO SOURCE: (c) Drazen Zigic / iStock via Getty Images Plus

Prevenindo a Propagação da COVID-19 nas 
Escolas Americanas

PORTUGUÊS                                                                                Traduzido por Alisson Ziza

Apesar da distribuição da 
vacina ter sido um alívio 
para os professores da 

nação, vários dos quais estiveram 
trabalhando presencialmente 
desde o início da pandemia, a 
realidade é que nem todos re-
ceberão a vacina. Além disso, 
estar no edifício escolar o dia 
todo com crianças que ainda não 
foram aprovadas para a vacina 
deixa vários educadores e fun-
cionários escolares vulneráveis à 
COVID-19, independente das me-
didas de precauções que adotem 
em seu tempo livre.

Mas há uma boa notícia: no-
vas descobertas científicas estão 
ajudando a tornar as escolas mais 

seguras protegendo as superfícies 
por um tempo bem maior do que 
a limpeza de rotina, que só tem 
efeito temporário.

O Problema
O coronavírus humano pode 

persistir em superfícies inanima-
das como plástico, vidro, tecidos e 
metais por até nove dias, de acor-
do com os Institutos Nacionais da 
Saúde. Embora a limpeza de roti-
na e a desinfetação possam ajudar, 
elas deixam as superfícies ime-
diatamente vulneráveis à recon-
taminação, particularmente em 
áreas de alta movimentação como 
salas de funcionários, carteiras, 
armários e principalmente nas 
entradas da escola e nas salas de 

aula. Os desinfetantes tradicio-
nais sozinhos não podem garan-
tir a proteção completa, proteger 
por longos períodos de tempo ou 
até prevenir a recontaminação. 
Ademais, o encargo de reaplicar 
constantemente os desinfetantes 
temporários durante o dia caiu 
em grande parte sobre os profes-
sores, vários dos quais estão pa-
gando pelos materiais de limpeza 
com seus próprios salários.

Uma Nova Solução
Para manter os professores 

americanos protegidos, os méto-
dos de limpeza tradicionais sozi-
nhos não podem fazer muito. 
Porém, um novo produto aprova-
do pela EPA, quando usado se-

guindo as instruções, oferece 
proteção contínua contra a 
COVID-19 numa única aplicação, 
protegendo as escolas de forma 
mais confiável e eficiente. O pro-
duto, SurfaceWise2, foi desen-
volvido pela empresa de biotec-
nologia, Allied BioScience, que 
tem a missão de reduzir as taxas 
de infecção globais causadas pela 
transmissão de microrganismos 
encontrados no cotidiano.

“A pandemia pôs mais res- 
ponsabilidades nas escolas do que 
antes, e nossos professores estão 
sobrecarregados,” diz Jess Hilton, 
diretora de marketing da Allied 
BioScience. “Oferecer medidas de 
segurança adicionais a este grupo 
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trabalhista geralmente ignorado 
nas linhas da frente é crítico.”

Como explica o Dr. Charles P. 
Gerba, líder em doenças infeccio-
sas, as escolas sempre têm sido 
uma grande área de transmissão 
de germes, e a pandemia apenas 
elevou este risco de saúde e segu-
rança. “As crianças, em média, to-
cam em seus rostos 40 a 50 vezes 
por hora,” diz o Dr. Gerba. “Ter 
uma forma confiável de proteger 
as superfícies por longos períodos 

de tempo é essencial.”
Estudos de laboratórios in-

dependentes realizados pelo 
Dr.  Gerba revelaram que o 
SurfaceWise2 é eficaz contra o 
Coronavírus Humano 229E, o 
substituto aprovado pelo EPA, 
demonstrando sua capacidade de 
proteger eficientemente contra a 
COVID-19. As superfícies revesti-
das tiveram a concentração desses 
vírus reduzida em mais de 99,9% 
dentro de duas horas de contato.

O SurfaceWise2 passou por 
avaliações rigorosas e testes de 
segurança compreensivos, levan-
do a menor classificação de toxi-
cidade possível pelo EPA, tornan-
do-o seguro para uso em espaços 
fechados, o que é crítico, já que os 
professores devem trabalhar nas 
salas de aula. 

O revestimento é não-tóxi-
co, não-irritante e não contém 
químicos que produzem vapores 
ou gases prejudiciais. Para saber 

mais, acesse www.surfacewise.
com.

“Junto com precauções como 
o uso de máscaras e o distancia-
mento social, os revestimentos 
eficazes de longo-prazo para pro-
teger as superfícies podem per-
mitir que as escolas mantenham 
seus professores seguros e facili-
tam um pouco mais a escolha en-
tre a segurança e o trabalho para 
os educadores americanos,” diz 
Hilton.

SAÚDE

ESPAÑOL                                                                                Traducido por Jamal Fox                                                                               

Previniendo la Propagación de COVID-19 en las 
Aulas de Estados Unidos

Si bien el lanzamiento de la 
vacuna ha sido un alivio para 
los maestros de la nación, 

muchos de los cuales han estado 
trabajando en persona de mane-
ra intermitente desde el comien-
zo de la pandemia, la realidad es 
que no todos recibirán la vacuna. 
Es más, estar en el edificio de la 
escuela todo el día con niños que 
aún no están aprobados para ser 
vacunados deja a muchos educa-
dores y personal escolar vulnera-                                                                
bles al COVID-19, sin importar 
cuántas precauciones tomen 
fuera del horario laboral.

Pero hay buenas noticias: los 
nuevos avances científicos están 
ayudando a que las escuelas sean 
más seguras al proteger las super-
ficies durante mucho más tiempo 
que la limpieza de rutina, que solo 
lo hace momentáneamente.

El problema
Los coronavirus humanos 

pueden persistir en superficies 
inanimadas como plástico, vidrio, 
fibras y metales hasta por nueve 
días, según los Institutos Nacio-
nales de Salud. Si bien la limpieza 
y desinfección de rutina ayudan, 
dejan las superficies inmediata-                                                                 
mente vulnerables a la re-con-
taminación, particularmente en 
áreas muy transitadas como salas 
de descanso, escritorios, casil-
leros y, especialmente, entradas 
a escuelas y aulas. Los desinfec-
tantes tradicionales por sí solos 
no pueden garantizar una cober-
tura total, proteger durante perío-
dos prolongados o incluso preve-
nir la re-contaminación. Además 

de eso, la carga de volver a aplicar 
constantemente desinfectantes 
momentáneos a lo largo del día ha 
recaído en gran medida sobre los 
maestros, muchos de los cuales 
pagan los suministros de limpieza 
con sus propios cheques de pago.

Una nueva solución
Para mantener seguros a los 

maestros estadounidenses, los 
métodos de limpieza estándar por 
sí solos no pueden hacer mucho. 
Sin embargo, un nuevo produc-
to aprobado por la EPA, cuando 
se usa según las instrucciones, 
ofrece protección continua con-
tra COVID-19 con una sola apli-
cación, lo que hace que la segu-
ridad escolar sea más confiable y 
eficiente. 

El producto, SurfaceWise2, 
fue desarrollado por la empresa 
de biotecnología Allied BioSci-
ence, que tiene la misión de re-

ducir la huella de infección global 
causada por la transmisión de mi-
croorganismos que se encuentran 
en la vida diaria.

“La pandemia ha impuesto 
más responsabilidades a las es-
cuelas que nunca, y nuestros mae-
stros están al límite”, dice Jess 
Hilton, directora de marketing de 
Allied BioScience. “Es fundamen-
tal ofrecer medidas de seguridad 
adicionales para este grupo de 
trabajadores de primera línea que 
a veces se pasa por alto”.

Como explica el destacado ex-
perto en enfermedades infeccio-
sas, el Dr. Charles P. Gerba, las 
escuelas siempre han sido una 
zona importante de transferencia 
de gérmenes y la pandemia solo 
ha elevado este riesgo para la sa-
lud y la seguridad.

“El niño promedio se toca la 
cara entre 40 y 50 veces por hora”, 

dice el Dr. Gerba. “Es fundamen-
tal disponer de una forma fiable 
de proteger las superficies duran-
te largos períodos de tiempo”.

Los estudios de laboratorio 
independientes realizados por el 
Dr. Gerba descubrieron que Sur-
faceWise2 es eficaz contra el coro-
navirus humano 229E, el susti-
tuto aprobado por la EPA, lo que 
demuestra la capacidad de prote-
ger con éxito ante el COVID-19. 
Se descubrió que las superficies 
recubiertas reducen la concen-
tración de estos virus en más del 
99,9% dentro de las dos horas 
posteriores al contacto.

SurfaceWise2 ha sido someti-
do a rigurosas revisiones y exten-
sas pruebas de seguridad, con la 
clasificación de toxicidad de la 
EPA más baja posible, lo que lo 
hace seguro para su uso en espa-
cios cerrados, lo cual es funda-
mental ya que los maestros deben 
trabajar dentro del aula. El recu-
brimiento no es tóxico o irritante 
y no contiene productos químicos 
que produzcan vapores o gases 
nocivos. Para más información, 
visite www.surfacewise.com.

“Además de precauciones 
como el uso de máscaras y el 
distanciamiento social, los recu-
brimientos efectivos a largo pla-
zo para proteger las superficies 
pueden permitir que las escuelas 
mantengan a sus maestros se-
guros y ayudar a que la elección 
entre la seguridad y el susten-
to sea un poco más fácil para los 
educadores de Estados Unidos”, 
dice Hilton.
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Governor Ned Lamont an-
nounced on April 1 that 
the State of Connecticut is 

on track to expand its COVID-19 
vaccination program to the final 
group of adults, including all in-
dividuals between the ages of 16 
and 44. 

To schedule an appointment, 
Connecticut residents should 
visit ct.gov/covidvaccine and 
enter their zip code in the space 
provided. 

From there, they will be pre-
sented with a list of the closest 
available clinics and instructions 
for how to make an appointment 
at each clinic. Those without                                                                         
access to the Internet can call 
Connecticut’s Vaccine Appoint-
ment Assist Line at 877-918-
2224. The assist line is available 
seven days a week from 8:00 a.m. 
to 8:00 p.m. Appointments are 
required in advance at all vacci-
nation clinics in the state.

“Connecticut’s healthcare pro-
viders have been doing a tremen-
dous job getting the vaccine to our 
residents, and the reason why our 

state is among the most vaccinat-
ed in the country is because of the 
remarkable work they have been 
doing,” Governor Lamont said.

Individuals who are 16 and 17 
years old are reminded that they 
should only sign up for a clinic 
that is offering the vaccine made 
by Pfizer, as that is the only vac-
cine at this point that has been                                                                                          
approved for those ages by the U.S. 
Food and Drug Administration.

Connecticut is currently 
ranked second in the nation in 
percentage of population that has 
received at least one dose. 

Vaccine scheduling is current-
ly available for:

• All individuals 16 and 
older

• Healthcare Personnel
• Longer Term Care Facility 

Residents
• Medical First Responders
• Residents and staff of se-

lect congregate settings
• PreK - 12 school staff and 

teachers
• Early childhood care pro-

viders (These vaccinations will be 

provided at dedicated clinics spe-
cifically set up for that purpose)

Pharmacies participating in 
Connecticut’s COVID-19 vaccina-
tion program in the greater Dan-
bury Area are:

• CVS Pharmacy: 47 Lake 
Avenue Extension, Danbury, CT

• Big Y Pharmacy: 81 Stony 
Hill Road, Bethel

• Bissell Health Mart 
Pharmacy: 23 Governor Street, 
Ridgefield

• Rite Aid: 289 Greenwood 
Avenue, Bethel

The state of CT Department of 
Consumer Protection warns: be-
ware of vaccine scams.

“We recently learned of a new 
scam in which criminals pose as 
vaccine manufacturers and offer 
consumers a reward for filling 
out a survey. They claim to need 
your credit card information to 
send your reward. DO NOT GIVE 
THEM YOUR CREDIT CARD IN-
FORMATION. This is a scam de-
signed to steal your money.   

Another scam involves fraud-
sters sending consumers a letter 

suggesting vaccines are harm-
ful, and then directing them to a 
website that steals their personal 
information. Do not click links 
to, or visit, this website. Do not 
give unsolicited persons your per-
sonal information. Official enti-
ties would never ask you for this 
information.”   

State officials offer these tips 
to avoid vaccine-related scams:

• Do not pay anything to re-
ceive the COVID-19 vaccine.

• Ignore sales ads or com-
mercial promotions related to the 
vaccine.

• Beware of unsolicited of-
fers of rewards or payments for 
taking the vaccine.

• Do not share sensitive in-
formation with people you don’t 
recognize. 

For the most up-to-date 
information on the COVID-19 
vaccine, and how to regis-
ter to access it, please visit 
the CT COVID-19 Vaccina-
tion portal (https://portal.
ct.gov/Vaccine-Portal).

NEWS

COVID-19 Vaccine Open For all 16 and Up 
in Connecticut

By Tribuna Staff

Vacina da COVID-19 Disponível para Todos 
Acima dos 16 Anos em Connecticut

PORTUGUÊS                                                                                Traduzido por Alisson Ziza

O Governador Ned Lamont 
anunciou em 1 de abril 
que o Estado de Connecti-

cut está pronto para expandir seu 
programa de vacinação contra a 
COVID-19 para o grupo final de 
adultos, incluindo todos aqueles 
entre 16 e 44 anos de idade. 

Para fazer um agendamen-
to, os residentes de Connecticut 
devem acessar ct.gov/covidvac-
cine e digitar seu código postal 
no campo fornecido. Em segui-
da, eles receberão uma lista com 
as clínicas mais próximas dis-
poníveis e instruções sobre como 
fazer um agendamento em cada 
clínica. Aqueles sem acesso à In-
ternet podem ligar para a Linha 

de Assistência ao Agendamen-
to da Vacina de Connecticut no 
número 877-918-2224. A linha 
de assistência está disponível 
sete dias por semana, das 8:00 às 
20:00. Um agendamento prévio 
é exigido em todas as clínicas de 
vacinação do estado.

“Os profissionais da saúde de 
Connecticut têm feito um tra-
balho incrível levando as vacinas 
aos nossos residentes, e o motivo 
pelo qual nosso estado está entre 
os mais vacinados do país se deve 
a seu trabalho extraordinário,” 
disse o Governador Lamont.

Aqueles entre 16 e 17 anos de 
idade devem se lembrar de se re- 
gistrarem apenas em clínicas que 

estão oferecendo a vacina feita 
pela Pfizer, já que esta é a única 
vacina atualmente aprovada para 
esta faixa etária pela Adminis-
tração de Alimentos e Medica-
mentos dos E.U.A.

Connecticut está atualmente 
em segundo lugar na classificação 
nacional de estados por porcenta-   
gem de população que recebeu 
pelo menos uma dose da vacina. 

O agendamento da vacina está 
atualmente disponível para:

• Todos aqueles com 16 
anos de idade ou mais

• Profissionais da Saúde
• Residentes de Instalações 

de Cuidados de Longo-prazo
• Paramédicos

• Residentes e funcionários 
de certos ambientes congregados

• Funcionários e profes-                                                                       
sores de escolas nas séries 
PreK-12

• Provedores de cuidados 
médicos de primeira infância (Es-
tas vacinações serão disponibi-
lizadas em clínicas dedicadas 
preparadas especificamente para 
esta finalidade)

As farmácias participantes no 
programa de vacinação contra a 
COVID-19 de Connecticut na área 
metropolitana de Danbury são:

• CVS Pharmacy: 47 Lake 
Avenue Extension, Danbury, CT

• Big Y Pharmacy: 81 Stony 
Hill Road, Bethel
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• Bissell Health Mart 
Pharmacy: 23 Governor Street, 
Ridgefield

• Rite Aid: 289 Greenwood 
Avenue, Bethel

O Departamento de Proteção 
ao Consumidor do Estado de CT 
avisa: cuidado com os golpes rela-
cionados à vacinação.

“Nós recentemente descobri-
mos um novo golpe em que os 
criminosos alegam ser os fabri-
cantes das vacinas e oferecem aos 
clientes um prêmio por responder 

a uma pesquisa. Eles alegam que 
precisam das informações de seu 
cartão de crédito para enviar seu 
prêmio. NÃO FORNEÇA AS IN-
FORMAÇÕES DE SEU CARTÃO 
DE CRÉDITO. Isto é um golpe 
criado para roubar seu dinheiro.   

Outro esquema é quando os 
golpistas enviam aos clientes uma 
carta sugerindo que as vacinas 
são prejudiciais, direcionando-os 
a um site que rouba suas infor-
mações pessoais. 

Não acesse ou clique em links 

para este site. Não forneça suas 
informações pessoais para pes-
soas não-solicitadas. 

Os órgãos públicos oficiais                                                                        
jamais solicitariam estas 
informações.”   

Os representantes do esta-
do oferecem as seguintes dicas 
para evitar golpes relacionados à 
vacinação:

• Não pague nada para re-
ceber a vacina da COVID-19.

• Ignore anúncios de venda 
ou propagandas comerciais rela-

cionadas à vacina.
• Fique atento a ofertas 

não-solicitadas de prêmios ou pa-
gamentos para tomar a vacina.

• Não forneça informações 
sigilosas a pessoas desconhecidas. 

Para obter as informações 
mais recentes sobre a vacina 
da COVID-19 e como fazer 
seu agendamento, acesse o 
Portal de Vacinação contra a 
COVID-19 de CT (https://por-
tal.ct.gov/Vaccine-Portal).

NOTÍCIAS

ESPAÑOL                                                                                Traducido por Jamal Fox                                                                               

Vacuna de COVID-19 Disponible para Todos los 
Mayores de 16 años en Connecticut

El gobernador Ned Lamont 
anunció el 1 de abril que el 
estado de Connecticut está 

en camino de expandir su pro-
grama de vacunación COVID-19 
al grupo final de adultos, incluy-
endo todas las personas entre 16 
y 44 años.

Para programar una cita, los 
residentes de Connecticut de-
ben visitar ct.gov/covidvaccine 
e ingresar su código postal en el 
espacio provisto. Luego, se les 
presentará una lista de las clíni-
cas disponibles más cercanas e 
instrucciones sobre cómo hacer 
una cita en cada clínica. Aquellos 
sin acceso a Internet pueden lla-
mar a la Línea de asistencia para 
citas de vacunas de Connecticut al 
877-918-2224. 

La línea de asistencia está dis-
ponible los siete días de la semana 
de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. Se re-
quieren citas con anticipación en 
todas las clínicas de vacunación 
del estado. “Los proveedores de 
atención médica de Connecticut 
han estado haciendo un gran tra-
bajo al llevar la vacuna a nuestros 
residentes, y la razón por la que 
nuestro estado se encuentra entre 
los más vacunados del país es por 
el trabajo extraordinario que han 
estado haciendo”, dijo el Gober-
nador Lamont.

Se recuerda a las personas de 
16 y 17 años que solo deben inscri-
birse en una clínica que ofrezca la 
vacuna fabricada por Pfizer, ya 
que esa es la única vacuna en este 
momento que ha sido aprobada 

para esas edades por la Admi- 
nistración de Alimentos y Me-
dicamentos de EE. UU..

Connecticut ocupa actual-
mente el segundo lugar de la na-
ción en porcentaje de población 
que ha recibido al menos una 
dosis.

Actualmente, la programación 
de vacunas está disponible para:

• Todas las personas mayo-
res de 16 años

• Personal sanitario
• Residentes de centros de 

atención a largo plazo
• Primeros respondedores 

médicos
• Residentes y personal de 

entornos congregados selectos
• Personal y maestros de es-

cuela desde PreK - 12
• Proveedores de atención 

de la primera infancia (estas va-
cunas se proporcionarán en clíni-
cas dedicadas específicamente 
configuradas para ese propósito)

Las farmacias que participan 
en el programa de vacunación 
COVID-19 de Connecticut en el 
área metropolitana de Danbury 
son:

• CVS Pharmacy: 47 Lake 
Avenue Extension, Danbury, CT

• Big Y Pharmacy: 81 Stony 
Hill Road, Bethel

• Bissell Health Mart 
Pharmacy: 23 Governor Street, 
Ridgefield

• Rite Aid: 289 Greenwood 
Avenue, Bethel

El Departamento de Protec-
ción al Consumidor del estado de 
CT advierte: tenga cuidado con 
las estafas de vacunas.

“Recientemente nos entera- 
mos de una nueva estafa en la 
que los delincuentes se hacen 
pasar por fabricantes de vacu-
nas y ofrecen a los consumidores 
una recompensa por completar 
una encuesta. Afirman necesitar 
la información de su tarjeta de 

crédito para enviar su premio. NO 
DÉ LA INFORMACIÓN DE SU 
TARJETA DE CRÉDITO. Esta es 
una estafa diseñada para robar su 
dinero.

Otra estafa involucra a los es-
tafadores que envían a los con-
sumidores una carta sugiriendo 
que las vacunas son dañinas y lu-
ego los dirigen a un sitio web que 
roba su información personal. 
No haga clic en los enlaces o visi-                     
te este sitio web. No proporcione 
su información personal a perso-
nas no solicitadas. Las entidades 
oficiales nunca le pedirían esta 
información”.

Los funcionarios estatales 
ofrecen estos consejos para evi-
tar estafas relacionadas con las 
vacunas:

• No pague nada para reci-
bir la vacuna COVID-19.

• Ignore los anuncios de 
ventas o las promociones comer-
ciales relacionadas con la vacuna.

• Tenga cuidado con las 
ofertas no solicitadas de recom- 
pensas o pagos por recibir la 
vacuna.

• No comparta información 
confidencial con personas que no 
reconoce.

Para obtener la infor-
mación más actualizada so-
bre la vacuna COVID-19 y 
cómo registrarse para ac-
ceder a ella, visite el portal 
de vacunación CT COVID-19 
( h t t p s : / / p o r t a l . c t . g o v /
Vaccine-Portal).
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Dear Families, Staff, and 
Members of the Dan-
bury Public School 

Community: 
As you know, our goal has 

been to continuously increase 
the number of in-person learning 
opportunities for our students as 
safety conditions allow. We (cabi-
net and administrators) have been 
evaluating our ability to increase 
our in-person learning K-12. Re-
cently, the District expanded                  
in-person learning by adding     
alternating Wednesdays and ex-
tended to a nearly full school day 
for the students in grades K-5.  
During the last few months, we 
continued to review the possibi- 
lity of a full in-person return this 
year with our medical and school 
leadership team. In meeting with 
our medical advisors, they have 
stated their support of returning 
students to schools; however, a 
major concern remains regarding 
classroom capacity, even apply-
ing the recent 3-foot CDC social 
distancing guidance. When any 

mitigation strategy is reduced, 
the result is an increased risk for 
COVID exposure and possible 
transmission. Danbury remains 
in the Red Zone, with increasing-
ly high community spread. This 
has resulted in school exposures 
requiring an increased number 
of quarantines in recent weeks.  
Therefore, we will remain in the 
current hybrid learning model for 
the remainder of the school year. 
We believe another change in our 
teaching model at this time would 
lead to disruptions in learning, 
numerous teacher changes and 
increased medical concerns. For 
these reasons, the current struc-
ture is the best course of action 
for our students for the remain-
der of the school year.  

We will continue planning 
for summer school and the next 
school year. As we look to next 
year, we can be somewhat en-
couraged by the fact that staff and 
students 16 and over will have had 
the opportunity to be vaccinated. 
However, at this time, students 

age 15 and under are not current-
ly expected to be eligible for vacci-
nation. In light of this disparity, it 
is imperative that we have a model                                                                               
that can return every student to 
full in-person learning next year. 

It is our intention to open 
school as planned on Monday, 
April 19, following spring break.  
Keeping our schools open while 
keeping our community safe re-
quires an ongoing partnership be-
tween the district, teachers, fami-
lies and civic leaders. The district 
has concerns regarding travel that 
may occur during spring break, 
especially to destinations with 
fewer restrictions and mitigation 
strategies than Connecticut has. 
Please take the appropriate mea-
sures to protect yourselves, your 
families and our school commu-
nity outside of school and consi- 
der these recommendations.  

Home Covid Screening 
Form - https://drive.google.
com/file/d/1-59KW8vImnY-
sEEetYLRLJjJW2E598Naz/
view.

Sick Day Guidelines - 
h t t p s : / / m a i l . g o o g l e . c o m /
mail/u/0/?tab=cm#inbox/FMf-
cgxwLtQLVJmNdjJjNXGPqcW-
FMDKsq?projector=1.

Connecticut Travel Advisory 
for families who may be traveling 
over the holidays - https://portal.
ct.gov/Coronavirus/travel. 

We have the opportunity to 
continue our meal home delivery 
during the holiday break. Please 
sign up via the link on the DPS 
website

While we anticipate atten-
dance and staffing challenges fol-
lowing the spring break holiday, 
your continued support in abid-
ing by these safety precautions is 
imperative in keeping our schools 
open and maintaining the safety 
of our students and staff.

Regards,

Dr. Sal V. Pascarella, Ed.D.
Superintendent of
Schools 
March 31, 2021

KIDS & FAMILY

Message from Danbury Public School 
Superintendent 

By Tribuna Staff

Mensagem do Superintendente das Escolas 
Públicas de Danbury 

PORTUGUÊS                                                                                Traduzido por Alisson Ziza

Prezadas famílias, funcio- 
nários e membros da comu-
nidade das escolas públicas 

de Danbury: 
Como vocês sabem, nosso                                                    

objetivo tem sido aumentar con-
tinuamente a quantidade de 
oportunidades de aprendizado 
presencial para nossos alunos, 
conforme as condições de segu-
rança permitirem. Nós (do gabi-
nete e administradores) temos 
avaliado nossa capacidade de 
aumentar nosso aprendizado pre- 
sencial das séries pré-primária à 
12ª (K-12). 

Recentemente, o Distrito ex-
pandiu o aprendizado presen-
cial adicionando quartas-feiras 
alternadas e expandiu para um 

dia escolar quase integral para os 
alunos ddas classes K-5. Durante 
os últimos meses, continuamos 
a analisar a possibilidade de um                                                                            
retorno presencial integral este 
ano com nossa equipe de liderança 
médica e escolar. Em reunião com 
nossos consultores médicos, eles 
declararam seu apoio ao retorno 
dos alunos às escolas, entretanto, 
há uma grande preocupação rela-                                                                                         
cionada à capacidade da sala de 
aula, mesmo aplicando a recente 
orientação do CDC de distancia- 
mento social de 3 pés/1 metro. 
Quando qualquer estratégia de 
mitigação é reduzida, o resultado 
é o aumento do risco de exposição 
à COVID e possível transmissão. 
Danbury permanece na Zona Ver-

melha com uma disseminação 
cada vez maior da comunidade. 
Isso resultou em exposições esco-
lares, exigindo um número maior 
de quarentenas nas últimas se-
manas. Portanto, permanecere- 
mos no modelo de aprendizagem 
híbrido atual pelo restante do ano 
letivo. Acreditamos que outra                                                                
mudança em nosso método de 
ensino neste momento levaria 
a interrupções no aprendizado, 
várias alterações de professores 
e maiores preocupações médi-
cas. Por essas razões, a estrutura                                                                        
atual é o melhor método para 
nossos alunos para o restante do 
ano letivo.  

Continuaremos com o plane-
jamento da escola de verão e do 

próximo ano letivo. Ao olharmos 
para o próximo ano, podemos 
nos sentir encorajados pelo fato 
de que funcionários e alunos com 
16 anos ou mais terão a opor-
tunidade de ser vacinados. No 
entanto, neste período, não se 
espera que os alunos com 15 anos 
ou menos sejam elegíveis para a 
vacinação. Devido a esta dispari- 
dade, é fundamental que tenha-
mos um modelo que possa fazer 
com que todos os alunos tenham 
um aprendizado totalmente pre- 
sencial no próximo ano. 

É nossa intenção abrir as esco-
las conforme planejado na segun-
da-feira, 19 de abril, após as férias 
de primavera. Manter nossas 
escolas abertas e manter nossa 
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comunidade segura requer uma 
parceria contínua entre o distrito, 
os professores, as famílias e os lí-
deres cívicos. 

O distrito está preocupado 
com as viagens que podem ocor-
rer durante as férias de primavera, 
especialmente para destinos com 
menos restrições e estratégias de 
mitigação do que Connecticut. 
Por favor, tome as medidas apro-
priadas para proteger a si mesmo, 
sua família e nossa comunidade 

escolar fora da escola e considere 
estas recomendações.  

Acesse o formulário para teste 
de COVID em casa - https://drive.
google.com/file/d/1-59KW8vIm-
nYsEEetYLRLJjJW2E598Naz/
view.  

Orientações para casos de en-
fermidade -https://mail.google.
com/mail/u/0/?tab=cm#inbox/
FMfcgxwLtQLVJmNdjJjNXG-
PqcWFMDKsq?projector=1.

Alertas e avisos de viagem de 

Connecticut para famílias que 
podem estar viajando nos fe-
riados - https://portal.ct.gov/
Coronavirus/travel.  

Temos a oportunidade de con-
tinuar nossa entrega de refeições 
a domicílio durante o feriado. Por 
favor cadastre-se no link do site 
das Escolas Públicas de Danbury. 

Apesar de esperarmos en-
frentar desafios em relação à 
presença na escola e o quadro de 
funcionários após as férias de pri-

mavera, seu apoio contínuo obe-
decendo a essas medidas preven-
tivas de segurança é fundamental 
para manter nossas escolas ab-
ertas e preservar a segurança de 
nossos alunos e funcionários.

Atenciosamente,

Dr. Sal V. Pascarella, Ed.D.
Superintendente das 
Escolas Públicas 
31 de março de 2021

PAIS & FILHOS

ESPAÑOL                                                                                Traducido por Jamal Fox                                                                               

Mensaje del Superintendente de las Escuelas 
Públicas de Danbury

Queridas Familias, Perso- 
nal, y Miembros de la Co-
munidad de las Escuelas 

Públicas de Danbury:
Como saben, nuestro objeti-

vo ha sido aumentar continua-
mente la cantidad de oportuni-
dades de aprendizaje en persona 
para nuestros estudiantes según 
lo permitan las condiciones de 
seguridad. Nosotros (gabinete 
y administradores) hemos esta-
do evaluando nuestra capacidad 
para aumentar nuestro aprendi-                             
zaje K-12en persona. Reciente-
mente, el Distrito expandió el 
aprendizaje en persona agregan-
do los miércoles alternos y ex-
tendiéndose a un día escolar casi 
completo para los estudiantes de 
grados K-5. Durante los últimos 
meses, continuamos revisando la 
posibilidad de un regreso comple-
to en persona este año con nues-
tro equipo de liderazgo médico y 
escolar. Al reunirnos con nues-
tros asesores médicos, ellos ma- 
nifestaron su apoyo de que los es-
tudiantes regresen a las escuelas, 
sin embargo, sigue existiendo una 
gran preocupación con la capaci-
dad de las aulas aun cuando se 
aplique la normativa reciente de 
3 pies de distanciamiento social 
del CDC. Cuando se reduce cual-
quier estrategia de mitigación, 
el resultado es un mayor riesgo 
de exposición al COVID y una 
posible transmisión. Danbury 
permanece en la Zona Roja con 
una gran extensión comunitaria 
que sigue incrementado. Esto ha 
resultado en exposiciones esco-

lares que han requerido un mayor 
número de cuarentenas en las úl-
timas semanas. Por lo tanto, per-
maneceremos en el modelo híbri-
do de aprendizaje para el resto 
del año escolar.  Creemos que 
otro cambio en nuestro modelo 
de enseñanza en estos momen-
tos llevará a interrupciones en el 
aprendizaje, numerosos cambios 
de profesores, y mayores preocu-
paciones médicas. Por estas ra-
zones, la estructura actual es el 
mejor curso de acción para nues-
tros estudiantes para el resto del 
año escolar.

Continuaremos la planifica- 
ción para la escuela de verano y el 
próximo año escolar. Al mirar ha-
cia el próximo año, podemos estar 
un poco animados por el hecho de 

que el personal y los estudiantes 
de 16 años o más habrán tenido 
la oportunidad de ser vacunados. 
Sin embargo, actualmente no se 
espera que los estudiantes de 15 
años o menos sean elegibles para 
una vacunación. Debido a esta 
disparidad, es imperativo que 
tengamos un modelo que pueda 
devolver a cada estudiante al 
aprendizaje completo en persona 
el próximo año. 

Nuestra intención es abrir las 
escuelas como habíamos planea-
do el lunes, 19 de abril, después 
de las vacaciones de primavera. 
Mantener nuestras escuelas abier-                                                                                      
tas y mantener a nuestra comu-
nidad segura requiere una aso-
ciación continua entre distrito, 
maestros, familias y líderes cívi-

cos. El distrito tiene preocupa-
ciones con respecto a los viajes 
que pueden ocurrir durante las 
vacaciones de primavera, espe-
cialmente a destinos con menos 
restricciones y estrategias de 
mitigación que Connecticut. Por 
favor tome las medidas apropia-
das para protegerse a usted, a sus 
familias, y a nuestra comunidad 
escolar fuera de la escuela y con-
sidere estas recomendaciones.  

Formulario de Detección de 
COVID en Casa - https://drive.
google.com/file/d/1-59KW8vIm-
nYsEEetYLRLJjJW2E598Naz/
view.

Guías para los días de enfer-
medad https://mail.google.com/
mail/u/0/?tab=cm#inbox/FMf-
cgxwLtQLVJmNdjJjNXGPqcW-
FMDKsq?projector=1.

Avisos de Viaje de Connecti-
cut para familias que podrían 
estar viajando durante las vaca-
ciones - https://portal.ct.gov/
Coronavirus/travel.

Aunque anticipamos enfrentar 
desafíos de asistencia y personal 
después de las vacaciones de pri-
mavera, es imperativo su apoyo 
continuo para cumplir con estas 
precauciones para mantener a 
nuestras escuelas abiertas y man-
tener la seguridad de nuestros es-
tudiantes y personal. 

Saludos,

Dr. Sal V. Pascarella, Ed.D.
Superintendente de las Es-
cuelas Públicas de Danbury
 31 de marzo, 2021

Dr. Sal V. Pascarella, Ed.D. Superintendente de las Escuelas
Públicas de Danbury
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We are adjusting to our 
new normal during the 
coronavirus pandemic.                                                            

Prevention and taking care of 
ourselves have never been more 
important.

As parents, we often measure 
our value by being able to fix 
things for our kids. We can’t fix 
this situation. This can be incre- 
dibly frustrating and paralyzing. 
We can however, recognize and 
focus on what we can control.

What can we do to help our-
selves and our children? Let’s try 
being a coach instead of a fixer.

What do coaches do? They 
guide, instruct, encourage partici- 
pation, offer praise and set rules. 
These principles help to reduce 
stress, process what’s going on, 
and help youth find their own re-
silience and capacity to integrate 
change.

*Slow down and make deci-
sions thoughtfully, not based on 
fear. 

*Provide space for children to 

release their apprehensions. We 
need to be able to release feelings 
of sadness and anxiety, and talk 
about feelings. 

*Avoid judging feelings as 
right or wrong. Some feelings are 
uncomfortable, but they exist. 

*Establish short-term goals. 
Some days all we can commit to 
is getting out of bed and doing the 
bare minimum. 

*Talk about the good we are 
seeing in the world: kindness                  
being exhibited, care for others 
and our earth having time to heal. 

*Focus on things we can con-
trol. We may not be able to con-
trol this virus, but we can control 
our reaction to it. 

*Maintain a schedule. Routine  
helps us feel grounded. Avoid 
judging how your children are 
spending their time. 

*Help enforce good sleep pat-
terns. It’s recommended that we 
turn off electronics 60 minutes 
before bed to give our brains a 
chance to unwind. 

*Designate a time to complete 
school work and have your kids 
maintain to-do lists. Allow them 
to make their own schedule. 

*Hold family meetings to dis-
cuss what is going well. 

*Enjoy meals together. We 
have time to do this now. 

*Teach your children to 
be self-advocates by asking 
open-ended questions. “How did 
that work out for you?” or What 
might need to be tweaked next 
time?” 

*Engage your children in 
learning life skills: how to do 
laundry, how to make a meal and 
how to clean. Explore time ma- 
nagement skills, managing mo-
ney, creating budgets, drug and 
alcohol use, sexual assault and 
voice your values.

*Give your children space to 
be alone. Don’t hover. They don’t 
need to be scheduled 12 hours a 
day. The definition of producti- 
vity may look different right now. 

*Understand that use of tech-

nology it is the only way our kids 
can be social right now. It’s a huge 
part of where they are developed 
mentally, but set boundaries. 

*Have fun and take time to 
laugh. 

Parents live their lives in front 
of their children. Conscientious 
parents are aware their actions 
take place under the steady gaze 
of impressionable children. 

Kids look to parents for cues on 
how they should feel about situa-                                                                         
tions. Meditate, exercise, sleep, 
eat healthy foods, take a time out, 
explain your coping skills and 
share them with your kids. Re-
mark on things that work for you.

Children need to see positive 
ways we cope with stress. It’s not 
easy, but doable. I always tell my-
self I can do anything for one day.

Terry Budlong is the Di-
rector of Prevention Ser-
vices for MCCA and Chair 
for Stand Together Make a 
Difference.

Parents Make a Difference
By Terry Budlong

WHAT YOU SHOULD KNOW ABOUT 

Nós estamos nos adaptan-
do ao novo normal meio à                                                         
pandemia do Coronaví- 

rus. A prevenção e os cuidados que 
nós damos a nós mesmos nunca 
foram tão importantes quanto                                                                
agora. Como pais, nós geralmente 
analisamos o nosso valor pela 
forma como resolvemos as coisas                                                               
para os nossos filhos. Nós não 
podemos resolver esta situação. 
Isso pode ser extremamente es-
tressante e debilitante. Porém, 
nós podemos reconhecer e nos 
concentrar nas coisas que ainda 
estão sob o nosso controle.

O que podemos fazer para aju-
dar a nós mesmos e aos nossos 
fi-lhos? Vamos tentar sermos os 
treinadores e não os soluciona-
dores de problemas. O que um 
treinador faz? Ele guia, ele ensi-
na, ele motiva a participação, ele 
elogia e ele dita as regras. Estes 
princípios lhe ajudam a reduzir o 
estresse, eles lhe fazem perceber o 

que está acontecendo e ajudam as 
crianças a criarem a sua própria 
força e a sua capacidade de li-
darem com as mudanças.

*Pare um pouco e pense bem 
antes de tomar as suas decisões, 
não faça nada a base do medo. 

*Dê espaço para as crianças 
expressarem suas preocupações. 
Todos nós precisamos liberar os 
nossos sentimentos de tristeza, 
ansiedade e conversar sobre os 
nossos sentimentos. 

*Não julgue os sentimentos 
como sendo certos ou errados. 
Alguns sentimentos são desa-
gradáveis, mas eles existem. 

*Crie metas de curto pra-
zo.  Alguns dias, tudo com o que 
precisamos nos comprometer 
é sair da cama e fazer o mínimo 
necessário. 

*Fale sobre as coisas boas que 
estamos vendo no mundo agora: 
A bondade que está sendo exibi-
da, o cuidado com os outros e a 

Pais Fazem a Diferença
nossa terra recebendo um tempo 
para se recuperar. 

*Concentre-se nas coisas que 
estão sob o nosso controle. É cer-
to que nós não podemos contro-
lar este vírus, mas nós podemos 
controlar a forma como reagimos 
a ele. 

*Mantenha uma agenda. A 
rotina nos ajuda a manter “o pé 
no chão”. Evite julgar como o seu 
filho passa o seu tempo. 

*Ajude para que sigam bons 
horários de sono. É recomendável 
desligar os aparelhos eletrônicos 
60 minutos antes de dormir para 
que os nossos cérebros tenham 
um tempo para descansar. 

*Agende um horário para fa-
zer o dever de casa e faça com que 
os seus filhos sigam uma lista de 
tarefas. Deixe que eles criem os 
seus próprios horários. 

*Faça reuniões familiares para 
discutir sobre como as coisas es-
tão indo. 

*Aproveite as refeições em 
família.  Nós temos tempo para 
fazer isso agora. 

*Ensine o seu filho a ter au-
tossuficiência fazendo perguntas               
abertas. “Como isso funcionou 
para você?” ou “O que precisa ser 
melhorado na próxima vez?” 

*Motive o seu filho para que 
aprenda práticas da vida: como 
lavar roupa, como preparar uma 
refeição e como limpar. Pratique 
o planejamento de tempo, a edu-
cação financeira, a criação de 
orçamentos, fale sobre o uso de 
álcool e drogas, o abuso sexual e 
como expressar os seus valores 
morais.

*Dê ao seu filho um pouco de 
tempo para que esteja só. Não o 
force. Ele não precisa ter ativi-
dades 12 horas por dia. O que 
antes era produtivo pode ser dife-
rente agora. 

*Entenda que o uso da tecno-
logia  é  a  única  forma  como  os 
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O QUE VOCÊ DEVE SABER

Nos estamos ajustando a 
nuestra nueva normali-
dad durante la pandemia 

de Coronavirus. La prevención y 
el cuidado de nosotros mismos 
nunca fuero más importante.

Como padres, a menudo me- 
dimos nuestro valor al poder ar-
reglar las cosas para nuestros 
hijos. No podemos solucionar 
esta situación. Esto puede ser in-
creíblemente frustrante y parali-                                                                                                              
zante. 

Sin embargo, podemos reco- 
nocer y enfocarnos en lo que po-
demos controlar.

¿Qué podemos hacer para 
ayudarnos a nosotros mismos 
y a nuestros hijos? Tratemos 
de ser entrenadores en lugar de 
reparadores.

¿Qué hacen los entrenadores? 
Guían, instruyen, alientan la par-
ticipación, ofrecen elogios y es-
tablecen reglas. Estos principios 
ayudan a reducir el estrés, proce-
sar lo que está sucediendo y ayu-
dar a los jóvenes a encontrar su 
propia capacidad de recuperación 
y capacidad para integrar el cam-                                                                                                                                         
bio.

* Reduzca la velocidad y tome 
decisiones cuidadosamente, no 

en base al miedo. 
* Proporcione espacio para que 

los niños liberen sus aprensiones. 
Necesitamos poder liberar sen-
timientos de tristeza y ansiedad, y 
hablar sobre los sentimientos. 

* Evite juzgar los sentimientos 
como correctos o incorrectos. Al-
gunos sentimientos son incómo-
dos, pero existen. 

* Establezca objetivos a corto 
plazo. Algunos días todo lo que 
podemos comprometernos es 
salir de la cama y hacer lo mínimo. 

* Hable sobre el bien que esta-
mos viendo en el mundo: la bon-
dad que se exhibe, el cuidado de 
los demás y de que nuestra tierra 
tenga tiempo para sanar. 

* Concéntrese en las cosas que 
podemos controlar. Es posible 
que no podamos controlar este 
virus, pero podemos controlar 
nuestra reacción a él.

* Mantenga un horario. La ru-
tina nos ayuda a sentirnos casti-
gados. Evite juzgar cómo sus hijos 
pasan su tiempo.

* Ayude a aplicar buenos pa-
trones de sueño. Se recomienda 
que apaguemos los dispositivos 
electrónicos 60 minutos antes de 
acostarse para que nuestros ce-

Los Padres Hacen la Diferencia
rebros tengan la oportunidad de 
relajarse. 

* Designe un tiempo para 
completar el trabajo escolar y 
haga que sus hijos mantengan lis-
tas de tareas. Permítales hacer su 
propio horario. 

* Organice reuniones familia- 
res para discutir lo que va bien. 

* Disfruten las comidas jun-
tos. Tenemos tiempo para hacer 
esto ahora. 

* Enseñe a sus hijos a abogar 
por sí mismos haciendo pregun-
tas abiertas. “¿Cómo te resultó 
eso?” o ¿Qué podríamos mejorar 
la próxima vez? 

* Involucre a sus hijos en el 
aprendizaje de habilidades para 
la vida: cómo lavar la ropa, cómo 
preparar una comida y cómo lim-
piar. Explore las habilidades de 
administrar el tiempo, el dinero, 
la creación de presupuestos, el uso 
de drogas y alcohol, la agresión 
sexual y exprese sus valores.

* Dele a sus hijos espacio 
para estar solos. No controle. No 
necesitan ser programados 12 
horas al día. La definición de pro-
ductividad puede verse diferente 
en este momento. 

* Comprenda que el uso de la 

tecnología es la única forma que 
nuestros hijos pueden ser so-
ciales en este momento. Es una 
gran parte de donde se desarrol-
lan mentalmente, pero establezca 
límites. 

* Diviértanse y tomen el tiem-
po para reír.

Los padres viven sus vidas 
frente a sus hijos. Los padres cons- 
cientes saben que sus acciones 
tienen lugar bajo la mirada cons- 
tante de niños impresionables. 

Los niños buscan pistas sobre 
cómo deben sentirse los padres 
ante las situaciones. Medite, haga 
ejercicios, duerma, coma alimen-
tos saludables, tómese un tiempo 
libre, explique sus habilidades de 
afrontamiento y compártalo con 
sus hijos. Observe las cosas que 
funcionan para usted.

Los niños necesitan ver for-
mas positivas de lidiar con el es-
trés. No es fácil, pero factible. 
Siempre me digo que puedo hacer 
cualquier cosa por un día.

Terry Budlong es Direc-
tora de Servicios de Pre-
vención de MCCA y Presi-                 
dente de Stand Together 
Make a Difference.

nossos filhos podem se socia-
li- zar neste momento. Essa 
é uma grande parte de como 
eles se desenvolvem, mas im-
ponha algumas regras. 

*Divirta-se e tenha tempo 
para rir. 

Os pais vivem as suas vidas 
em frente aos seus filhos.  Os pais 
conscientes reconhecem que as 
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suas ações acontecem sob o olhar                                                                  
observador de uma criança vul-
nerável. As crianças buscam em 
seus pais dicas de como lidar com 
certas situações. 

Reflita, faça  exercício, durma, 
coma alimentos saudáveis, des-
canse ao ar livre, explique a forma 
como você lida com certos pro-
blemas e compartilhe isso com os 
seus filhos. 

Destaque as coisas que dão 
certo para você. As crianças pre-
cisam ver as maneiras positivas 
como nós lidamos com o estresse. 

Não é fácil, mas é necessário. 
Eu sempre digo a mim mesma 
que eu posso fazer qualquer coisa 
por um dia.

Terry Budlong é diretora 
dos Serviços de Prevenção 
da MCCA e diretora do Stand 
Together Make a Difference.
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Middle Eastern Stuffed Zucchini Boats
CULINARY

With a hearty dose of 
zaatar seasoning and a 
lemony tahini drizzle, 

these vegetarian stuffed zucchini 
boats are the perfect way to use 
up a bountiful zucchini harvest.

If you are unfamiliar with 
zaatar, it is a Middle Eastern spice 
blend of dried herbs like oregano, 
marjoram, thyme and spices like 
cumin and coriander with sesame 
seeds, salt and sumac. Sumac is 
key to this spice blend’s unmis-
takable tanginess.

This recipe is gluten-free and 
vegetarian. Just omit the feta to 
make this dish vegan, as well as 
whole30 compliant.

Middle Eastern 
Stuffed Zucchini Boats

Serves 4
INGREDIENTS

• Two 1-lb. zucchini
• ½ cup cooked quinoa
• ½ cup cooked chickpeas
• 1/3 cup diced fresh cherry
 tomatoes
• 1/3 cup diced red bell
 pepper
• ¼ cup minced fresh 
parsley
• ¼ onion, finely chopped
• 1 garlic clove, minced
• ¼ cup crumbled fet
a cheese
• Zest of 1 lemon
• 1 teaspoon zaatar
• 1 tablespoon olive oil
• 2 tablespoons tahini
• 1 tablespoon water
• 3 tablespoons fresh lemon
 juice
• 1 teaspoon minced fresh
 chives
• Salt and black pepper, 

to taste

DIRECTIONS
1. Preheat oven to 375 de-

grees Fahrenheit.
2. Trim the ends off the zuc-

chini, then slice in half length-
wise.

 Using a small spoon, careful-
ly scoop out the flesh and seeds, 
leaving a ¼ inch around the edges 
to create the hollowed out “boat.” 
Discard flesh and seeds.

3. Place the zucchini halves 
on a rimmed baking sheet. Set 
aside.

4. In a large bowl, combine 
the cooked quinoa, cooked chick-
peas, diced cherry tomatoes, diced 
red bell pepper, minced parsley, 
minced garlic, diced onion, crum-
bled feta, lemon zest, zaatar and 
olive oil.

 Stir until well combined. Sea-
son with salt and pepper to taste.

5. Fill each zucchini half 
with the stuffing. Bake for 40-50                                                       
minutes, until the zucchini is 
cooked through.

6. Whisk together the tahini, 
water, lemon juice, minced chives 
and ¼ teaspoon salt.

7. Drizzle some of the tahini 
mixture over the top of each zuc-
chini boat before serving.

Alicia Ghio is a passiona- 
te home cook on a mission 
to inspire others to know 
where their food comes 
from, to know what’s in it 
and to   savor the flavors of 
fresh, local ingredients. 

She is the founder and   
author of the blog Local 
Food Rocks.

By Alicia Ghio 
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Barcos de Abobrinha Recheada do Oriente Médio
Com um toque leve de tem-

pero de za’atar e uma                             
regada de tahine com 

limão, estes barcos de abobrinha 
recheada vegetariana são a ma-
neira perfeita de usar uma ótima 
colheita de abobrinha.

Caso você não conheça o     
za’atar, ele é um tempero do Ori-

ente Médio que mistura ervas 
secas, como orégano, manjero-
na, tomilho e temperos como co- 
minho e coentro com sementes 
de gergelim, sal e sumagre. O su-
magre é o segredo para o sabor 
forte inconfundível desta mistura 
de temperos.

A receita é vegetariana e sem 

glúten. Basta descartar o quei-
jo feta para tornar esta refeição                 
vegana e também compatível com 
a dieta whole30.

Barcos de Abobrinha 
Recheada do Oriente 

Médio
Serve 4

INGREDIENTES
• 2 abobrinhas de 500g
• ½ xícara de quinoa cozida
• ½ xícara de grão-de-bico 

cozido
• 1/3 xícara de tomates 

cereja frescos picados
• 1/3 xícara de pimentão 

vermelho picado
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CULINÁRIA

Con abundantes condimen-
tos de zaatar y una llovizna 
de tahini con limón, estos 

botes de zucchini rellenos vege-
tarianos son la manera perfecta 
de usar una abundante cosecha 
de zucchini.

Si no está familiarizado con el 
zaatar, es una mezcla de especias 
de hierbas secas del Medio Ori-
ente como el orégano, mejorana, 
tomillo y especias como el comino 
y cilantro con semillas de sésamo, 
sal y zumaque. El zumaque es la 
clave para que esta especia com-
bine una acidez inconfundible.

Esta receta es libre de gluten 
y es vegetariana. Simplemente 
omita el queso feta para hacer 
que este plato sea vegano y cum-                       
pla con la dieta whole30.

Botes de Zucchini Relleno 

del Medio Oriente
Para 4 personas
INGREDIENTES

• 2, 1 libra de zucchini
• 1.2 taza de quinua cocida
• ½ taza de garbanzos coci-

dos
• 1/3 taza de tomates cherry 

frescos cortados en cubitos
• 1/3 taza de pimiento rojo 

cortado en cubitos
• ¼ taza de perejil fresco 

picado
• ¼ cebolla, finamente pi- 

cada
• 1 diente de ajo, picado
• ¼ taza de queso feta des-

menuzado
• Ralladura de 1 limón
• 1 cucharadita de zaatar
• 1 cucharada de aceite de 

oliva
• 2 cucharadas de tahini

• 1 cucharada de agua
• 3 cucharadas de jugo de 

limón fresco
• 1 cucharadita de cebollino 

fresco picado
• Sal y pimienta negra, al 

gusto.

PREPARACIÓN
1. Precaliente el horno a 375 

grados Fahrenheit.
2. Recorte los extremos del 

calabacín, luego córtelos por la 
mitad a lo largo. Con una cucha-
ra pequeña, saque con cuidado la 
pulpa y semillas, dejando ¼ de 
pulgada alrededor de los bordes 
para crear un “bote” ahuecado. 
Deseche la carne y semillas.

3. Coloque las mitades de los 
calabacines en una bandeja para 
hornear con borde. Deje a un 
lado.

4. En un tazón grande com-
bine la quinua cocida, garbanzos 
cocidos, tomates cherry picados, 
pimiento rojo picado, perejil                                   
picado, ajo picado, cebolla pica-
da, queso feta desmenuzado, ral-
ladura de limón, zaatar y aceite de 
oliva. 

Revuelva hasta que esté bien 
combinado. Sazone con sal y pi-
mienta al gusto.

Alicia Ghio es una cocine-                                                                
ra apasionada del hogar 
cuya misión es inspirar a los 
demás a conocer de dónde 
provienen sus alimentos, 
qué contienen y a disfrutar 
los sabores de los ingredien-
tes locales frescos. 

Ella es  la autora del blog 
Local Food Rocks.
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Botes de Zucchini Relleno del Medio Oriente

• ¼ xícara de salsa fresca 
picada

• ¼ cebola, picada fina-
mente

• 1 dente de alho, picado
• ¼ xícara de queijo feta es-

farelado
• Raspa da casca de 1 limão
• 1 colher de chá de za’atar
• 1 colher de sopa de azeite 

de oliva
• 2 colheres de sopa de ta-

hine
• 1 colher de sopa de água
• 3 colheres de sopa de suco 

de limão fresco
• 1 colher de chá de ce-

bolinhas frescas picadas
• Sal e pimenta preta, a  

gosto.

MODO DE PREPARO
1. Pré-aqueça o forno até 

375 graus Fahrenheit / 190 graus 
Celsius.

2. Apare as pontas da abo-
brinha, depois fatie no meio no 
sentido do comprimento. Usan-
do uma pequena colher, raspe 
cuidadosamente a carne e as se-
mentes, deixando ¼ polegada nas 
pontas para criar o “barco” oco. 
Descarte a carne e as sementes.

3. Ponha as metades da abo-

brinha numa assadeira. Deixe 
reservado.

4. Numa grande tigela, mis-
ture a quinoa cozida, o grão-de-
bico cozido, os tomates cereja 
picados, o pimentão vermelho 
picado, a salsa picada, o alho pi- 
cado, o queijo feta esfarelado, a 
raspa da casca de limão, o za’atar 
e o azeite de oliva. 

Mexa até estar bem mistura-
do. Tempere com sal e pimenta a 
gosto.

5. Recheie cada metade de 
abobrinha com a mistura. Asse 
por 40-50 minutos, até que a abo-
brinha esteja cozida.

6. Misture a tahine, a água, 
o suco de limão, a cebolinha e ¼ 
colher de chá de sal.

7. Regue um pouco da mis-
tura de tahine em cima de cada 
barco de abobrinha antes de ser-
vir.

Alicia Ghio é uma cozi- 
nheira apaixonada com a 
missão de inspirar as pes-
soas a aprenderem sobre 
a origem do alimento que 
consomem e experimentar 
os sabores de ingredientes 
locais. Ela é a autora do blog                
Local Food Rocks.
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