
O maior jornal brasileiro na Flórida

Mais brasileiros estão vindo 
trabalhar legalmente nos EUA 

Cada vez mais brasileiros estão buscando o so-
nho de morar legalmente, trabalhar e estudar 
nos Estados Unidos. O Brasil foi o sexto país 

com mais cidadãos sendo empregados nos EUA em 
2021. É em busca de um cenário de maior estabili-

dade socioeconômica, e principalmente de melhores 
salários, que muitos brasileiros embarcam, não mais 
visando trabalhos informais ou subempregos, mas 
carreiras que exigem especialização e em grandes 
empresas. EUA | Pág. 14

Viviane Nascimento, 36, é enfermeira natural de São Paulo e foi contratada para trabalhar em hospital de Saint Louis, no Missouri.
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Na obra-prima de Pla-
tão, A República, es-
crita por volta de 375 

a.C., ele descreve duas cida-
des-estado imaginárias — re-
giões administrativas gover-
nadas quase como pequenos 
países. Uma é saudável e a 
outra é “luxuosa” e “febril”.

Nesta última, a popula-
ção gasta e devora excessiva-
mente, entregando-se ao con-
sumismo até “ultrapassar o 
limite de suas necessidades”.

Infelizmente, esta cidade-
-estado moralmente decrépi-
ta eventualmente recorre à 
tomada de terras vizinhas, o 
que naturalmente se trans-
forma numa guerra — o local 
simplesmente não consegue 
sustentar a grande e ganan-
ciosa população sem obter 
recursos extras.

Platão se deparou com 
um debate que ainda hoje é 
intenso: a população huma-

na é o problema? Ou a ques-
tão está nos recursos que ela 
consome?

Demorou mais de cinco 
séculos depois de Platão pa-
ra que a escala global de nos-
sa explosão populacional se 
tornasse clara.

O autor Tertuliano, que 
viveu na cidade romana de 
Cártago, antecipou-se às ob-
servações modernas sobre 
nossas multidões destrutivas.

Em 200 d.C., quando a 
população humana 
total atingiu entre 
190 e 256 milhões 
— algo próximo do 
número de indiví-
duos que atualmen-
te habita a Nigéria 
ou a Indonésia — 
ele acreditava que 
o mundo inteiro já 
havia sido explora-

do e as pessoas se tornaram 
um fardo para o planeta.

“A natureza não pode 
mais nos sustentar”, escre-
veu.

Nos próximos 1.500 anos, 
a população humana global 
mais que triplicou. Even-
tualmente, essa preocupação 
isolada de alguns se trans-
formou em pânico genera-
lizado.

É justamente aí que en-

tra Thomas Malthus, um clé-
rigo inglês com tendência ao 
pessimismo. Em seu famoso 
trabalho, Um Ensaio sobre o 
Princípio da População, pu-
blicado em 1798, ele come-
çou com duas observações 
importantes: todas as pes-
soas precisam comer e gos-
tam de fazer sexo.

Quando levados à sua 
conclusão lógica, explicou, 
as demandas da humanidade 
levariam à superação dos su-
primentos do planeta.

“A população, quando 
não controlada, aumenta 
em uma proporção geomé-
trica. A subsistência aumen-
ta apenas em uma proporção 
aritmética. Um leve conhe-
cimento dos números mos-
trará a imensidão da primei-
ra potência em comparação 
com a segunda”, escreveu 
Malthus.

Em outras palavras, um 
grande número de pessoas le-
va a um número ainda maior 
de descendentes, em uma es-
pécie de ciclo de feedback po-
sitivo — mas nossa capacida-
de de produzir alimentos não 
necessariamente se acelera 
da mesma maneira.

Essas palavras simples ti-
veram um efeito imediato, 
acendendo um medo apai-

xonado em alguns e raiva em 
outros, que continuariam a 
reverberar esses conceitos na 
sociedade por décadas.

O primeiro grupo achava 
que algo precisava ser feito 
para impedir que nossos nú-
meros saíssem do controle. O 
segundo, por sua vez, defen-
dia que limitar o número de 
pessoas era absurdo ou antié-
tico, e todos os esforços deve-
riam ser feitos para aumen-
tar a oferta de alimentos.

Reduzir nossas demandas 
individuais no planeta pode-
ria diminuir a “pegada” da 
humanidade sem sufocar o 
crescimento nos países mais 
pobres.

As estimativas variam, 
mas espera-se que chegue-
mos o “pico populacional” 
por volta de 2070 ou 2080, 
quando haverá entre 9,4 bi-
lhões e 10,4 bilhões de pes-
soas no planeta. Pode ser um 
processo lento — se chegar-
mos a 10,4 bilhões, a Orga-
nização das Nações Unidas 
(ONU) espera que a popula-
ção permaneça nesse nível 
por duas décadas — mas, 
eventualmente, depois dis-
so, a previsão é de que esse 
número comece a diminuir.

Texto: BBC Brasil.
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As estimativas variam, mas 

espera-se que cheguemos o 

“pico populacional” por volta 

de 2070 ou 2080, quando 

haverá entre 9,4 bilhões e 

10,4 bilhões de pessoas no 

planeta.
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Quase 50% dos entrevistados adiaram um passeio no complexo nos últimos anos pelos preços.

Alto custo: 68% dos fãs da Disney acham que 

o parque ‘perdeu sua magia, diz pesquisa

A
s férias em família pa-
ra o Walt Disney World 
Resort estão mais ca-

ras e os fãs estão perceben-
do, de acordo com uma nova 
pesquisa. O site de jogo Time-
2Play divulgou recentemente 
um estudo com base em da-
dos de 1.927 “entusiastas do 
mundo da Disney” sobre os 
custos crescentes para visitar 
o parque.

Segundo o estudo, 92,6% 
dos pesquisados acreditavam 

que o custo de férias da Dis-
ney World está fora do alcance 
de uma família comum. Além 
disso, 68,3% das pessoas dis-
seram que aumentos fi zeram 
com que o parque temático te-
nha perdido toda a sua magia.

O custo para um bilhete 
padrão de um parque na sex-
ta-feira, 16 de setembro, era 
de US $ 134, embora os pre-
ços dos ingressos variem com 
as datas. Os ingressos padrão 
da Walt Disney World variam 

entre US $ 139 e US $ 154 a ou-
tubro, de acordo com o site da 
Disney World.

Quase 50% dos entrevis-
tados disseram que adiaram 
uma viagem à Disney World 
nos últimos anos devido a au-
mentos de preços.

Quando o Walt Disney 
World Resort foi inaugurado 
em 1971, um ingresso custa-
va apenas US $ 3,50. Ajustan-
do a infl ação, isso seria de US 
$ 22,61 hoje. Em 1971, ano da inauguração, um ingresso custava apenas US$ 3,50. 

Pixabay.

Miami Beach analisa pagar por iguana capturada para conter aumento 

Comissários de Miami Bea-
ch estão analisando pagar por 
iguanas capturadas para con-
ter o aumento da população 
invasiva na região. 

As iguanas são invasivas 
e destrutivas, e nos últimos 
anos os moradores de Miami 
Beach dizem que elas vêm se 

expandindo exponencialmen-
te e causando prejuízos.

Em busca de soluções, os 
líderes da cidade estão dispos-
tos a aumentar o orçamento 
para remediar o problema. A 
comissária Kristen Rosen Gon-
zalez levantou a ideia de re-
compensar pelos répteis cap-

turados.
O prefeito de Miami Bea-

ch, Dan Gelber, disse ao Lo-
cal 10 que o orçamento do 
ano passado para a remoção 
de iguanas foi de US$ 50.000 
para US$ 200.000. Um comitê 
ad-hoc será formado para ana-
lisar as melhores propostas. Iguanas são espécies invasores comuns em toda a Flórida. 

Flickr

A expectativa de vida dos 
moradores da Flórida dimi-
nuiu, segundo novos dados 
do Relatório de Estatísticas 
Vitais do Centro de Controle 
e Prevenção de Doenças dos 
EUA. No geral, todos os esta-
dos tiveram uma queda na ex-
pectativa de vida por causa da 
pandemia.

Com base nos dados, a Fló-
rida ocupa o 19º lugar em ex-
pectativa de vida nos EUA. Os 
homens na Flórida têm menos 
tempo de vida do que as mu-
lheres, com 74,6 anos em com-
paração com 80,5 anos. 

Expectativa 

de vida dos 

moradores da 

Flórida diminui

Mulheres vivem 5 anos a mais.

Pixabay.
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Há 14 anos na área de real estate na Flórida, Fernanda Negromonte, 41 anos, comanda a Nova Real Estate Services.

Brasileira se destaca como corretora de imóveis em 

Orlando e recebe o prêmio ‘Broker of the Year’

Ainda sem acreditar que 
realizou um sonho, a bra-
sileira Fernanda Negro-

monte, 41 anos, trabalha há 14 
anos na área de real estate na Fló-
rida e foi premiada recentemen-
te com o ‘Broker Of The Year’ pe-
lo Orlando Real Producers, uma 
organização que conecta os ‘top 
agents’ - 2,5% principais agentes 
imobiliários da Flórida Central.

A premiação na 2ª Celebra-
ção Anual do Orlando Real Produ-
cers Awards & Gala, The ORPY’s, 
no dia 15 de setembro, eviden-
ciou os destaques entre os cor-
retores de Orlando. O evento foi 
realizado no Hard Rock Live após 
um hiato de dois anos por causa 
da pandemia. 

Foram convidados os 500 
melhores agentes imobiliários 
da Grande Orlando, juntamen-
te com seus líderes e equipes em 
uma noite com música ao vivo, 
bebidas, comidas, networking e 
anúncio dos vencedores de cada 
categoria. Fernanda Negromonte, 41 anos, foi premiada com o ‘Broker Of The Year’ pelo Orlando real Producers. 

divulgação.

Segundo Fernanda, que li-
dera uma equipe de mais de 20 
corretores na Nova Real Estate 
Services, empresa da qual é pro-
prietária, e faz parte da catego-
ria “Diamante” no Million Dollar 
Club de Orlando, ela foi a única 
brasileira - e única imigrante - 
concorrendo como melhor ‘Bro-
ker’ de 2022. Pela primeira vez 
participando do evento, ela con-
seguiu o prêmio. 

Em entrevista ao Gazeta Ne-
ws, Fernanda Negromonte come-
morou a premiação e disse que o 
prêmio representou para ela o re-
sultado de muito esforço. 

“Nem acredito ainda. Esse 
prêmio significa que tudo está 

valendo a pena, altas horas, fins 
de semana e feriados trabalhan-
do, muita dedicação e profissio-
nalismo envolvido. Também me 
fez acreditar mais em mim mes-
ma, acreditar que é possível so-
nhar e realizar nossos sonhos”, 
destacou. 

Sobre ter mais brasileiros se 
destacando profissionalmente na 
Flórida e em outros estados ame-
ricanos, a corretora enfatiza que é 
resultado de renúncia e dedicação. 

“Acho fantástico ter mais 
brasileiros se destacando. Acho 
que o trabalho duro e as renún-
cias dos brasileiros estão valen-
do a pena. É muito difícil você vir 
de um país diferente sem falar a 
língua, só com muito trabalho e 
dedicação você consegue se des-
tacar no mercado interno, e não 
tem outro segredo, é com essa 
formula (trabalho e dedicação) 
que nós brasileiros estamos nos 
destacando tanto no ‘real estate’ 
quanto nos outros mercados aqui 
nos Estados Unidos”, ressalta. 

“Esse prêmio significa 
muita dedicação e 

profissionalismo e me 
fez acreditar mais em 

mim mesma, nos meus 
sonhos”, comemora.
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O Aeroporto Internacional de Tampa conquistou o 1º lugar entre os grandes 

aeroportos; o Aeroporto Internacional de Orlando em 6º no ranking geral. 

Aeroportos da Flórida se destacam 

em pesquisa de satisfação de 2022

O Aeroporto Internacio-
nal de Orlando ocupa 
o sexto lugar na nova 

pesquisa de satisfação de ae-
roportos, liderando os de Mia-
mi (9º) e Fort Lauderdale (13º). 
A pesquisa “Estudo de Satisfa-
ção de Aeroportos da América 
do Norte de 2022” analisou os 
mega, grandes e médios ae-
roportos dos Estados Unidos. 

Entre os mega aeropor-
tos, o Aeroporto Internacio-
nal de Minneapolis-Saint Paul 
é o mais alto em satisfação dos 
passageiros, com uma pon-
tuação de 800. O Aeroporto 
Internacional de São Francis-
co (796) ocupa o segundo lu-
gar, enquanto o Aeroporto Me-
tropolitano de Detroit Wayne 
County (791) e o Aeroporto 
Internacional John F. Kenne-
dy (791) ocupam o segundo 
e o terceiro lugar empatados. 
Em quinto lugar, ficou o Ae-

roporto Internacional McCar-
ran (Harry Reid International 
Airport) em Las Vegas, seguido 
por Orlando (6º), Miami (9º) e 
Fort Lauderdale (13º). 

Entre os grandes aeropor-
tos, o Aeroporto Internacional 
de Tampa ocupa o primeiro 
lugar com uma pontuação de 
846.; o Aeroporto John Way-

O estudo mede a satisfação geral dos viajantes examinando seis fatores.

Tampa International Airport.

ne, Orange County (826) ocu-
pa o segundo lugar e o Dallas 
Love Field (825) ocupa o ter-
ceiro lugar.

Já entre os aeroportos mé-
dios, o Aeroporto Internacio-
nal de Indianápolis é o mais 
alto com uma pontuação de 
842. O Aeroporto Internacio-
nal de Pittsburgh (839) ocu-
pa o segundo lugar, enquanto 
o Aeroporto Internacional de 
Jacksonville (826) e o Aeropor-
to Internacional do Sudoeste 
da Flórida (826) empataram 
no terceiro lugar.

O estudo mede a satisfa-
ção geral dos viajantes exami-
nando seis fatores (em ordem 
de importância): instalações 
do terminal; chegada/partida 
do aeroporto; reclamação de 
bagagem; verificação de se-
gurança; check-in/verificação 
de bagagem; e alimentos, be-
bidas e varejo. 

Temporada ativa de ursos 

negros se aproxima

À medida que o outono se 
aproxima, a Comissão de Con-
servação de Peixes e Vida Sel-
vagem da Flórida (FWC) fez 
um alerta sobre os ursos ne-
gros ficarem mais ativos em 
busca de comida nesta épo-
ca do ano e os cuidados que a 
população deve ter para evitar 
um incidente com o animal. 

Segundo a agência, qual-
quer fonte de alimento aces-
sível, como lixo não seguro, 
comida para animais de esti-

mação ou sementes de pás-
saros, pode atrair um urso 
faminto, potencialmente le-
vando-o a entrar em conflito 
com as pessoas.

Embora os ursos pretos ge-
ralmente não sejam agressi-
vos, eles podem ferir pessoas 
e animais de estimação, sendo 
os cães os animais com com-
portamentos mais defensivos 
contra ursos; 60% dos inciden-
tes em que ursos feriram pes-
soas envolveram cães. 

Ursos se aproximam de casas onde percebem alimentos  de fácil alcance.

FWC.
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O itamaraty manteve 256 seções eleitorais, distribuídas em 14 locais de votação nos EUa esse ano.

a escolha do campus do Miami-dade College em Kendall foi pela maior infraestrutura e estacionamento, segundo o Consulado. 

TSE.

MdC.

39%
a mais de eleitores estão 

aptos a votar no exterior 

em relação à eleição de 

2018.

Consulado em 

Miami explica 

mudança do 

local de votação
Miami é o maior colégio eleitoral 

brasileiro nos EUA: 40.189 eleitores.

N
este ano, mais de 697 
mil brasileiros que mo-
ram no exterior pode-

rão ir às urnas em 181 cidades 
estrangeiras em outubro e vo-
tar para os cargos de presiden-
te e vice-presidente da Repú-
blica. O número representa 
um aumento de 39,21% elei-
tores em relação a 2018. 

Nos Estados Unidos, 
182.986 brasileiros estão aptos 
a votar. Na Flórida e em Mas-
sachusetts, os dois maiores 
colégios eleitorais no país, es-
tão, respectivamente, 40.189 e 
37.159 eleitores que votam fo-
ra do Brasil. O Consulado-Ge-
ral do Brasil em Miami tem 
jurisdição sobre o estado da 
Flórida e os territórios de Por-
to Rico e Ilhas Virgens Ameri-
canas e é o que tem o maior 
número de eleitores inscritos. 

Seções nos EUA
O Itamaraty manteve 256 

seções eleitorais, distribuídas 
em 14 locais de votação nos 
EUA esse ano. São eles: Miami, 
Boston, Nova York, Washing-
ton D.C., Houston, Washing-
ton, Atlanta, San Francisco, 
Los Angeles, Chicago e Hart-
ford. 

Reclamações 
Circulam na internet ru-

mores de que a mudança do 
local de votação no sul da Fló-
rida seria para prejudicar al-
guns eleitores, tendo em vista 
que era no campus do Miami-
-Dade College em Downtown 
Miami, mas este ano será no 
campus de Kendall, que fica 
ainda mais distante da maior 
concentração de brasileiros, 
que é na região de Deerfield 
Beach, Pompano Beach e Bo-

ca Raton. 
Esclarecimentos
Para esclarecer as esco-

lhas, o Consulado-Geral do 
Brasil em Miami informou 
que o local da atual eleição 
presidencial brasileira em 
Miami, o Miami Dade College, 
campus de Kendall, foi defini-
do com base em dois fatores: a 
indisponibilidade do local uti-
lizado em eleições prévias e a 
necessidade de assegurar es-
paço adequado para uma vo-
tação de grande porte, tendo 
em vista o aumento do eleito-
rado brasileiro de 2022. 

“No segundo semestre de 
2021, o Consulado-Geral con-
sultou o Miami Dade College 
sobre a possibilidade de alu-
gar espaço em seu campus 
de Wolfson (Downtown) pa-
ra a realização da eleição pre-
sidencial brasileira, à seme-
lhança de eleições anteriores. 
Em resposta, o MDC informou 
que o espaço não poderia ser 
oferecido, por conta de refor-
mas a serem realizadas. Co-
mo alternativa, o Consulado-
-Geral contratou o campus de 
Kendall, que, além de man-
ter a parceria bem-sucedida 
com MDC, garante um espa-
ço mais amplo e distribuído, 
facilitando receber um elei-
torado registrado em Miami 

ainda mais expressivo do que 
aquele de 2018. Cabe ressal-
tar a experiência na realiza-
ção de eleições da equipe de 
MDC Kendall, sede recente de 
sufrágios de Colômbia, Equa-
dor, EUA e Peru. Kendall cor-
responde a área residencial e 
comercial densa e movimen-
tada, acessível por automóvel 
ou transporte público”, disse 
em nota o órgão. 

Segundo representantes 
do Consulado, foi levado em 
conta a melhor infraestrutura 
tendo em vista um aumento 
de eleitores em 2022. “A popu-
lação brasileira na Flórida está 
maior e, consequentemente, 
há mais eleitores. Foi levado 
isso em consideração também. 
No campus de Kendall, há me-
lhor infraestrutura para logís-
tica e para os brasileiros vota-
rem. As salas são maiores, há 
um estacionamento amplo, di-
ferente do campus em down-
town, onde as ruas são aperta-
das e fica difícil até para achar 
o lugar para estacionar o car-
ro”, explica José Renato.

Endereço:
Em Miami e Orlando, as 

zonas eleitorais serão em:
Miami - no Miami Da-

de College, Kendall Campus 
(11011 SW 104th St, Miami - 
FL 33176).

Orlando - o local escolhi-
do foi Valencia College West 
Campus - Special Events Cen-
ter (1800 S Kirkman Rd, Orlan-
do - FL 32811).

Reclamações também em Massachusetts e no Texas 
Mas não é só na Flórida 

que houve mudanças e recla-
mações. O Consulado de Bos-
ton, que abrange os estados 
de Massachusetts, Maine, New 
Hampshire e Vermont, é o se-
gundo em número de votan-
tes, 37.159. Nas eleições pas-
sadas eram quatro locais de 

votação, este ano as seções 
estarão distribuídas somen-
te em Framingham e Maiden, 
tornando mais difícil a ida de 
quem mora em cidades mais 
distantes.

Dallas, no Texas, foi uma 
das cidades que conseguiu 
manter o local para votação 

fora da sede consular (Hous-
ton), conquistado a partir da 
eleição de 2018. O cônsul-geral 
adjunto do Brasil em Houston, 
Felipe Santarosa, disse à RFI 
que o Consulado de Houston, 
do qual Dallas faz parte, con-
seguiu justificar junto ao Ita-
maraty a importância de con-

tinuar com votação na cidade 
já que fica a quase 400 quilô-
metros da sede consular e tem 
cerca de 4 mil eleitores, publi-
cou o portal UOL.  

Quem pode votar 
Só pode votar o eleitor que 

pediu a transferência do domi-
cílio eleitoral do Brasil para o 

exterior. O prazo terminou 
em 4 de maio. O voto é facul-
tativo para quem tem entre 
16 e 18 anos, maiores de 70 
e pessoas analfabetas. Sendo 
assim, brasileiros maiores de 
idade que residem no exterior 
devem cumprir as obrigações 
eleitorais.

Arlaine Castro
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Nos últimos dois anos, houve uma grande demanda e não havia casas à venda disponíveis suficientes no mercado.

O mercado imobiliário está desacelerando ou 

estamos rumo a uma bolha imobiliária?

A discussão sobre uma pos-
sível bolha imobiliária 
no próximo ano parece 

estar em alta, já que o aumento 
das taxas de hipoteca continua 
a desacelerar o mercado imo-
biliário superaquecido. Nos úl-
timos dois anos, os preços das 
casas se valorizaram em um rit-
mo insustentável, fazendo com 
que muitos se perguntem se es-
tamos rumo a um colapso.

 Para responder a esta per-
gunta, há duas coisas que te-
mos que entender: a mudança 
no mercado imobiliário atual e 
o que os especialistas estão di-
zendo sobre os preços das casas 
para o próximo ano.

A realidade é que estamos 
em um ponto de transição na 
oferta e demanda habitacio-
nal.  De acordo com o realtor.
com, as listagens ativas aumen-
taram mais de 26% em relação 
ao ano passado, enquanto o 
número de exibições ou “sho-

wings” de imóveis  diminuí-
ram quase 17% em relação ao 
ano passado.  Este é um ponto 
de inflexão para a habitação 
porque, nos últimos dois anos, 
vimos uma grande demanda 
(exibições) e não havia sufi-
cientes casas a venda disponí-
veis para o número de pessoas 
que queriam comprar.  Isso 
causou o frenesi do mercado.

Gráfico 1
Hoje, o mercado está desa-

celerando em relação ao ritmo 
que vimos anteriormente. A  
maioria dos especialistas pre-
vê a valorização dos preços das 
casas em 2023, mas em um rit-
mo muito mais lento do que 
nos últimos dois anos.  A mé-
dia das seis previsões abaixo é 
de que os preços nacionais das 
casas se valorizem 2,5% no pró-
ximo ano.  Apenas uma das seis 
companhias está prevendo uma 
depreciação do preço das casas.

Gráfico 2
Quando olhamos para a 

mudança que está ocorrendo 
e o que os especialistas dizem, 
podemos concluir que o merca-
do imobiliário nacional está de-
sacelerando, mas  não significa 
que estamos a caminho de uma 
bolha prestes a estourar.  Isso 
não quer dizer que alguns mer-
cados superaquecidos não sofre-
rão depreciação dos preços das 
casas, mas não há argumentos 
concretos para uma dizer que 
haverá uma bolha imobiliária 
a nível nacional.

O que experimentamos no 
mercado imobiliário nos últi-
mos dois anos foram níveis his-
tóricos de demanda e oferta res-
trita.  Isso fez com que as casas 
aumentassem de valor em um 
ritmo recorde.  Segundo espe-
cialistas, embora alguns mer-
cados superaquecidos possam 
sofrer depreciação de preços a 
curto prazo, o mercado imobi-
liário nacional contará se valo-
rizando no próximo ano.Gráfico 1 - a  maioria dos especialistas prevê a valorização dos preços das casas em 2023, mas em um ritmo 

muito mais lento do que nos últimos dois anos.

realtor

Brasileira relata ameaça de morte em 

banheiro da escola do filho no sul da Flórida
Ameaças a escolas não são 

incomuns na Flórida. A maio-
ria se revela infundada, mas 
há penalidades aos responsá-
veis, inclusive se o autor for 
um aluno. Preocupada, na ma-
nhã desta terça-feira, 20, uma 
brasileira cujo filho estuda na 
Monarch High School em Co-
conut Creek procurou o Ga-
zeta News para relatar o me-
do do seu filho por causa de 
uma ameaça feita por alguém 
dentro de um dos banheiros 
da escola.

Segundo a brasileira (não 
identificada por segurança), 
um recado foi escrito (veja a 
imagem) na porta divisória 
que fica dentro de um dos ba-
nheiros há cerca de 15 dias 
marcando um “ataque” para o 
dia de hoje, 20 de setembro. A 
escola entrou em contato com 
os pais avisando sobre fato e 
dizendo que estavam investi-
gando para descobrir o autor 
da ameaça, disse a mãe, que 
enviou uma foto da ameaça. 

“Eu juro por Deus que vo-
cê não verá mais a sua casa. 
Vou matar todos. Te vejo no 
dia 20”, diz o recado no ba-
nheiro masculino.

Mesmo assim, segundo a 
brasileira, seu filho preferiu 

recado escrito dentro de um dos banheiros da Monarch High School.

GN.

não ir à aula por esses dias. “O 
meu filho disse que não iria à 
aula por medo porque seria o 
dia do ataque. Eu achei certo, 
melhor precaver mesmo. Uma 
amiga levou o filho dela e me 
disse que a escola estava vazia, 
foram somente alguns alunos. 
Não tinha nem trânsito e a es-
cola estava cheia de policiais, 
helicópteros rondando, cães 
farejadores, etc”.

“É bom sempre manter in-
formado os pais sobre esse ti-
po de situação, sempre pedir 
aos filhos para que fiquem 
atentos na escola, ficar de 

olhos e ouvidos abertos”, res-
saltou a mãe, que completou 
dizendo a amiga voltaria até 
à escola para buscar o filho.

O Gazeta News entrou em 
contato com a direção da esco-
la e aguarda retorno. 

Pelo Estatuto da Flórida, 
ameaças escritas ou eletrôni-
cas de matar, causar lesões 
corporais ou realizar um ti-
roteio em massa ou um ato 
de terrorismo são crimes e 
quem violar comete crime do-
loso de segundo grau, punível 
nos termos do art. 775.082, s. 
775.083, ou s. 775.084.

Neise Cordeiro
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As pessoas qualificadas para o Washington COVID-19 Immigrant Relief Fund vão receber pelo menos US$ 1.000.

Imigrantes indocumentados que moram no estado de 

Washington vão receber auxílio COVID-19

I
migrantes indocumenta-
dos no estado de Washing-
ton afetados pela COVID-19 

agora podem solicitar uma no-
va rodada de alívio financeiro, 
como parte de um fundo sem 
precedentes de US$ 340 mi-
lhões aprovado no ano passa-
do pela legislatura estadual.

As pessoas qualificadas po-
dem se inscrever no Washin-
gton COVID-19 Immigrant Re-
lief Fund e receber pelo menos 
US $ 1.000 por cheque ou car-

tão pré-pago, entregue em al-
gum momento entre dezem-
bro e janeiro.

Imigrantes indocumenta-
dos afetados pela pandemia – 
incluindo aqueles que perde-
ram o emprego, tiveram horas 
cortadas, contraíram o vírus, 
atrasaram as contas de habita-
ção e serviços públicos e cui-
daram de um membro da fa-
mília que deu positivo – são 
elegíveis.

As inscrições para o fundo 

foram abertas na segunda-fei-
ra, 19, e serão aceitas até 14 de 
novembro. A quantia exata de 
dinheiro distribuída a cada be-
neficiário dependerá de quan-
tas pessoas se inscreverem.

O programa visa preen-
cher a lacuna deixada por ou-
tros programas lançados du-
rante a pandemia para os 
quais os imigrantes indocu-
mentados eram inelegíveis, 
como benefícios de desem-
prego expandidos ou cheques os indocumentados não poderão ter recebido fundos federais de estímulo.

Pixabay.

federais de estímulo. Mais de 
240.000 imigrantes indocu-
mentados vivem no estado. 
Fonte: The Seattle Times. 

O programa visa 

preencher a lacuna 

deixada por outros 

programas para os quais 

os indocumentados 

eram inelegíveis.

Lei de MA que concedeu carteira de motorista a indocumentados pode ser revogada 

Uma tentativa de revogar 
a recente lei de Massachusetts 
que permite que imigrantes 
indocumentados obtenham 
carteiras de motorista pode-
rá ir à votação de novembro.

Organizadores de base re-
publicana disseram na sema-
na passada que entregaram 

petições a funcionários mu-
nicipais com mais de 70.000 
assinaturas para certificação 
– confortavelmente mais do 
que as 40.120 que a lei exige 
para obter um referendo na 
votação de novembro.

O Gabinete do Secretário 
de Estado ainda precisa ve-

rificar a legalidade das peti-
ções e fazer uma contagem 
de condado por condado, por-
que não mais de um quarto 
das assinaturas podem vir de 
um condado.

Cecelia Calabrese, de Aga-
wam, ativista da campanha 
para revogar a lei, disse que 

as pessoas no país ilegalmen-
te não deveriam conseguir car-
teiras de motorista.

A lei conhecida como The 
Work and Family Mobility Act 
está programada para entrar 
em vigor em julho de 2023. 
Fonte: WAMC Northeast Pu-
blic Radio. Lei vai beneficiar mais de 200.000 imigrantes indocumentados no estado.

mass.gov.
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Mais brasileiros vencem as 

prévias de Massachusetts
Com mais brasileiros 

eleitos, as primárias de Mas-
sachusetts evidenciaram 
mudança na diversidade da 
eleição. A brasileira Prisci-
la Sousa, democrata de Fra-
mingham de 34 anos, está 
entre uma 
nova classe 
de candida-
tos - mui-
tos deles 
mulheres, 
jovens ne-
gros ou 
imigrantes 
- que con-
quistaram 
vitórias pri-
márias em 
distritos le-
gislativos.

No ano 
passado, o 
Legislativo 
do estado 
revisou os mapas políticos 
após o Censo de 2020 e re-
fez os limites de muitos de 
seus 200 distritos legislati-
vos, com o objetivo de dar às 
comunidades negras e imi-

grantes mais poder político.
Quatro brasileiros con-

seguiram vencer as primá-
rias, três deles já eleitos pa-
ra cargos de deputados na 
Câmara Estadual: Priscilla 
Sousa, eleita pelo 6º Distrito 

( d i s p u t o u 
com outra 
brasileira, 
Margareth 
S h e p a r d ) ; 
Rita Men-
des, elei-
ta pelo 11º 
Distrito; e 
o Deputa-
do Danil-
lo Sena, 
que busca-
va a reelei-
ção. Eles 
disputarão 
as eleições 
gerais em 
novembro 

simbolicamente. Carlos da 
Silva venceu as primárias 
para a indicação do parti-
do Democrata ao cargo de 
Comissário do Condado de 
Plymouth.

(Esq à dir): Danillo Sena; Priscilla Sousa, 

Rita Mendes e Carlos AF DaSilva.

GN.

Há um número crescente de imigrantes de Cuba, Colômbia, Haiti e Peru, 

além dos já tradicionais da Guatemala, Honduras, El Salvador e México.

Imigrantes apreendidos somam 

mais de 2 milhões na fronteira sul

A
s autoridades de fron-
teira americanas tive-
ram mais de 2 milhões 

de imigrantes nos postos de 
controle e centros de deten-
ção na fronteira EUA-México 
até agora neste ano fiscal - es-
tabelecendo um novo recorde 
de imigrantes que tentam en-
trar no país de maneira irre-
gular, vindas principalmente 
das Américas Central e do Sul.

Os EUA têm visto um nú-
mero crescente de imigrantes 
de países mais distantes, in-
cluindo Cuba, Colômbia, Haiti 
e Peru, bem como centros tra-
dicionais da Guatemala, Hon-
duras, El Salvador e México, 
de acordo com Stef Kight, da 
Axios.

Encontros com imigrantes 
referem-se a dois tipos distin-
tos de eventos: apreensões, 
nas quais os imigrantes são 
levados sob custódia nos Es-

tados Unidos para aguardar 
julgamento, e expulsões, nas 
quais os imigrantes são ime-
diatamente expulsos para seu 
país de origem ou último país 
de trânsito sem serem detidos 
nos EUA. 

Nos últimos dois anos, a 
maioria dos encontros que 
ocorreram resultou em expul-
são, não apreensão, por cau-
sa da ordem de saúde públi-
ca conhecida como Título 42, 
em vigor pela pandemia. En-
tre abril de 2020 e o final do 
governo Trump, mais de 80% 
dos encontros mensais de mi-
grantes na fronteira sudoeste 
resultaram em expulsão em 
vez de apreensão.

Porém, o grande número 
de migrantes na fronteira sul 
continua sendo um desafio lo-
gístico, humanitário e político 
para o governo Biden. Os repu-
blicanos atacaram a questão, 

Imigrantes indocumentados detidos no setor de Tucson, no Arizona. 

CBP.

com o governador da Flórida 
Ron DeSantis recentemente 
levando migrantes e requeren-
tes de asilo para Martha’s Vi-
neyard, Massachusetts.

Em 2020, a pandemia de-
sacelerou o trânsito na fron-
teira. Autoridades de frontei-
ra levaram 460.000 imigrantes 
sob custódia naquele ano fis-
cal. Esse número saltou para 

1,7 milhão no ano fiscal de 
2021. Faltando um mês para o 
ano fiscal de 2022, o número 
já ultrapassou 2 milhões pela 
primeira vez.

Apenas em agosto, foram 
203.598 detenções, um au-
mento de 1,7% em relação a 
julho. 22% eram pessoas que 
já tinham sido presas e de-
portadas.

Xerife do Texas abre investigação sobre 

envio de imigrantes por DeSantis  
Um xerife do Texas abriu uma 

investigação sobre as circunstân-

cias em torno da decisão do gover-

nador da Flórida Ron DeSantis de 

levar um grupo de imigrantes de 

San Antonio para Martha’s Vine-

yard, em Massachusetts, twittou a 

agência do condado de Bexar na 

noite de segunda-feira, 19.

“O Gabinete do Xerife do 

Condado de Bexar abriu uma in-

vestigação sobre os migrantes 

que foram atraídos do Migrant 

Resource Center, localizado no 

Condado de Bexar, TX, e levados 

de avião para a Flórida, e depois 

deixados à própria sorte em Mar-

tha’s Vineyard, MA. Além disso, 

estamos trabalhando com advo-

gados particulares que represen-

tam as vítimas, bem como orga-

nizações de advocacia em relação 

a este incidente”, twittou o Ga-

binete do Xerife do Condado de 

Bexar, Javier Salazar, democrata, 

em oposição à DeSantis, que é re-

publicano.

A agência disse que também 

está “se preparando para traba-

lhar com quaisquer agências fe-

derais que tenham jurisdição con-

corrente, caso haja necessidade”. 

Autoridades de Massachusetts 

também solicitaram uma investi-

gação federal sobre tráfico de pes-

soas como resultado do transporte 

de imigrantes. 

Enquanto isso, os democra-

tas da Câmara da Flórida dizem 

que o governador não estava jo-

gando de acordo com as regras 

estabelecidas no orçamento da 

Flórida quando US$ 12 milhões 

foram alocados para o transporte 

de migrantes.

Eles enviaram uma carta ao 

presidente da Câmara e ao presi-

dente do orçamento na segunda-

-feira, 19, levantando uma objeção 

à decisão do governador. Segundo 

eles, os imigrantes eram na ver-

dade refugiados e requerentes de 

asilo, que, de acordo com a lei fe-

deral, podem permanecer nos Es-

tados Unidos enquanto o proces-

so de asilo se desenrola.

De acordo com a carta, os 

fundos foram alocados para “fa-

cilitar o transporte de estrangei-

ros não autorizados deste esta-

do de acordo com a lei federal, 

onde ‘estrangeiro não autoriza-

do’ significa uma pessoa que es-

tá ilegalmente presente nos Esta-

dos Unidos”.

A carta argumenta que qual-

quer intenção que os imigrantes 

possam ter de vir para a Flórida 

não é motivo suficiente para “in-

terceptá-los”.

Um alto funcionário do gover-

no DeSantis disse ao Local 10 Ne-

ws que as famílias venezuelanas 

nunca receberam promessas de 

emprego ou moradia, como foi 

informado anteriormente por al-

gumas autoridades. Em vez disso, 

eles foram informados de que em 

Massachusetts, pode haver muito 

mais recursos para imigrantes.

Governador Ron DeSantis disse que o programa de realocação continuará.

RonDeSantisTwitter.
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Cada vez mais brasileiros 
estão buscando o sonho 
de morar legalmente, 

trabalhar e estudar nos Es-
tados Unidos. O Brasil foi o 
sexto país com mais cidadãos 
sendo empregados nos EUA 
em 2021, atrás apenas da Ín-
dia, China, México, Coreia do 
Sul e Filipinas, de acordo com 
um levantamento do escritó-
rio de advocacia AG Immigra-
tion, especializado em green 
cards e vistos de trabalho para 
os EUA, com dados do Depar-
tamento de Trabalho. 

Pilotos em alta
Comparado ao ano de 

2021, cresceu em 200% a bus-
ca de pilotos brasileiros por 
trabalho nos Estados Unidos 
em 2022 no Dell´Ome Law 
Firm, escritório com sede em 
Nova Iorque especializado em 
imigração de brasileiros para 

os Estados Unidos. 
Segundo a advogada brasi-

leira Liz Dell’Ome, fundadora 
do grupo, pilotos estão em 4º 
lugar entre os profissionais 
que mais procuram o escritó-
rio em busca de assistência ju-
rídica para obtenção de vistos 
de trabalho. “Aposentadoria e 
a retomada do turismo de la-
zer pós pandemia têm sido al-
tamente impactantes no setor. 
A demanda simplesmente não 
consegue ser atendida e há a 
possibilidade de o piloto soli-
citar visto já com contrato de 
trabalho ou, neste caso, um 
passo antes, já que sua habili-
dade profissional trará grande 
benefício aos EUA”, explica a 
advogada.

Demanda por green 
cards

É em busca de um cená-
rio de maior estabilidade so-
cioeconômica, e principal-
mente de melhores salários, 
que muitos brasileiros embar-

Mais brasileiros estão 

vindo trabalhar legalmente 

nos Estados Unidos
Dentre os mais listados estão enfermeiros, médicos, 

profissionais de TI, administradores de empresas, 

empresários, gestores financeiros e advogados.

Viviane Nascimento, 36, é enfermeira natural de São Paulo e foi contratada para trabalhar no Bethesda Health Group, em Saint Louis, Missouri.

Arquivo pessoal.

Maria Fernanda Souza, 21 anos, mora como au pair na Carolina do Sul.

Arquivo pessoal.

cam para os EUA, não mais vi-
sando trabalhos informais ou 
subempregos, mas carreiras 
que exigem especialização e 
em grandes empresas.

Enfermeiros, médicos, 
profissionais de tecnologia 
da informação, administrado-
res de empresas, empresários, 
gestores financeiros, advoga-
dos. De acordo com o Dell´O-
me Law Firm, dos clientes, 
24% são administradores de 
empresas, 21% em tecnologia 
da informação, 10% advoga-
dos, 8% enfermeiros, além de 
outras profissões. 

Gerente de contas, Renata 
Gonçalves da Costa, 48 anos, 
se mudou de Uberaba (MG) pa-
ra Milwaukee, no Wisconsin, 
em 2017. A empresa a transfe-
riu pois precisava de alguém 
para cuidar da conta do clien-

te Apple. “Meu visto era B-1 e 
em 2021 entrei com o pedido 
de green card e recebi há 2 
meses. O processo do primei-
ro visto foi rápido porque vim 
transferida. o contrato de tra-
balho com a empresa do Bra-
sil foi rescindido para que eu 
fosse contratada aqui. 

Sobre mais brasileiros ocu-
pando vagas profissionais e 
morando legalmente, é ótimo, 
segundo ela. “Por incrível que 
pareça temos mão de obra di-
ferenciada de pessoas que tra-
balham muito bem e muitas 
vezes muito melhor do que os 
locais. Acho ótimo”. 

A área da saúde também 
tem sido uma das mais bus-
cadas ultimamente pelo im-
pacto da pandemia. Há uma 
semanas nos EUA, Viviane 
Nascimento, 36, é enfermeira 
natural de São Paulo e foi re-
centemente contratada para 
trabalhar no Bethesda Health 
Group, em Saint Louis, no Mis-

souri. “Acho ótimo vir mais 
brasileiros porque acredito na 
qualidade do nosso serviço. 
Eu estava morando na Arábia 
Saudita e quis vir. Meu proces-
so de visto levou um ano por-
que a embaixada tinha atraso 
na fila de entrevista”, relata. 

Na área de administração 
de empresas, o administrador 
Anderson Ney Passos da Costa, 
48 anos, morava em Belo Hori-
zonte (MG) e decidiu se mudar 
legalmente com a família pa-
ra os EUA em 2016. Atualmen-
te morando em Summerville, 
na Carolina do Sul, ele acre-
dita que um dos motivos que 
o fez mudar foi a segurança, 
a qualidade de vida e condi-
ção de proporcionar um futu-
ro melhor para os filhos. “Fiz 
minha legalização já morando 
aqui. O visto F1 durou 3 anos e 
o Eb2, 2 anos e meio”, destaca.

E, claro, ainda há pessoas 
que trabalham em cargos que 
não exigem formação. O setor 
que mais contratou brasilei-
ros foi o alimentício, com 129 
vagas preenchidas em 2021, 
sem necessidade de experiên-
cia prévia.

Trabalhando como Au pair 
em Moncks Corner, na Caro-
lina do Sul, a paulista Maria 
Fernanda Souza, 21 anos, de 
Tanabi, São Paulo, foca no ca-
minho profissional. Ela veio 
com o objetivo de melhorar 
o inglês e ter mais oportu-
nidades no futuro, e acredi-
ta que, pela experiência nos 
EUA, quando voltar para o Bra-
sil, muitas portas irão se abrir 
na área profissional. “Eu acho 
algo muito bom, pois todos 
merecem essa oportunidade 
de morar fora, aprender uma 
nova língua e viver uma cultu-
ra nova”, ressalta. 

“Acho ótimo vir mais 
brasileiros porque 

acredito na qualidade do 
nosso serviço”, destaca 

Viviane Nascimento, 
enfermeira no Missouri.

200%
a busca de pilotos 

brasileiros para os EUA 
em 2022, segundo o 
Dell´Ome Law Firm.

Como obter o Green Card por intermédio do visto EB2-NIW
Um profissional com um 

diploma avançado ou equiva-
lente, ou um estrangeiro com 
habilidades excepcionais pode 
ser elegível a um visto que le-
va diretamente ao green card.

Os critérios do visto EB-
2 são:

-Histórico acadêmico ofi-
cial mostrando que você pos-
sui um diploma ou certificado 
semelhante de uma faculdade, 
universidade, escola ou outra 
instituição de ensino relacio-
nada à sua área de habilidade 
excepcional;

-Cartas documentando pe-
lo menos dez anos de expe-
riência em tempo integral em 
sua ocupação;

-Uma licença para prati-
car sua profissão ou certifi-
cação para sua profissão ou 
ocupação;

-Provas de que você teve 
um salário acima da média ou 
outra remuneração por servi-
ços que demonstrem sua ha-
bilidade excepcional;

-Filiação em associação 
profissional;

-Reconhecimento por suas 

realizações e contribuições 
significativas para sua indús-
tria ou campo por seus pares, 
entidades governamentais, 
organizações profissionais ou 
empresariais;

Leia o conteúdo completo 
no gazetanews.com.

Arlaine Castro
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Brasil terá parque aquático 

com maior praia artificial

Está prevista, ainda para 
este ano, a inauguração do Ba-
li Park, o novo parque aquáti-
co do Brasil, que terá a maior 
praia artificial da América do 
Sul. Localizado na cidade goia-
na de Luziânia, o empreendi-
mento fica a apenas 80 km 
do Aeroporto Internacional de 
Brasília, no Distrito Federal.

Inicialmente previsto para 
inaugurar em março de 2022, 
o Bali Park teve as obras atra-
sadas devido à pandemia. No 

entanto, no início de setem-
bro, a administração do par-
que aquático anunciou no 
Instagram a conclusão da 
construção. E, inclusive, está 
realizando visitas técnicas nas 
instalações. Por isso, a inaugu-
ração deve ocorrer em breve.

Entre as diversas atrações 
do Bali Park, a que está sendo 
mais divulgada é a praia arti-
ficial, a maior da América do 
Sul, segundo a administração 
do local. 

O novo parque aquático do Brasil fica localizado na cidade de Luziânia (GO). 

Divulgação.

Caixão da Rainha Elizabeth II é erguido durante o funeral em Londres. 

PA MEDIA.

O 
mundo deu adeus à Ra-
inha Elizabeth II. Seu 
reinado foi o mais lon-

go da Coroa Britânica.
Após 11 dias de procissões 

e rituais, o corpo da rainha foi 
enterrado na segunda-feira, 
19. Ela faleceu em sua residên-
cia oficial em Balmoral, na Es-
cócia, no dia 8, aos 96 anos.

Mais de 750 mil pessoas 
passaram pelo funeral  públi-
co. O Rei Charles e os filhos, 
além de outros familiares da 
realeza escoltaram o caixão 
da rainha em Londres.

Multidões se reuniram no 
centro de Londres para teste-

Mundo dá adeus à Rainha 

Elizabeth II: reinado foi o 

mais longo da Coroa
Elizabeth II 

faleceu aos 

96 anos na 

residência oficial 

na Escócia.

munhar a rainha sendo levada 
do palácio até o Parlamento, 
enquanto as armas de artilha-
ria disparavam saudações e o 
Big Ben tocava, na última de 
uma série de cerimônias co-

moventes. 
Transportado em uma car-

ruagem de armas, coberto pe-
la bandeira chamada de Estan-
darte Real  e com a Coroa do 
Estado Imperial colocada em 

uma almofada no topo ao lado 
de uma coroa de flores, o cai-
xão com o corpo de Elizabeth 
foi levado em lenta e sombria 
procissão de sua casa em Lon-
dres para o Westminster Hall, 
onde permanecerá por qua-
tro dias.

Caminhando logo atrás 
estavam Charles e seus ir-
mãos Anne, Andrew e Edward.

Em um segundo grupo es-
tavam os filhos de Charles, 
os príncipes William e Harry, 
uma cena triste, que lembrou 
o dia em que, quando meni-
nos há 25 anos, eles seguiram 
o caixão da mãe, a princesa 
Diana, levado em uma procis-
são semelhante pelo centro da 
capital inglesa.

Foi também uma demons-
tração simbólica de união, já 
que William, de 40 anos de 
idade, agora príncipe de Ga-
les, e Harry, de 37, duque de 
Sussex, supostamente pouco 
se falam depois de um amar-
go desentendimento nos últi-
mos dois anos.

“Foi muito emocionante 
ver a família. Foi uma pode-
rosa demonstração de união”, 
disse Jenny Frame, de 54 anos, 
que esperou mais de quatro 
horas para ver a procissão.
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Q
ue os valores pa-
gos por hora aos 
imigrantes são 
baixos não é ne-

nhuma novidade. Ocor-
re que muitos brasileiros 
já estão sentindo a pres-
são dos recém chegados 
de todo o mundo que en-
frentam risco de vida na 
travessia do Rio Grande, 
no Texas.

O volume já é supe-
rior a dois milhões de 
pessoas, segundo dados 
do Border Report Immi-
gration Encounters, entre 
2021 e 2022, e a travessia 
não cessa.

Esse número, , esti-
mativa do Border Patrol, 
tende a dobrar até o final 
do ano de 2022.

Além da preocupação 
com as drogas, e pessoas 
sem abrigo, bem como 
possíveis doentes entre os

imigrantes, estima-se 
que essa massa de traba-
lhadores tende a entrar 
no mercado informal, re-
duzindo o ganho dos imi-
grantes já legalizados.

Esse trabalho infor-
mal não recolhe impostos 
e essa população que che-
ga vai precisar de auxilio, 
seja do setor público ou 
privado.

A Florida aparente-
mente não está sofrendo 
com essa situação. Tal fe-
nômeno ocorre na fron-
teira dos EUA com o Mé-
xico fica há 20 horas 
dirigindo, ou seja, para 
quem chega sem recursos 
ainda é muito longe.

No Texas já se percebe 
a diminuição do valor pago 
por hora aos informais de 
até cinco dólares . Dados 
abaixo de 2019 indicavam 
que a mão de obra imi-

grante já era responsável 
por 23% dos postos de tra-
balho. Em números atuais, 
estudo ainda não termina-
do, mais no que tudo indi-
ca por ultrapassar 30%

da força de trabalho 
não qualificada.

A comunidade brasi-
leira na Flórida já obser-
va com preocupação esse 
movimento imigratório, 
tendo em vista que os 
custos de moradia, ener-
gia e taxas de juros para 
aquisição de imóveis au-
mentou em alguns casos 
mais de 20%, sendo que o 
valor pago por hora não 
teve reajuste semelhante. 

Se  a renda do brasi-
leiro na Florida seguir es-
sa pressão de baixa, po-
de atrapalhar o poder de 
compra e padrão de vi-
da dos já estabelecidos a 
mais tempo no país.

ECONOMIA

Fabiano Bellati é comentarista de Economia e Política Internacional, Mestre em Relações internacionais e Estudos Europeus pela Universidade de Évora em Portugal, Mestre em 
Administração de Empresas pelo Unisal, escritor e consultor. Como professor Universitário passou pelas principais universidades brasileiras nas áreas de gestão, economia e marketing.

Renda dos imigrantes tende a ser reduzida nos EUA

Por FABIANO BELLATI

Fonte:  Texas Business Leadership Council
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O 
que a inflação realmente 
está fazendo na economia? 
Parece mentira, mas quan-

tas vezes a palavra inflação fez 
parte do seu vocabulário quando 
você ainda morava no Brasil? Pa-
ra a maioria dos brasileiros, in-
flação sempre fez parte do car-
dápio, mas aqui nos EUA nunca 
realmente chegou a ser um pro-
blema… até agora.

Os índices  inflacionários tem 
crescido com uma velocidade no 
mínimo interessante.

E a inflação não está apenas 
corroendo seu poder de compra – 
também está devastando sua con-
ta poupança.

Se você é como muitas pes-
soas, os juros que está ganhan-
do com seu dinheiro estão sendo 
completamente corroídos pela in-
flação. Isso porque a taxa anual de 
inflação vem superando as taxas 
de juros das cadernetas de pou-
pança há anos.

Vejamos alguns números...

Digamos que você tenha $ 
10.000 em uma conta poupança 
que pague 1% de juros. Depois de 
um ano, você teria ganho $ 100 
em juros, o que parece um retor-
no decente.

Mas se a inflação estiver em 
2%, o poder de compra do seu di-

nheiro diminuiu 2% no mesmo 
período. Em outras palavras, os 
$ 10.100 que você tem em sua 
conta podem comprar menos do 
que $ 10.000 poderiam comprar 
um ano atrás.

Como resultado, seu retorno 
real sobre o investimento – ou o 

retorno após a inflação ser con-
siderada – é, na verdade, negati-
vo em 1%.

Agora, vamos trazer isso para 
o mundo real – em 2022, a taxa de 
inflação total foi de 8,5% até ago-
ra,¹ enquanto a taxa média de ju-
ros para contas de poupança é de 
apenas 0,13%.²

Isso significa que para cada $ 
100 que você tem em uma con-
ta poupança, o poder de compra 
desse dinheiro diminui em $ 8,50, 
enquanto o valor do seu dinheiro 
cresce apenas $ 0,13.

Em outras palavras, a inflação 
está massacrando absolutamente 
sua conta poupança.

Então, o que você pode fazer 
sobre isso?

Simples — encontre ativos 
que cresçam a uma taxa que su-
pere a inflação.

Uma opção é investir em ati-
vos com altas taxas de juros com-
postos, como certos tipos de títu-
los. Outra estratégia é investir em 

opções que tenham potencial pa-
ra gerar altos retornos, como imó-
veis por exemplo.

Você também pode iniciar 
um negócio que pode ser di-
mensionado rapidamente e ge-
rar um alto retorno sobre o in-
vestimento.

Qualquer que seja a estratégia 
escolhida, a chave é encontrar um 
ativo que cresça a uma taxa que 
possa superar a inflação.

Portanto, não fique de bra-
ços cruzados e observe como a 
inflação destrói sua conta pou-
pança - tome medidas e encon-
tre um investimento que o aju-
de a acompanhar o aumento do 
custo de vida. Caso contrário, vo-
cê acabará perdendo terreno fi-
nanceiramente.

O fato é que nem a poupan-
ça, nem o mercado de ações está 
muito interessante  no momento.   
Então se liga e protege sei dinhei-
ro deste perigo silencioso.

Uma ótima semana para todos!

POR CLAUDIA FEHRIBACH

Carioca, 

formada em 

Artes pela Uni-

versidade do 

Rio de Janeiro. 

Conselheira 

financeira es-

pecialista em 

orçamento, 

crédito pes-

soal , proteção 

de família e 

acumulação 

de patrimônio.

Vice-Presiden-

te Executiva 

da Five Rings 

Financial.Envie 

sua dúvida 

por email para 

claudia@five-

ringsfinancial.

com

A inflação está comendo o seu dinheiro?

saudefinanceira@gazetanews.comSAÚDE FINANCEIRA

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

melhor para suas necessidades individuais.
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M
iami e Orlando 
são as sedes pre-
feridas pela me-
lhor logística e 

maior concentração de la-
tinos Uma das três sedes 
da Copa do Mundo FIFA 
2026 - ao lado de Canadá 
e México - e tendo o Seatt-
le Sounders como primeiro 
representante da MLS (Ma-
jor League Soccer) no Mun-
dial de Clubes, os Estados 
Unidos ganharam força pa-
ra sediar pela primeira vez 
na história o torneio que 
reúne os campeões conti-
nentais de 2022.

A competição, que 
acontece geralmente no 
mês de dezembro, será dis-
putada provavelmente em 
março de 2023, já que a 
Copa do Mundo do Catar 
preenche o calendário do 

futebol em novembro e de-
zembro deste ano.

Para a FIFA, Orlando 
e Miami, duas cidades da 
Flórida, seriam as sedes 
preferidas para receber os 
jogos do Mundial de Clu-
bes, que deve ter Flamen-
go ou Athletico Paranaen-
se como representante da 
América do Sul - as duas 
equipes decidem a Taça 
Libertadores da América 
no próximo dia 29 de ou-
tubro, em Guayaquil, no 
Equador.

A região da Flórida, se-
gundo os cartolas da FIFA, 
goza de mais simpatia por 
contar com forte concen-
tração do público latino. 
Além disso, teria um des-
locamento menor para os 
participantes que vão via-
jar da Europa, da América 

do Sul e da África.
No entanto, por contar 

com o Seattle Sounders co-
mo primeiro representan-
te dos EUA no torneio dos 
campeões continentais, a 
cidade de Seattle, no esta-
do de Washington, seria a 
primeira opção para os di-
rigentes da Concacaf (Con-
federação das Américas do 
Norte, Central e Caribe) e 
da Federação norte-ameri-
cana de futebol.

E o estádio Lumen 
Field, em Seattle, poderia 
dividir os jogos com mais 
duas opções localizadas 
nas regiões de São Fran-
cisco - Levi’s Stadium, em 
Santa Clara - e Los Angeles 
- Rose Bowl, em Pasadena. 
Ambos devem sediar jogos 
do Mundial de 2026.

ESPORTES

Fã de esporte, amante do futebol, George Fernandes, 48, é jornalista há 22 anos. Natural de Natal/RN/Brasil, ele trabalhou com jornalismo esportivo durante 10 anos.  
Atuou nas áreas de assessoria de imprensa, jornalismo para negócios, copywriting e content marketing.

Flórida entra no radar do Mundial 
de Clubes FIFA 2023

georgenatal@gmail.comPor GEORGE FERNANDES

A 
China entrou na 
briga para sediar 
a próxima edi-
ção do Mundial 

de Clubes - que, geral-
mente, acontecia no Ja-
pão ou em algum país de 
origem árabe no Orien-
te Médio - e já é uma das 
fortes concorrentes dos 

Estados Unidos. A FIFA 
deve se pronunciar e de-
finir local e datas até 
a abertura da Copa do 
Mundo do Catar, dia 20 
de novembro.

O Mundial de Clubes 
é disputado no mês de 
dezembro, desde 2005. 
Mas, as duas últimas edi-

ções aconteceram em fe-
vereiro do ano seguin-
te - o de 2020 em 2021 e 
o de 2021 em 2022 - por 
causa da pandemia da 
Covid-19. A edição atual 
(2022) sofrerá a mesma 
alteração, mas, agora, 
por outro motivo: a Copa 
do Mundo do Catar.

China entra na concorrência

J
á estão definidos na 
próxima edição do 
Mundial de Clubes: 
Real Madrid (cam-

peão europeu), Seatt-
le Sounders (campeão da 
Concacaf), Wydad, do Mar-
rocos (campeão africano) 
e o Auckland City, da Aus-
trália, (campeão da Ocea-
nia). Flamengo e Athletico 

decidem a vada do cam-
peão sul-americano no dia 
29 de outubro próximo.

A decisão asiática, 
prevista para feverei-
ro de 2023, devido à Co-
pa do Catar, será realiza-
da entre o campeão da 
Ásia Ocidental e o Urawa 
Red Diamonds, do Japão, 
campeão da Ásia Orien-

tal. Como o regulamen-
to do Mundial de Clubes 
não permite a partici-
pação de dois clubes do 
mesmo país, em caso de 
confirmação dos EUA co-
mo sede, o Pumas, do 
México, vice-campeão da 
Liga dos Campeões da 
Concacaf, ganharia uma 
vaga.

Quatro clubes garantiram vaga
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O 
azeite de oliva extra 
virgem está popula-
rizando-se cada vez 
mais. O produto é 

reconhecido como alimento 
funcional (benefícios extras 
além da nutrição), pois pos-
sui vários antioxidantes ca-
pazes de prevenir doenças do 
coração, derrame, câncer e 
também fortalecer o sistema 
imunológico.

Entre as opções de óleos 
existentes no mercado atual, 
o azeite é considerado o mais 
benéfico ao organismo. O pa-
pel dos antioxidantes exis-
tentes nele é inibir os radi-
cais livres que circulam no 
organismo e que podem cau-
sar muitos danos à saúde. 
Lembrando que são várias 
as situações que aumentam 
produção de radicais livres 
em nosso corpo: estresse, 
exercícios intensos, fumo, 
má-alimentação, poluição, 

doenças, remédios, etc.
Enquanto os outros óleos 

são produzidos a partir das 
sementes, o azeite é o único 
extraído do fruto (azeitona). 

Possui gordura monoinsatu-
rada (gordura saudável), vi-
taminas (principalmente vi-
tamina E), minerais e vários 
compostos antioxidantes.

O hábito de uma alimen-
tação saudável com azeite 
também será capaz de redu-
zir o colesterol LDL (mau co-
lesterol) e aumentar o HDL 

(bom colesterol), que protege 
as artérias e reduz os triglicé-
rides do sangue.

O melhor tipo de azeite é 
o prensado a frio com acidez 

menor que 1%. O ideal é de 
até 0,5%. Outra observação: 
por ser um óleo puro e mui-
to sensível, o azeite não deve 
ser consumido quente ou pas-
sar por processos em que ha-
ja forno ou fogão. A melhor 
forma de manter sua gordura 
saudável e vitaminas é consu-
mi-lo cru e frio (sobre alimen-
tos quentes ou frios). Atenção 
também à embalagem: o azei-
te deve estar em uma garrafa 
escura e de vidro.

Esse tipo de óleo é essen-
cial aos esportistas e atletas 
uma vez que seu aporte caló-
rico é alto e oferece boa nutri-
ção ao organismo. Para quem 
quer ganhar massa magra, in-
dico o consumo de azeite 3x/
dia (3 colheres de sopa) pa-
ra que a dieta seja reforçada 
com mais calorias. Para quem 
quer emagrecer, indico con-
sumir o azeite 1 ou 2x/dia (de 
1-2 colheres de sopa).

SAÚDE & BEM-ESTAR

Bacharel em Nutrição | ISSA Certified Nutritionist | Pós graduada em Nutrição Clínica & Metabolismo | Pós Graduada em Nutrição Esportiva | Ex-atleta Fitness 
Giovana Guido | Site: giovanaguido.com.br | YouTube: Giovana Guido | Fan Page Facebook:  Giovana Guido | Instagram: @giovanaguido

Tudo sobre Azeite de Oliva

giovanaguido.com.br/Por GIOVANA GUIDO
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PLANETA MÚSICA

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

planetamusica@gazetanews.comPor GENE DE SOUZA

Baile Backyard vai comemorar 1 ano da “big 

band” Gafieira Rio Miami

O 
próximo Baile Back-
yard com Gafieira 
Rio Miami aconte-
cerá no sábado, 24 

de setembro, no Backyard 
em Ft. Lauderdale. Venham 
dançar, cantar e prestigiar 
essa “big band” brasileira 
com 11 músicos excepcio-
nais. O Baile Backyard será 
uma comemoração de um 
ano do grupo e uma oportu-
nidade de assistir a esse pro-
jeto realmente único na Flo-
rida e nos Estados Unidos, 
com muita batucada, suin-
gue e alegria. Lupa vai estar 
no comando da pista antes e 
depois da banda, com muito 
samba e musica dançante.

E para tornar o baile ain-
da mais divertido, haverá a 
presença de convidados es-
peciais como colaboradores, 
músicos e cantores. Um con-
vidado mais que especial já 

está confirmado – Jair Olivei-
ra! Produtor musical, cantor, 
compositor e ator, Jair é filho 
do lendário cantor Jair Rodri-
gues. Também haverá dança-
rinos profissionais para fazer 
demonstrações e ensinar pas-
sos básicos para o publico.

Gafieira Rio Miami foi 
criada em 2021 por Diogo 
Brown, baixista e composi-
tor brasileiro vencedor do La-
tin GRAMMY. O Gafieira Rio 
Miami mistura samba, jazz 
e soul com belíssimos arran-
jos, um naipe de metais po-
tente, e a voz encantadora da 
Isa Duarte. O repertorio da 
banda inclui arranjos anima-
dos de “A Volta da Gafieira” 
de Alcione, “Vou Deitar e Ro-
lar” de Baden Powell e Pau-
lo Cesar Pinheiro, “Nanã” de 
Moacir Santos, “Mancada” de 
Gilberto Gil, e muito mais.

O Backyard é um espaço 

ao ar livre divertido com bar 
completo para compra de 
bebidas, e fica localizado na 
100 SW 3rd Ave, Ft Lauder-
dale,33312. O evento aconte-
ce no sábado, 24 de setem-
bro, portas 6pm com happy 
hour e show as 7pm. Haverá 
presença do food truck bra-
sileiro Marco’s Top Burger. 
A entrada é gratuita com RS-
VP, então pegue seus ingres-
sos agora no site Backyar-
dFTL.com

A 
Academia Latina 
da Gravação anun-
ciou os indicados 
ao Latin GRAMMY 

2022, cuja cerimônia de pre-
miação acontece no dia 17 
de novembro em Las Vegas 
(LARAS). A brasileira Anitta, 
com o hit global “Envolver” 
(que chegou a alcançar o 1º 
lugar do ranking global do 
Spotify), foi indicada na ca-
tegoria “Gravação do Ano”, 
além de também disputar o 
prêmio de “Melhor Gravação/
Interpretação Reggaeton”.

Além de Anitta, outros 
brasileiros também estão en-
tre os finalistas nas catego-
rias gerais (aquelas não espe-
cíficas aos produtos lançados 
em língua portuguesa). A ca-
tegoria Melhor álbum de Ja-
zz Latino tem três brasileiros 
entre os finalistas: Antonio 
Adolfo, pelo álbum “Jobim 
Forever”; Eliane Elias, que 
gravou o álbum “Mirror Mir-
ror” ao lado de Chick Corea 
e Chucho Valdés; e Hamilton 

Brasileiros finalistas ao 

Latin GRAMMY 2022
de Holanda (ao lado de Cha-
no Domínguez e Rubem Dan-
tas) por “Chabem”. Aliás, o 
bandolinista ainda concor-
re em outra categoria — Me-
lhor Álbum Instrumental, 
com o disco “Maxixe Samba 
Groove”.

Nas categorias técnicas, 
aparecem outros brasileiros, 
que assinam três produtos in-
dicados em Melhor Álbum 
de Engenharia de Grava-
ção —   Felipe Tichauer por 
“Dentro da Matrix”, de Éri-
co Moreira; Zé Nigro, Gusta-
vo Ruiz, João Milliet, Rodrigo 
Sanches e Felipe Tichauer, 
por “Indigo Borboleta Anil”, 
de Liniker; e Marcelo Sa-
boia e André Dias, por “Jo-
bim Forever”, de Antonio 
Adolfo.

Nas categorias em língua 
portuguesa, destacam-se jo-
vens artistas que acabaram

indicados, mesmo con-
correndo com nomes co-
nhecidos e por vezes con-
sagrados. São os casos dos 

finalistas na categoria Me-
lhor Canção — Liniker (por 
“Baby 95”), Jão (“Idiota”) e 
Marina Sena (“Por Supues-
to”). Jão e Marina Sena ain-
da aparecem entre os nomes 
que disputam na categoria 
Melhor Álbum Pop, por “Pi-
rata” e “De Primeira”, res-
pectivamente, assim como 
Bala Desejo (disco “Sim, Sim, 
Sim”) e Gilsons (“Pra Gente 
Acordar”).  Ou Baco Exu do 
Blues, finalista na categoria 
Álbum de Rock ou Música Al-
ternativa, por “QVVJFA?”. Pa-
ra ver a lista completa dos 
indicados visite o site Latin-
Grammy.com
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Don’t Worry 
Darling
Warner Bros 

Pictures

O thriller 
psicológico 
“Don’t Worry 
Darling” 
estreia nos 

cinemas na sexta-feira, dia 23 de 
setembro. O longa acompanha 
uma dona de casa na década de 
1950 que descobre uma verdade 
perturbadora sobre sua vida 
com o marido, até então, per-
feita. A vida perfeita se mistura 
com ficção e sair da cidade não 
vai ser uma tarefa fácil. “Don’t 
Worry Darling” teve sua estreia 
mundial no Festival de Veneza 
e conta no elenco com Florence 
Pugh, Harry Styles, Chris Pine, 
Gemma Chan, Olivia Wilde, en-
tre outros. A direção ficou por 
conta de Olivia Wilde.

Cuando Sea 
Joven
Pantelion

Também 
entrando em 
cartaz nas 
salas de cinema 
no dia 23 de 
setembro, a co-

média “Cuando Sea Joven”. Uma 
adaptação do filme coreano Miss 
Granny, “Cuando Sea Joven” 
conta a história de Malena 
(Verónica Castro), de 70 anos, 
que ganha uma segunda chance 
na vida quando magicamente 
volta a ter 22 anos. Desta vez, 
posando como ‘Maria’ (Natasha 
Dupeyrón) para esconder sua 
verdadeira identidade, ela se 
torna a vocalista da banda de 
seu neto tentando recuperar o 
sonho de cantar, o sonho que 
ela teve que desistir. Além de 
Veronica e Natasha, também 
estão no elenco Michael Ronda, 

Eduardo Santamaria, Alejandra 
Barros e Edgar Vivar e participa-
ção especial de Maribel Fernan-
dez e Manuel “Flaco” Ibañez. A 
direção é de Raúl Martínez.

Blonde
Netflix

Já está nos ci-
nemas de todo 
o país o dra-
ma biográfico 
“Blonde”, com 
a atriz Ana 
De Armas. 

Após uma infância traumática, 
Norma Jeane Mortenson tornou-
-se atriz, na Hollywood dos anos 
1950 e início dos anos 1960. Ela 
se transformou em uma figura 
mundialmente famosa, sob o 
nome artístico de Marilyn Mon-
roe. Mas, por trás dos holofotes 
da fama, a atriz vivia guerras 
pessoais, e suas aparições na 
tela contrastam fortemente 

com os problemas de amor, 
exploração, abuso de poder e 
dependência de drogas que ela 
enfrentava em sua vida privada. 
“Blonde” é uma reimaginação 
da vida de um dos símbolos 
mais duradouros de Hollywood, 
de sua infância volátil como 
Norma Jeane, até sua ascensão 
ao estrelato e envolvimentos ro-
mânticos, o longa se apresenta 
como uma especulação da vida 
da sex symbol, atriz e modelo. 
Baseado no livro homônimo de 
Joyce Carol Oates e adaptado 
para as telonas por Andrew 
Dominik, que também assina 
a direção. Bobby Cannavale e 
Adrien Brody também estão no 
elenco. “Blonde” fica disponível 
na Netflix, na sexta-feira, dia 28 
de setembro.

Moonage Daydream
NEON

Se você gosta das músicas do David 

Bowie, um dos artistas mais com-
pletos que a indústria musical já 
teve, então “Moonage Daydream” 
é para você. O documentário entra 
em cartaz no dia 23 de setembro. O 
longa acompanha a vida e a carrei-
ra musical de David Bowie. O fi lme 
explora a jornada criativa, musical 
e espiritual do artista icônico e 
ilumina não apenas a vida, mas 
também a personalidade de Bowie, 
que trabalhou principalmente na 
música e cinema - mas também 
explorou outras formas de arte ao 
longo de sua vida, incluindo dança, 
pintura, escultura, colagem, audio-
visual, roteiro, atuação e teatro. O 

fi lme apresenta 
as faixas musi-
cais e arquivos 
pessoais de 
Bowie. “Moona-
ge Daydream” 
foi escrito e 
dirigido por 
Brett Morgen.

CINEMA

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

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

As estreias no cinema e canais de streaming

cinema@gazetanews.comPor JANA NASCIMENTO NAGASE

 Warner Bros Pictures
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Fernanda Cirino, Simone Rolim, Denise Guzzo e Silvia Kroth Todo mundo entrou no clima do tema.

Johnny foi a atração principal da festa com show pra lá de animado

Alexandre Piquet e o Cônsul Geral do Brasil em Miami Embaixador André 

Odenbreit Carvalho. Michel Temer, Adriana de França e Alexandre Piquet.

#bosslady Kenia

Kenia Karla’s Bash

Michel Temer em 

Miami

Back to the 80’s em Hollywood

N
o dia 17 de setembro, sába-
do, Kenia Karla, comemo-
rou mais um aniversário. 

Kenia, que é conhecida por reali-
zar festas animadíssimas e origi-
nais, desta vez celebrou o empo-
deramento feminino com o tema 
#bosslady. Parabéns!

N
o dia 16 de setembro, Mi-
chel Temer esteve em 
Miami para um almoço 

de lançamento do livro “A Re-
forma da Tributação das Empre-
sas, volume 2”. Michel Temer é 
advogado, prefaciador do livro 
e ex- Presidente da República. O 
evento contou com a presença 
de empresários e autoridades, 
entre eles, Dr.

Alexandre Piquet, advogado, 
coautor do livro e Presidente da 
BACCF. Foto: Bill Paparazzi

N
o dia 10 de setembro, a festa mais badalada da Flo-
rida animou o palco do Viva Brazil, em Hollywood. 
A

festa que já é tradicional em Broward County, ago-
ra invadiu Miami Dade, atraindo o publico que curte um 
flashback! Além de Johnny e Banda, DJ Vlad também fez 
a galera dançar. A noite foi promovida pelo Gazeta Ne-
ws e produzida pela Miami Be Happy, com Johnny e Fer-
nanda Cirino. Também apoiaram o evento Bella Smile, 
Hair4You, Uni Vista Insurance, Print and Post, Viva Brazil 
e Lucas Lens (fotógrafo oficial da festa).

INSIGHT

Chris Bianchi é gaúcha, advogada, formada em Direito no Brasil, especialista em Direito Digital .Desde 2004 atua na area de 
comunciação e integra as pessoas através de eventos sociais. Iniciou sua coluna social no GazetaNews em 2004

insight@gazetanews.comPor CHRIS BIANCHI

Festival Brasileiro de 

Cinema em Miami

O 
26th Inffinito Brazilian Film 
Festival aconteceu entre os dias 
10 a 16 de setembro  e reuniu 

apaixonados pelo cinema brasileiro. 
Varios curtas e longas concorreram ao 
Troféu Lente de Cristal. 
Durantes as exibições que acontece-
ram em Miami o público pode parti-
cipar de bate papos com diretores e 
atores de filmes, coquetéis e também 
show de encerramento com a cantora 
Adriana Calcanhoto.  
O GAZETANEWS apresentou o filme A 
viagem de Pedro, em homenagem aos 
200 anos da Independência do Brasil.

Fernanda Cirino (Editora GN) com a jornalista Ana Flavia 

Magalhães durante a exibição do filme “A viagem de Pedro”.




