
O maior jornal brasileiro na Flórida

Número de universitários 
estrangeiros aumenta nos EUA 

E
studantes internacionais estão retornando após 
uma queda signifi cativa durante a pandemia, 
de acordo com o Relatório Portas Abertas 2022 

sobre Intercâmbio Educacional Internacional. Qua-
se 1 milhão de estudantes vieram para os EUA no 

ano acadêmico de 2021-2022 de mais de 200 países. 
Do Brasil, 14.897 estudantes internacionais estavam 
matriculados nas instituições de ensino superior dos 
EUA em 2021/22, um aumento de 6,4% em relação ao 
ano fi scal anterior. EUA | Pág. 15

Durante o ano letivo de 2019-2020, aproximadamente 1.075.496 alunos estrangeiros estavam matriculados em universidades nos EUA.
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O 
jornalismo não é pu-
blicar o que se quer, 
mas o que se deve. 

“Jornalismo é publicar aqui-
lo que alguém não quer que 
se publique. Todo o resto é 
publicidade”. Essa frase, de 
William Randolph Hearst, é 
bastante famosa entre os pro-
fissionais da comunicação, 
especialmente aqueles que 
trabalham na imprensa, por 
trazer uma visão idealista e 
até romântica sobre o impac-

to da reportagem na socieda-
de. Porém, se no mundo of-
fline, dominado pela mídia 
impressa e por emissoras de 
rádio e televisão, as frontei-
ras entre informação e pro-
paganda eram mais visíveis 
nas páginas de papel e nas 
grades de programação, não 
podemos dizer o mesmo dos 
tempos conectados em que 
vivemos” , analisam Mariana 
Mandelli e Isabella Galante 

no texto: Jornalismo, infor-
mação e publicidade: frontei-
ras borradas, publicado no si-
te especializado EducaMidia. 

Com a internet, a forma 
como nos comunicamos mu-
dou profundamente, e a de 
fazer jornalismo também. 
No entanto, a ética, que pau-
ta a profissão, segue intacta 
como o norte de qualquer 
veículo de comunicação. Pe-
lo menos é como deve ser e 
como o grupo Gazeta News 

sempre fez e conti-
nua fazendo. 

Com base em 
uma análise da his-
tória do jornalismo 
e em entrevistas 
com especialistas, 
a sociedade se tor-
nou mais polariza-
da e descrente a par-
tir desse fenômeno, 

sobretudo no recorte políti-
co, argumenta Manuella Ma-
ria Silva Menezes, na Univer-
sidade Católica Portuguesa, 
em sua dissertação de mes-
trado “Como as fake news 
impactam o jornalismo no 
século 21”, que investiga o 
impacto das fake news no 
campo da comunicação, pu-
blicada no site de jornalis-
mo Nexo. 

No estudo, a autora de-

fende que estudar profun-
damente este evento torna-
-se crucial para entender a 
comunicação da era atual e 
também evitar que se come-
tam injustiças baseadas em 
mentiras. As fake news põem 
em xeque a verdade e a mis-
são do jornalismo, cuja fun-
ção primordial é informar 
corretamente, para que os 
membros da sociedade se po-
sicionem fundamentados na 
realidade ou, conscientemen-
te e se preferirem, em seus 
próprios valores, mas sem 
utilizar subterfúgios para tal.

Em uma sociedade demo-
crática, não há como deba-
ter saudavelmente nenhuma 
medida, da saúde à imigra-
ção, se os cidadãos e as au-
toridades não estiverem ali-
nhados sobre o que é, de fato, 
verdade. Ou, pelo menos, so-
bre o que é a verdade factual. 
A desinformação confunde 
e transforma o debate em 
um duelo infindável de opi-
niões. Já em um regime au-
toritário, sem imprensa li-
vre ou diversidade política, 
e com liberdade de expres-
são limitada, as mentiras po-
dem tranquilamente ganhar 
as manchetes dos meios de 
comunicação sem que sejam 
ameaçadas por dúvidas ou in-

quirições.
Para investigar o impac-

to das fake news no compor-
tamento dos consumidores 
de informações nas mídias 
sociais, a pesquisa percorre 
a história do jornalismo, a 
fim de identificar os contex-
tos sociais em que ocorre-
ram mudanças significativas, 
e como cada etapa deixou 
ideias ou modus operandi en-
contrados hoje na dissemina-
ção de desinformação.

As conclusões do traba-
lho identificam a dúvida, a 
polarização e a descrença 
que o fenômeno das fake ne-
ws gerou na sociedade, com 
destaque para o campo polí-
tico e midiático/jornalístico.

“Educar para a informa-
ção, considerando todas es-
sas nuances e camadas com-
plexas do mundo digital, é a 
melhor maneira de formar-
mos cidadãos livres e aptos 
a fazer escolhas conscientes. 
E esse processo precisa come-
çar dentro da escola”, ressal-
ta o EducaMidia. 

Trechos extraídos dos 
textos: Jornalismo, informa-
ção e publicidade: fronteiras 
borradas, do EducaMidia e 
Como as fake news impac-
tam o jornalismo no século 
21, do Nexo.
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As cidades foram analisadas em “celebrações, segurança e acessibilidade, e outros critérios.

Três cidades da Flórida estão entre os 

melhores lugares para o Thanksgiving 

O 
fi m de semana do fe-
riado de Thanksgiving 
(Ação de Graças) é uma 

das épocas de viagem mais 
movimentadas do ano e três 
cidades da Flórida fi caram en-
tre as melhores para se pas-
sar a data.

Um levantamento feito pe-
lo Wallethub baseou suas clas-
sifi cações em: Celebrações e 
Tradições, Acessibilidade, Se-
gurança e Acessibilidade, Ação 
de Graças (Caridade e traba-

lho voluntário) e Previsão do 
tempo.

As três principais cidades 
são: 

Miami
Miami fi cou empatada em 

1º lugar em “Número de even-
tos de Ação de Graças per ca-
pita” e em 4º lugar em “Cele-
brações e Tradições de Ação 
de Graças”.

Tampa
Tampa fi cou empatada em 

1º lugar em “Número de even-

tos de Ação de Graças per ca-
pita”, em “Número de lojas de 
decorações natalinas per capi-
ta” e fi cou em 5º lugar em “Ce-
lebrações e Tradições de Ação 
de Graças”.

Orlando
Orlando fi cou empatada 

em 1º lugar com “Número de 
Eventos de Ação de Graças per 
Capita”, “Número de lojas de 
decorações natalinas per capi-
ta”, e em 2º em “Celebrações e 
Tradições de Ação de Graças”.Miami empatou em “número de eventos de Ação de Graças per capita”.

@visuals.by.luis

Custos de aluguel na Flórida permanecem entre os mais altos do país

Os custos para alugar um 
apartamento ou casa podem 
estar diminuindo um pouco 
nos EUA, só não na Flórida.

De acordo com pesquisa-
dores da Florida Atlantic Uni-
versity e de duas outras esco-
las, os custos de aluguel no 
Estado do Sol permanecem 

entre os mais supervaloriza-
dos do país. 

Segundo o estudo, a área 
metropolitana de Miami, que 
inclui o condado de Palm Bea-
ch, lidera os EUA com locatá-
rios gastando 18,22% a mais 
do que deveriam, com base no 
histórico de preços de locação 

anteriores.
Cinco outros mercados da 

Flórida estão entre os 10 prin-
cipais em prêmios de aluguel 
mais caros:

Cape Coral-Fort Myers
Tampa
North Port-Bradenton
Orlando

Deltona-Daytona Beach
A nível nacional, o prémio 

médio de aluguer no fi nal de 
setembro foi de 9,33%.

O apartamento médio de 
um quarto em West Palm Bea-
ch custa US$ 1.750 por mês, de 
acordo com o site imobiliário 
Zumper. Área metropolitana de Fort Myers.

Florida Smart.

Já teve vontade de tomar 
uma cerveja ou uma taça de vi-
nho enquanto faz compras? O 
Publix Supermercados lançou 
o Pours at Publix - um concei-
to lançado recentemente que 
permite ao consumidor com-
prar chope, vinho, café, chá 
e smoothies. Eles geralmente 
podem ser encontrados nas lo-
jas Greenwise da Publix, mas 
não são gratuitas.

De acordo com o site Pu-
blix, no Pours at Publix “pode 
desfrutar de um copo no nos-
so bar ou levá-lo consigo en-
quanto faz compras. E seja no 
happy hour, no domingo de 
diversão ou a qualquer hora, 
você pode desfrutar de uma 
bebida no Pours.”

No momento, as bebidas 
estão disponíveis nas lojas de 
Orlando, Clermont, Naples, 
Ormond Beach e Saint Augus-
tine. Bem como várias lojas 
Publix Greenwise, incluindo 
os locais em 8210 Glades Rd. 
em Boca Raton.

Confi ra a matéria comple-
ta no gazetanews.com.

Lojas Publix 

passam a oferecer 

cerveja e vinho
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O coquetel de inauguração da Herreira Jewelry será no domingo, 20 de novembro, no Town Center em Boca Raton.

Marca brasileira de semijoias Herreira abre 

primeira loja no exterior em Boca Raton (FL) 

E
mpresa brasileira de 
semijoias com fabrica-
ção própria, a Herreira 

Joias vai abrir uma loja física 
no sul da Flórida -a Herreira 
Jewelry em Boca Raton. Há 
14 anos “vendendo autoes-
tima em forma de joias”, a 
marca é  hoje uma das líde-
res no mercado brasileiro, 
com vendas também na Eu-
ropa, e acaba de vir também 
para os Estados Unidos. 

O coquetel de inaugura-
ção será no domingo, 20 de 
novembro, no Town Center 
em Boca Raton, de 4pm as 
6pm, e contará com a pre-
sença da CEO e designer da 
marca, Patrícia Caramaschi. 

Herreira é uma marca de 
semijoias de alto padrão pa-
ra mulheres que não abrem 
mão da sofisticação. Com a 
missão de criar estilo e ge-
rar desejo no segmento de 
semijoias, a empresa tem 
como visão ser referência 

em fabricação de semijoias 
com excelência em criativi-
dade e gestão.

“Há 14 anos no merca-

do, reinterpretamos o con-
ceito das pedras semiprecio-
sas brasileiras em termos de 
design, nossos princípios são 
baseados em  inovação e ou-
sadia.  O conceito de satisfa-
zer todos os nossos clientes 
vem do coração e temos or-
gulho em dizer que todas as 
nossas coleções são 100% ori-
ginais. A Herreira é uma em-
presa brasileira que está no 
mercado há mais de uma dé-

cada, complementando a be-
leza feminina através de seus 
acessórios,  porém, estava na 
hora de ir mais longe, e com 
isso nasceu o sonho de abrir 
a primeira loja da Herreira 
no exterior”, destaca a CEO.

Arca Herreira

Com um propósito que 
vai além da fabricação e ven-
da das semijoias, a empre-
sa lançou o projeto  “ARCA 
HERREIRA”, que visa ajudar 
outras pessoas a conquista-
rem a independência finan-
ceira por meio da franquia 
da marca. 

“Não é apenas mais uma 
loja que estamos abrindo, 
mas sim uma loja que vai 
ajudar outras mulheres a 
realizar seus sonhos. Apre-
sentamos a “ARCA HERREI-
RA”, um projeto que além 
de trabalhar a marca da lo-
ja física no Brasil, vai ajudar 
outras pessoas a realizarem 
o sonho de ter o próprio ne-

gócio”, afirma Caramaschi. 
Com uma estrutura ins-

pirada em uma arca, que sig-
nifica aliança protegida por 
Deus, o sonho de transfor-
mar a marca em algo maior 
está se concretizando. A 
franquia funciona como os 
conhecidos quiosques den-
tro de shopping centers. Po-
rém, com muito mais acon-
chego e sofisticação, além 
do custo-benefício, garante 
a empresária.

Trazendo uma história 
repleta de conquistas, a Her-
reira Joias começou do zero 
para uma marca hoje reco-
nhecida internacionalmen-
te pelo empreendedorismo 
eficiente. Suas semijoias 
são comercializadas inclu-
sive para a TV, compondo 
o figurino de personagens 
de programas e novelas no 
Brasil. Conheça mais sobre 
a Herreira Jewelry no gaze-
tanews.com. 

CEO e designer da marca, Patrícia Caramaschi estampa as coleções e 

estará presente no lançamento no sul da Flórida.

Divulgação.

“Não é apenas mais 

uma loja, mas sim uma 

que vai ajudar outras 

mulheres a realizar seus 

sonhos”, destaca

Patrícia Caramaschi. 
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Com mais de 20 anos de experiência e passagens por diversos países, o 

paulista Rafael Cassaro é referência na arte do realismo preto e cinza.

Tatuador brasileiro se destaca com 

tatuagens realistas na Flórida 

O 
paulista Rafael Cassaro 
viaja o mundo tatuan-
do pessoas e já deixou 

sua arte em diversos países da 
Europa, América do Sul e do 
Norte. Atualmente, seu local 
de trabalho é no Stefano’s Tat-
too Studio, um dos melhores 
estúdios da Flórida, localizado 
em Fort Lauderdale.

Com mais de 20 anos de 
experiência e mais de 1.000 
tatuagens realizadas, Cassaro 

aposta na arte realista. “Eu fa-
ço tatuagens realistas e meu 
objetivo é que fique melhor 
do que o cliente pede e imagi-
na”, diz o especialista em rea-
lismo preto e cinza, mas que 
também faz tatuagens colori-
das que encara como desafio.

Em entrevista ao Gazeta 
News, Cassaro fala sobre o pri-
meiro contato com tatuagem, 
a carreira, motivação e proje-
tos futuros. 

Carreira 
“Comecei a tatuar em San-

to André, São Paulo, com 18 
anos. Até então, eu gostava 
de artes, mas a tatuagem ain-
da não fazia parte da minha vi-
da. Meu irmão, que hoje tam-
bém é tatuador, foi fazer uma 
tatuagem e me chamou para 
ir com ele. A gente fazia arte 
em graffiti, mas nunca tínha-
mos feito tatuagem. Foi o meu 
primeiro contato e achei inte-

ressante por ser mais um tipo 
de arte. Comprei os materiais 
e comecei a aprender, tatua-
va as pessoas em casa mesmo. 
Não era algo que eu recebia di-
nheiro, não achava que eu iria 
me sustentar daquilo, depois 
que fui percebendo e as coisas 
foram se encaixando. Por isso 
digo que não fui eu que esco-
lhi a tatuagem, a meu ver, foi 
a tatuagem que me escolheu”, 
ressalta. rafael Cassaro foi jurado na Empire States Tattoo Expo de Nova York.

divulgação.

Convenções como jurado nos EUA e projetos futuros
Há apenas nove meses nos 

EUA, Cassaro já participou de 
diversos eventos da área, sen-
do inclusive convidado a ser 
jurado. “Fui jurado em dois 
dos melhores eventos nos 
EUA, a Empire States Tattoo 
Expo de Nova York e a Golden 
State Tattoo Expo da Califór-

nia. São os mais importantes 
porque reúnem os melhores 
artistas, profissionais e é um 
ambiente propício para tro-
ca de contato também. Outro 
ponto importante é que sou 
patrocinado pela Eternal Ink, 
a maior marca de pigmentos 
da América. Assim que che-

guei, me contrataram, o que é 
uma coisa muito difícil de con-
seguir e que me deixou muito 
feliz também.”

Quanto a projetos futuros, 
montar o primeiro estúdio é 
o primeiro deles. “Ainda es-
tou vinculado ao estúdio que 
me contratou para vir, mas 

penso em ter o meu próprio 
também. E expandir também 
ao longo dos anos até cons-
truir um grande estúdio de 
tatuagem, talvez aqui mesmo 
em Boca Raton, onde moro 
atualmente. A minha ideia é 
crescer.

Com mais de 1.000 tatuagens, Cassaro tem como foco a arte realista.

divulgação.
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American Airlines abre 700 

vagas de emprego no sul da FL
A American Airlines está 

expandindo sua força de tra-
balho no sul da Flórida, co-
meçando com 700 posições 
abertas nos departamentos de 
atendimento ao cliente e re-
servas.

São 600 vagas abertas pa-
ra representantes de reservas, 
que são posições remotas que 
exigem que os candidatos mo-
rem em um raio de 75 milhas 
do Aeroporto Internacional de 
Miami. O salário inicial é de 
US$ 13,05 por hora, com au-
mentos anuais e oportunida-
des de bônus. 

Os outros 100 novos em-
pregos serão representantes 

de atendimento ao cliente em 
pessoa no MIA. Há oportunida-
des de tempo integral e meio 
período. 

A American Airlines é a 
maior companhia aérea do 
MIA, operando 335 voos diá-
rios para mais de 140 desti-
nos. Com 13.500 funcionários 
baseados localmente, o AA é o 
terceiro maior empregador do 
Condado de Miami-Dade. Em 
2022, a companhia aérea con-
tratou 2.000 pessoas e diz es-
tar empregando mais pessoas 
na área de Miami do que an-
tes da pandemia. 

Leia a matéria completa 
no gazetanews.com.

100 vagas são para atendimento ao cliente no aeroporto de Miami.

aa Facebook.

O menino teria entrado na área da piscina por um portão aberto; afogamento 

é a principal causa de morte de crianças de 1 a 4 anos no estado da Flórida.

Reação rápida de vizinha salva 

criança que se afogava na piscina

U
ma criança encontrada 
já “azul e sem reação” 
após se afogar em uma 

piscina foi trazida de volta à 
vida por uma atendente de 
ônibus escolar. 

O caso aconteceu no con-
dado de Charlotte, cerca de 
160 quilômetros ao sul de 
Tampa, e os funcionários das 
escolas públicas do condado 
de Charlotte identificaram a 
salvadora como Kathleen Ri-
chardson, funcionária do dis-
trito. Felizmente, o menino 
foi salvo a tempo e sobrevi-
veu, disseram as autoridades.

Kathleen estava fora de 
casa, fazendo limpeza depois 
do furacão Ian quando ouviu 
a vizinha gritar: ‘Alguém, por 
favor, me ajude, ligue para o 
911’. Ela então largou o que 
estava fazendo e correu para a 
casa da vizinha e encontrou a 
mãe puxando seu filho de de-

zessete (17) meses para fora da 
piscina. “A criança estava azul 
e sem resposta”, disse ela.

A vizinha então “agarrou 
a criança”, virou-a de bruços 
e começou a dar tapinhas em 
suas costas até que a água da 
piscina escorria de sua boca. 
Logo depois realizou os pro-
cedimentos de primeiros so-
corros na criança, até que o 
socorro chegou. 

“Kathleen fez o que foi 
treinada para fazer, como 
atendente de ônibus do con-
dado de Charlotte “, relatou 
o distrito, que enviou um co-
municado sobre o ocorrido à 
imprensa. 

Segundo o canal WBBH, o 
incidente aconteceu em North 
Port quando a mãe e dois ir-
mãos da criança”estavam le-
vando o lixo para fora”. O me-
nino teria entrado na área da 
piscina por um portão aberto. 

a vizinha encontrou a criança já “azul e sem sinais vitais” e fez o socorro.

Pixabay.

A mãe do menino disse que a 
rápida chegada da vizinha “foi 
como se um anjo estivesse lá”.

Mortes

Os Centros de Controle e 
Prevenção de Doenças dizem 
que o afogamento é a princi-
pal causa de morte de crian-
ças de 1 a 4 anos no estado 
da Flórida.

Nick VinZant, analista de 

pesquisa sênior e especialista 
em seguros da QuoteWizard, 
analisou os números dos últi-
mos três anos e descobriu que 
mais de 410 pessoas morre-
ram afogadas em piscinas da 
Flórida nesse período. Quase 
metade deles eram crianças. 
156 foram afogamentos fatais 
de crianças com menos de 5 
anos e 24 entre 5 e 14 anos.

Ron DeSantis comemora 

vitória na eleição
As pesquisas que antece-

deram as eleições de meio de 
mandato mostraram o gover-
nador republicano Ron De-
Santis à frente do candidato 
democrata Charlie Crist em 
todo o estado por dois dígitos 
e eles estavam certos.

DeSantis foi o vencedor 
claro na corrida para gover-
nador da Flórida e vai liderar 
o Sunshine State para um se-
gundo mandato, 60% dos vo-
tos contra os 40% de Crist, 
DeSantis obteve mais de 4,6 
milhões de votos.

O Senador republicano 
Marco Rubio também saiu vi-
torioso, garantindo seu ter-
ceiro mandato. Ele derrotou 
o deputado democrata Val De-
mings.

Sobre sua possível candi-
datura à Casa Branca em 2024, 
durante a campanha, DeSantis 
evitou perguntas de seu opo-
nente sobre seus planos pre-
sidenciais.

A vitória de DeSantis sig-
nifica que ele é o primeiro go-
vernador republicano a tomar 
Miami-Dade desde Jeb Bush 
em 2002. Apenas o condado 
de Broward tem mais demo-

cratas registrados na Flórida.
Em comemoração após o 

resultado em Tampa, DeSan-
tis fez um discurso ardente, 
quase desafiador, mantendo-
-se bem dentro do persona-
gem que ele construiu para 
seus apoiadores como um lu-
tador da liberdade. Seu discur-
so cobriu todos os temas que 
foram uma grande parte de 
sua campanha.

“Fizemos promessas ao po-
vo da Flórida e cumprimos 
essas promessas”, disse ele 
a uma multidão de apoiado-
res. “E hoje, depois de quatro 

anos, o povo deu seu veredic-
to. A liberdade veio para fi-
car”, disse DeSantis.

Em St. Petersburg, Crist 
fez um rápido discurso de con-
cessão. Ele agradeceu aos tor-
cedores e também parabeni-
zou o adversário.  Crist, que 
foi o 44º governador da Flóri-
da de 2007 a 2011, tornou-se 
independente em 2010 e de-
mocrata em 2012.

“A Flórida tem sido ótima 
para mim toda a minha vida 
e não posso agradecer a todos 
os meus colegas da Flórida por 
tanto tempo.

ron deSantis vai governar o Sunshine State em um segundo mandato. 

luis Santana-Tampa Bay Times via ZUMa Press Wire.
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Médico do ICE fez cirurgias 

ginecológicas desnecessárias

Uma investigação do Con-
gresso sobre alegações de abu-
so médico que atraiu atenção 
nacional em 2020 descobriu 
que algumas mulheres imi-
grantes detidas por funcio-
nários da imigração dos EUA 
em um centro de detenção da 
Geórgia foram submetidas a 
procedimentos ginecológicos 
invasivos “desnecessários”, de 
acordo com um relatório di-
vulgado na terça-feira, 15.

A investigação bipartidá-

ria de 18 meses do Subcomitê 
Permanente de Investigações 
do Senado revisou as alega-
ções de que mulheres detidas 
pelo Serviço de Imigração e Al-
fândega dos EUA (ICE) no Cen-
tro de Detenção do Condado 
de Irwin em Ocilla, Geórgia, 
sofreram negligência médica, 
políticas negligentes de miti-
gação de coronavírus e proce-
dimentos questionáveis, in-
cluindo histerectomias.

Fonte: CBS News.

Imigrantes detentas no Irwin county Detention Center, na Geórgia.

Lucy Nicholson.

Grupos ativistas e empresários foram fundamentais para a aprovação.

Zac Ziegler via AZPM.

O
s defensores da chama-
da “proposta dos drea-
mers” declararam vi-

tória na segunda-feira,14, no 
Arizona. Os votos “sim” para 
a Proposta 308 lideravam por 
mais de 60.000 votos, repre-
sentando pouco mais de 52%.

A proposta permite que 
fi lhos de imigrantes que en-
traram ilegalmente no país 
paguem a mesma taxa de ma-
trícula na faculdade que os ci-
dadãos americanos. Somente 
no Arizona, existem mais de 
36.000 residentes qualifi cados 
para o DACA.

“O que isso mostra é que 

Proposta aprovada por 

eleitores no Arizona é 

vitória para os ‘Dreamers’ 
São mais de 

36.000 residentes 

qualificados 

para o DACA no 

estado.

existe um amplo consenso bi-
partidário para soluções de 
imigração”, disse Rebecca Shi, 
da American Business Immi-
gration Coalition.

Os esforços para aprovar a 

emenda à constituição do es-
tado do Arizona levaram anos. 
Muitos agentes por trás da 
campanha também ajudaram 
a revogar o polarizador presi-
dente do Senado do Arizona, 

Russell Pearce, em 2011, de-
pois de aprovar uma lei de re-
pressão à imigração ilegal que 
foi amplamente declarada in-
constitucional.

“Nos últimos anos, acaba-
mos com essa coalizão ma-
ravilhosa com tantos apoia-
dores que nos emprestaram 
seu tempo, seu dinheiro, sua 
experiência e, em muitos ca-
sos, sua reputação”, disse Ty-
ler Montague, copresidente da 
campanha Yes on 308, um re-
publicano vitalício.

Grupos ativistas como Chi-
canos Por La Causa, Living 
United for Change in Arizona 
(LUCHA) e Mi Familia Vota fo-
ram fundamentais para apro-
var a iniciativa.

Os líderes empresariais ar-
gumentaram durante a cam-
panha que os imigrantes são 
necessários para enfrentar a 
escassez de mão de obra.

“A proposta ajudará a for-
talecer o crescimento econô-
mico futuro do estado, incen-
tivando todos os nossos alunos 
talentosos a construir suas car-
reiras aqui”, disse John Grah-
am, um antigo arrecadador 
de fundos republicano do Ari-
zona e CEO da Suntrust Hol-
dings.

Texas envia ônibus de 

imigrantes para Filadélfia
O governador do Texas, 

Greg Abbott, incluiu a Filadé-
lfi a, maior cidade da Pensil-
vânia, na lista de cidades lide-
radas pelos democratas para 
onde serão transportados imi-
grantes liberados na fronteira. 
O primeiro ônibus chegou à ci-
dade na manhã desta quarta-
-feira, 16, com 30 que aguar-
darão o processo de asilo em 
solo americano.

Durante meses, o Texas 
enviou ônibus de imigrantes 
para Washington, DC, Nova 
York e Chicago em um es-
forço para pressionar o pre-
sidente democrata Joe Biden 
a endurecer suas políticas de 
imigração, que os republica-
nos dizem ter levado a um nú-
mero recorde de travessias de 
fronteira.

“Desde abril, a estratégia 
de ônibus do Texas forneceu 
com sucesso o alívio necessá-
rio para nossas comunidades 
fronteiriças sobrecarregadas 
pelo infl uxo histórico de mi-
grantes causado pelas políti-
cas imprudentes de abertura 
de fronteiras do presidente 
Biden”, disse Abbott em um 
comunicado. “Até que a admi-

nistração Biden faça seu tra-
balho e forneça aos texanos e 
ao povo americano seguran-
ça sustentável nas fronteiras, 
o Texas continuará fazendo 
mais do que qualquer outro 
estado na história do país pa-
ra se defender contra uma in-
vasão ao longo da fronteira, 
incluindo a adição de mais ci-
dades santuários como a Fila-
délfi a como locais de desem-
barque para nossa estratégia 
de ônibus.”

Abbott acrescentou que “o 
prefeito da Filadélfi a, Jim Ken-
ney, há muito comemora e lu-

ta pelo status de cidade san-
tuário, tornando a cidade um 
complemento ideal para a lis-
ta de locais de desembarque 
do Texas”.

Em um comunicado na 
noite de terça-feira, Kenney 
criticou o governador do 
Texas, mas disse que sua ci-
dade deu as boas-vindas aos 
imigrantes e que os departa-
mentos da cidade trabalharam 
com parceiros comunitários 
desde o verão para se prepa-
rar para a possibilidade de o 
Texas enviar migrantes em 
ônibus para a Filadélfi a.

A cidade deu as boas-vindas aos 30 imigrantes que aguardam asilo.

Jim Kenney Twitter.
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Mais de 

630 mil 

brasileiros 

conseguiram 

visto  

Mais de 630 mil vistos para 
os Estados Unidos foram emi-
tidos pelos consulados ameri-
canos no Brasil desde novem-
bro de 2021. A informação foi 
dada pela Embaixada Ameri-
cana no país. Desde o retor-
no ao funcionamento normal 
após a pandemia, os consula-

dos têm tentado agilizar os 
processos.

“Já são mais de 633 mil 
brasileiros que tiveram seus 
vistos americanos aprovados 
desde que reabrimos, em no-
vembro de 2021! Estamos tra-
balhando bastante por aqui 
para oferecer a melhor expe-

riência possível aos solicitan-
tes”, informou a embaixada. 

Com o processo de solici-
tação de visto regularizado a 
partir de novembro de 2021, 
os pedidos realizados por pes-
soas residentes no Brasil fo-
ram, aos poucos, voltando ao 
patamar pré-pandemia, atin-

gindo um novo recorde em 
maio deste ano. Naquele mês, 
a Embaixada e os consulados 
dos Estados Unidos no Brasil 
emitiram 79.212 vistos para 
brasileiros, número 13% su-
perior a abril e o maior pata-
mar do ano.

A Embaixada dos Estados 

Unidos em São Paulo é a que 
mais recebe pedidos de vistos 
dos brasileiros (cerca de 55% 
do número total do país), por 
isso o tempo pra conseguir 
agendar a entrevista na capi-
tal paulista é muito maior em 
relação às outras cidades que 
também têm consulados. 

Com base na pesquisa anterior do Centro de Estudos de Imigração, cerca de dois milhões desse 

aumento sejam provenientes da imigração ilegal desde janeiro de 2021.

População nascida no exterior aumentou 

3,4 milhões desde janeiro de 2021 nos EUA

Imigração, cerca de dois mi-
lhões desse aumento sejam 
provenientes da imigração ile-
gal desde janeiro de 2021.

Diferentemente dos nú-
meros de apreensões na fron-
teira, os dados da Secretaria 
medem o número provável de 
imigrantes indocumentados 
que realmente vivem no país, 
que é o que determina seu im-
pacto na sociedade americana.

O relatório da situação do 
emprego divulgado pela Se-
cretaria mostra 45,9 milhões a população estrangeira total nos EUa gira em torno de 48,4 milhões.

Pixabay.

C
om base em dados divul-
gados em outubro pela 
Secretaria de Estatísti-

cas Trabalhistas, o Centro de 
Estudos de Imigração estima 
que o total da população es-
trangeira (legal e ilegal) pro-
vavelmente ficou em 48,4 mi-
lhões em outubro deste ano, 
de longe o maior número na 
história dos EUA. 

De acordo com o Centro, a 
população nascida no exterior 
(inclui todas as pessoas que 
não eram cidadãs dos EUA no 
nascimento - cidadãos natura-
lizados, portadores de green 
card, visitantes temporários 
de longo prazo e imigrantes 
ilegais) aumentou em 3,4 mi-
lhões desde janeiro de 2021, 
mês em que o presidente Bi-
den assumiu o cargo. 

Com base na pesquisa an-
terior do Centro de Estudos de 

de imigrantes de 16 anos ou 
mais (legais e ilegais) vivendo 
no país em outubro.

Com base nos dados dos 
meses anteriores, quando to-
dos os dados de outubro fo-
rem divulgados, serão mos-
trados pelo menos 2,5 milhões 
de imigrantes com menos de 
16 anos, para uma população 
estrangeira total de 48,4 mi-
lhões - um aumento de meio 
milhão desde o mês passado, 
diz o centro.

Tanto o Census Bureau, 

que coleta os dados, quanto a 
Secretaria, que os analisa, dei-
xam claro que os imigrantes 
indocumentados estão incluí-
dos na pesquisa domiciliar, 
oficialmente conhecida como 
Current Population Survey.

Embora uma grande par-
te do recente aumento na po-
pulação total nascida no exte-
rior se deva à imigração ilegal, 
aqueles que estão no país le-
galmente ainda representam 
três quartos de todos os resi-
dentes nascidos no exterior.
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Três medidas usadas para estabelecer a acessibilidade das casas são: preços dos imóveis, taxas de interesse e salários.  

Saiba quais são os fatores-chave que afetam a 

acessibilidade da casa própria nos Estados Unidos

Sempre que há um seg-
mento de notícias sobre 
o mercado imobiliário, 

ouvimos sobre os desafi os de 
acessibilidade que os compra-
dores enfrentam hoje.  Essas 
manchetes estão focadas em 
quanto as taxas de interes-
se subiram este ano, e embo-
ra seja verdade, é importan-
te lembrar que elas não são 
o único fator na equação de 
acessibilidade.  

Aqui estão as três medidas 
usadas para estabelecer a aces-
sibilidade das casas:

 1. Taxas de interesse
 Este é o fator no qual a 

maioria das pessoas se con-
centra quando fala sobre as 
condições de compra de uma 
casa hoje.  Até agora, as taxas 
atuais estão quase quatro pon-
tos percentuais a mais do que 
no início do ano. 

Len Kiefer, vice-economis-
ta-chefe da Freddie Mac, disse 

que as taxas de hipoteca fi xa de 
30 anos nos Estados Unidos au-
mentaram 3,83 pontos percen-
tuais desde o fi nal do ano passa-
do, sendo esse o maior aumento 
acumulado no ano nas taxas de 
interesse em mais de 50 anos.

Esse aumento vem afetan-
do o custo de fi nanciar a com-
pra de uma casa, criando um 
desafi o para muitos compra-
dores que estão preferindo se 
retirar do mercado.  Embora a 
atual incerteza global torne di-
fícil projetar para onde as ta-
xas de interesse seguirão no 
futuro, os especialistas dizem 
que elas provavelmente per-
manecerão altas enquanto a 
infl ação permanecer elevada.

 2. Preços dos imóveis
 Os preços dos imóveis ga-

nharam as manchetes nos úl-
timos anos porque dispararam 
durante a pandemia.  Agora, 
o Índice de Preços Home Pro-
ce Index mais recente da S&P 
Case-Shiller mostra que os va-

lores das casas continuaram a 
desacelerar pelo quinto mês 
consecutivo.

Essa desaceleração está 
acontecendo porque as altas 
taxas de interesse estão mo-
derando a demanda e, como 
resultado, facilitando a com-
petição e as guerras de lances 
que anteriormente elevavam 
os preços.  O que vale a pe-
na notar, porém, é o quanto 
os preços das casas ainda es-
tão mais altos do que antes da 
pandemia (mostrado em azul 
no gráfi co acima).  

Mesmo agora, temos um 
longo caminho a percorrer 
para chegar a níveis mais nor-
mais de valorização do preço, 
que historicamente está mais 
próximo de 4%.  Quando as 
taxas de hipoteca e os preços 
das casas são altos, a acessibi-
lidade e seu poder de compra 
se tornam um desafi o maior. 
Mas, embora os preços ain-
da estejam elevados em mui-

Embora os preços ainda estejam elevados em muitos mercados, algumas áreas estão registrando leves quedas. 

Pixabay.

tos mercados, algumas áreas 
estão registrando leves que-
das.  Tudo depende do merca-
do local, o que um profi ssio-
nal imobiliário poderá ajudar 
com informações atualizadas.

 3. Salários

 O único grande compo-
nente positivo na equação 
de acessibilidade é o aumen-
to dos salários americanos.  
O gráfi co abaixo usa dados 
do Bureau of Labor Statisti-
cs (BLS) para mostrar como 

os salários cresceram ao lon-
go do tempo. Este ano não é 
exceção. Os ganhos semanais 
médios dos 120,2 milhões de 
trabalhadores assalariados de 
tempo integral e assalariados 
do país foram de US$ 1.070.
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Estudantes internacionais 
estão retornando aos Es-
tados Unidos após uma 

queda significativa durante a 
pandemia, de acordo com o 
Relatório Portas Abertas 2022 
sobre Intercâmbio Educacio-
nal Internacional (IEE).

As matrículas de estudan-
tes internacionais aumenta-
ram quase 4% no ano letivo 
de 2021-2022, em relação ao 
ano anterior, e quase 9% no 
outono de 2022, em relação 
ao ano anterior, segundo fun-
cionários do ensino superior. 
As matrículas de estudantes 
internacionais caíram 15% no 
ano letivo de 2020-2021.

Quase 1 milhão de estu-
dantes vieram para os EUA 
no ano acadêmico de 2021-
2022 de mais de 200 países. 
Do Brasil, 14.897 estudantes 
internacionais do Brasil esta-

vam matriculados nas insti-
tuições de ensino superior dos 
EUA em 2021/22. Um aumen-
to de 6,4% em relação ao ano 
fiscal anterior. 

O Brasil é de longe o país 
da América do Sul que mais 
envia estudantes para os 
EUA. Ao todo,a região enviou 
43.655 estudantes em 2021/22. 
Atrás do Brasil, os países com 
maior número de estudantes 
em curso superior nos EUA 
são Colômbia, Venezuela e 
Peru. 

Adiamento pela pandemia
A maior parte do aumen-

to é atribuída a estudantes de 
pós-graduação que adiaram 
suas matrículas até que pudes-
sem vir aos EUA para estudar 
pessoalmente.

“No ano passado [2020-
2021], você deve se lembrar 
que, devido à COVID-19, as 
novas matrículas caíram 46%”, 
de acordo com Mirka Martel, 
diretora de pesquisa do Insti-

Número de estudantes 

universitários 

estrangeiros aumenta
Quase 1 milhão de estudantes vieram para os EUA no 

ano acadêmico de 2021-2022 de mais de 200 países; do 

Brasil, vieram 14.897 estudantes universitários.

Durante o ano letivo de 2019-2020, aproximadamente 1.075.496 alunos estrangeiros estavam matriculados em universidades nos EUA. Imagem: Maryland University.

Pixabay.

Bruno Andrade foi aprovado em 2020 para a University of Nebraska-Lincoln. 

Arquivo pessoal.

tuto de Educação Internacio-
nal (IIE). “Naquela época, mui-
tos estudantes internacionais 
decidiram adiar suas matrí-
culas ou pausar seus planos 
acadêmicos. Neste ano [2021-
2022], vimos que as novas ma-
trículas aumentaram 80% ano 
a ano, para mais de 261.000 
alunos. Isso traz o total de no-
vos alunos internacionais de 
volta para níveis pré-pandêmi-
cos, e é notável que as novas 
matrículas aumentaram em 
todos os níveis acadêmicos.”

A pesquisa do IEE incluiu 
3.000 faculdades e universida-
des em todos os 50 estados, e 
é uma colaboração entre o IIE 
e o Bureau de Assuntos Educa-
cionais e Culturais do Depar-
tamento de Estado dos EUA.

“Temos mais de 100 anos 
de dados sobre mobilidade 

estudantil internacional para 
os Estados Unidos. Esses da-
dos incluem 12 pandemias e 
mostram que os intercâmbios 
educacionais ocorrem mesmo 
durante elas e crescem rapi-
damente depois”, disse Allan 
Goodman, CEO do IIE, acres-
centando que a recuperação 
corresponde precedente his-
tórico.

Os estudantes internacio-
nais contribuíram com US$ 32 
bilhões para a economia dos 
EUA e mais de 300.000 empre-
gos em 2021, de acordo com 
dados do Departamento de 
Comércio dos EUA.

Chineses lideram
A China há muito envia a 

maioria dos estudantes para 
os EUA, de acordo com o rela-
tório. E embora a China conti-
nue sendo o principal local de 
origem de todos os estudantes 
internacionais, as matrículas 
caíram no ano acadêmico de 
2021-2022.

“O número total de estu-
dantes chineses diminuiu 9% 
em relação ao ano [acadêmico] 
anterior. As reduções mais sig-
nificativas entre os estudantes 
chineses ocorreram nos níveis 
de graduação e OPT em 13% 
e 22%, respectivamente. Ao 
mesmo tempo, sabemos que 
o número total de estudantes 
de pós-graduação chineses au-
mentou 4%”, disse Martel.

No ano letivo de 2021-
2022, cerca de 291.000 estu-
dantes chineses estudaram 
nos EUA, o número mais 
baixo desde o ano letivo de 
2013-2014. O maior número 
de matrículas para estudan-
tes chineses foi de 372.532 em 
2019-2020.

O segundo maior aumen-
to no ano 2021-2022, atrás da 
China, com 199.182 alunos, 
é a Índia, cujo número pra-
ticamente dobrou na última 
década.

O número de estudantes 
nigerianos nos Estados Uni-
dos aumentou 12% em relação 
ao ano anterior, para 14.438 
alunos.

Califórnia, Nova York e 
Texas abrigam o maior nú-
mero de estudantes interna-
cionais em geral. Esses três 
estados também possuem al-
gumas das melhores escolas 
de recebimento de estudan-
tes internacionais, juntamen-
te com estados como Massa-
chusetts, Illinois, Arizona e 
Indiana.

Os estudantes internacio-
nais geralmente pagam taxas 
de matrícula completas. Em 
2015, estudantes internacio-
nais contribuíram com US$ 9 
bilhões para universidades pú-
blicas, 28% de sua receita total.

“Os intercâmbios 

educacionais ocorrem 

mesmo durante 

pandemias e crescem 

rapidamente depois”, 

disse Allan Goodman.

9%
foi o aumento das 

matrículas de estudantes 

internacionais no 

outono de 2022.

Mais de 1 milhão de estudantes internacionais 
Por décadas, o país foi o 

destino mais popular para es-
tudantes internacionais em 
todo o mundo. No entanto, 
esse apelo diminuiu nos últi-
mos anos.

Durante o ano letivo de 
2019-2020, aproximadamente 

1.075.496 alunos estrangeiros 
foram matriculados nas facul-
dades e universidades, repre-
sentando 4,6% do total da po-
pulação estudantil dos EUA. 
Estudantes vêm para os EUA 
de cerca de 200 países dife-
rentes, embora mais da meta-

de sejam da China e da Índia.
Os estudantes internacio-

nais geralmente são admiti-
dos com vistos de estudante, 
como o visto F (para a maio-
ria dos alunos de faculdade, 
universidade, ensino médio e 
fundamental) e o visto M (para 

aqueles que frequentam pro-
gramas vocacionais). Estes são 
vistos de “não imigrante”, o 
que significa que não permi-
tem um caminho direto para a 
residência permanente, o que 
cria obstáculos significativos 
para os graduados que dese-

jam permanecer nos EUA. de-
pois de formados.

No ano letivo de 2018-
2019, os estudantes interna-
cionais contribuíram com um 
total de US$ 39 bilhões para a 
economia e geraram mais de 
400.000 empregos nos EUA.

Arlaine Castro
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“Prevê-se que a Flórida ficará insuportavelmente quente em 100 anos”, 

analisa Gary Lyn, professor assistente na Iowa State University.

População mudará do sul para o 

meio-oeste e o nordeste dos EUA

Q
uando as pessoas fa-
lam sobre a adaptação 
às mudanças climáti-

cas, muitas vezes se referem 
a inovações – uma nova varie-
dade de cultivo que pode su-
portar calor mais extremo ou 
a construção de bombas su-
baquáticas para resfriar os re-
cifes de coral. Mas Gary Lyn, 
professor assistente especia-
lizado em comércio interna-
cional e geografia econômica 
na Iowa State University, diz 
que o comércio, a migração e 
as opções de trabalho também 
afetarão a maneira como os 
estados e países se sairão nos 
próximos 100 anos.

Lyn faz parte de uma equi-
pe de pesquisa que desenvol-
veu um modelo econômico 
para entender melhor essas 
três adaptações de mercado. 
Ele foi co-autor de um docu-
mento de trabalho e apresen-

tou suas descobertas em 28 
de outubro em um seminário 
conjunto com a Washington 
University St. Louis e o Fede-
ral Reserve Bank de St. Louis.

O modelo dos pesquisa-
dores prevê que a economia 
global sofrerá um impacto de 
mais de 20% até 2100. Países 
com regiões mais frias esta-

Michigan, Wisconsin e Minnesota verão os maiores aumentos da população.

Iowa State University.

rão melhor posicionados pa-
ra amortecer alguns dos im-
pactos.

Nos EUA, a migração mu-
dará do sul – estados como 
Texas, Arizona e Califórnia – 
para o meio-oeste superior e o 
nordeste. Espera-se que Michi-
gan, Wisconsin e Minnesota 
vejam os maiores aumentos, 
à medida que as pessoas bus-
cam refúgio de temperaturas 
mais altas.

“Prevê-se que a Flórida fi-
cará insuportavelmente quen-
te em 100 anos, mas as pes-
soas não precisam ficar lá. 
Eles podem se mover, o que 
é uma forma de adaptação”, 
disse Lyn.

O modelo também mos-
tra que o Upper Midwest e o 
Nordeste terão um papel mui-
to maior na produção de bens 
nos EUA. Leia a matéria com-
pleta no gazetanews.com.

Trump lança candidatura à 

Presidência para 2024

O ex-presidente Donald 
Trump anunciou na terça-fei-
ra (15) que vai tentar recon-
quistar a Presidência em 2024.
Ele busca se antecipar a possí-
veis rivais republicanos.

Buscando revanche com 
o presidente democrata Joe 
Biden, Trump fez o anúncio 
em sua propriedade em Mar-
-a-Lago, na Flórida, uma sema-
na após as eleições de meio 
de mandato, nas quais os re-
publicanos não conseguiram 

conquistar tantos assentos no 
Congresso quanto esperavam.

Em  discurso que durou 
pouco mais de uma hora, 
Trump falou a centenas de 
apoiadores, em um salão de-
corado com bandeiras norte-
-americanas.

“Para tornar a Améri-
ca grande novamente, estou 
anunciando esta noite minha 
candidatura à Presidência dos 
Estados Unidos”, disse Trump 
à multidão.

Trump fez o anúncio em sua propriedade em Mar-a-Lago, na Flórida. 

The White House 
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A
sensação de que a eleição 
no Brasil ainda não ter-
minou está agitando os 
mercados financeiros tan-

to do Brasil como do mundo. O fa-
to de o presidente eleito não ter 
ainda escolhido seu Ministro da 
Economia, bem como uma defi-
nição de seus intensões de futuro 
corroboram essa afirmava.

Recentemente em uma entre-
vista Luiz Inácio Lula da Silva co-
mentou: “o mercado fica nervoso 
à toa” mesmo dia ações de empre-
sas estatais brasileiras caíram sig-
nificativamente e o dólar sentiu 
impacto de alta.

O fim do teto de gastos e a am-
pliação dos ministérios também 
ficou longe de ser bem aceito pelo 
mercado tendo em vista que em 
não havendo recursos, como de 
costume, aumenta-se impostos pa-
ra curar o rombo fiscal.

Outro fator de preocupação 
nesse mesmo sentido é a amplia-
ção da imigração de empresários 

brasileiros para os Estados Unidos 
e Portugal. Com eles, seguem o ca-
pital e o emprego que esses gru-
pos geram. Essa imigração aumen-
tou em quantidade de indivíduos, 
mas sobretudo na qualidade das 
finanças dessas pessoas. São gru-
pos empresariais reconhecidos no 
mundo todo já em movimento de 
saída do país.

Essa incerteza foi ainda mais 

ampliada com alguns renomados 
economistas e ex-ministros da eco-
nomia recusando o convite do pre-
sidente eleito em sua jornada. No-
mes como Arminio Fraga, Pedro 
Malan e Henrique Meireles delica-
damente recusaram o convite, após 
Lula sugerir o nome de Fernando 
Haddad como uma possibilidade.

Em se tratando da escolha dos 
ministros Lula demonstra ser no 
mínimo pouco cuidadoso na sele-
ção, parece um governo que começa 
com cara de aumento de impostos, 
fisiologia política e o toma lá da cá.

Ibovespa futuro cai mais de 
1%, acompanhando queda gene-
ralizada no exterior. Dólar em al-
ta e juros sem limite para parar 
de subir.

Impostos altos e juros altos 
são a formula mágica da dete-
rioração do mercado, não nervo-
so por acaso e sabendo o que há 
porvir. Governo terá nenhuma 
margem para reduzir impostos, 
negociar impostos em atraso e so-

bretudo para salvar empresas já 
afetadas pelo Covid19 do fiquem 
em casa. Alongamento da Guerra 
entre Rússia e Ucrânia e a possí-

vel decadência industrial da Euro-
pa pela falta de energia também 
tornam os mercados globais mais 
turbulentos.

Nasdaq cai quase 3% e conta-
mina Ibovespa após &#39;reces-

são técnica&#39; nos EUA; Hoje 
mais do que nunca as informações 
contaminam todo o sistema. Nada 
acontece isoladamente, Protestos 
em todo o Brasil acerca da possibi-
lidade de uma eventual fraude nas 
eleições não são necessariamente 
um bom indicador para reverter 
esse cenário.

Outro fator de incerteza é a 
proposta de uma moeda única en-
tre Argentina e Brasil. Essas moe-
das únicas entre países historica-
mente não são efetivas. Basta ver 
a União Europeia que financia-
da pela Alemanha, hoje enfraque-
cida e sem a adesão da Inglater-
ra não foi capaz de grandes feitos 
em termos de melhoria econômi-
ca do bloco.

Rumores de que a qualquer 
momento as forças armadas brasi-
leiras possam assumir o país não 
ajudam em tranquilizar o inves-
tidor que sem saber para onde o 
país vai, não fica apenas nervoso.

Tende ao desespero. 

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.

Incerteza Política Repercute na Economia Brasileira

Por FABIANO BELLATI
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E
ssa talvez seja uma das pergun-
tas mais importantes que você 
possa fazer a si mesmo. Existe 

uma grande diferença entre aquilo 
que queremos para aquilo que po-
demos nos comprometer a pagar..

Para a maioria das famílias, com-
prar uma casa significa obter uma 
hipoteca, o que significa que os cre-
dores desempenham um papel im-
portante na declaração de quanta ca-
sa você pode “pagar”. Muitas pessoas 
usam esse cálculo como um guia pa-
ra escolher qual casa desejam com-
prar, mas depois que você assina os 
papéis e se muda, o credor pode não 
ser de muita ajuda para calcular os 
detalhes do orçamento familiar ou 
pagar as contas.

Vamos dar uma olhada atrás da 
cortina. O que os credores conside-
ram ao determinar o tamanho do pa-
gamento de uma hipoteca que você 
pode fazer?

A Regra 28-36 Os credores anali-
sam atentamente a renda e a dívida 
ao qualificá-lo para um determinado 

valor de hipoteca. Uma das regras bá-
sicas em jogo é que as despesas com 
moradia não devem ultrapassar 28% 
de sua renda bruta total. Você tam-
bém pode ouvir isso chamado de 
“taxa de habitação” ou “taxa de en-
trada”. A regra dos 28% é uma boa 
diretriz – mesmo para locatários – e 
tem sido uma forma comum de or-
çar as despesas domésticas por mui-
tas gerações. Usando essa regra prá-
tica, se sua renda mensal for de $ 
4.000, a pessoa média provavelmen-

te seria capaz de pagar até $1.120 pa-
ra o pagamento de uma hipoteca.

Os credores também verificam 
sua dívida total, que eles chamam 
de dívida em relação à renda (DTI). 
Idealmente, isso deve ser inferior a 
36% de sua renda. Você pode calcu-
lar isso sozinho dividindo seus paga-
mentos mensais de dívidas por sua 
renda mensal. Por exemplo, se seus 
empréstimos para carros, cartões de 
crédito e outros pagamentos de dívi-
das somam $2.000 por mês e sua ren-

da bruta é de $4.000 por mês, é im-
provável que você se qualifique para 
um empréstimo. Provavelmente, vo-
cê precisaria reduzir seus pagamen-
tos mensais da dívida para $1.440 
(36% de $4.000) ou menos, ou encon-
trar uma maneira de ganhar mais di-
nheiro para tentar se qualificar.

Comprar menos casa do que vo-
cê pode pagar Embora as regras de 
28% e 36% existam para ajudar a for-
necer salvaguardas para os credores - 
e para você, por extensão - comprar 
uma casa no topo do seu orçamento 
ainda pode ser um negócio arrisca-
do. Se você comprar uma casa com 
um pagamento igual ao valor máxi-
mo que seu credor determinou, você 
pode não deixar muito espaço para 
erros, como uma perda inesperada 
de emprego ou outra emergência fi-
nanceira. Se algo caro quebrar - co-
mo seu forno ou a unidade central 
de ar - esse evento pode ser suficien-
te para derrubar todo o castelo de 
cartas. Considere comprar uma ca-
sa com um pagamento de hipoteca 

abaixo do seu orçamento máximo e 
pense em aumentar mais tarde ou 
se sua renda aumentar.

Uma casa como um investimen-
to? Muita gente sempre pensa em 
sua casa como um investimento, 
em um bem – e em muitos casos é 
– mas também é um investimento 
no conforto, segurança e bem-estar 
de sua família. Na realidade, as casas 
costumam não valorizar muito mais 
do que a taxa de inflação e – como 
a última década mostrou – podem 
até desvalorizar. Sua casa, como fer-
ramenta financeira, provavelmente 
não o tornará rico. Na verdade, po-
de ser o oposto, se o pagamento da 
hipoteca ocupar uma porcentagem 
tão grande do seu orçamento mensal 
que não sobrará nada para investir, 
pagar dívidas, economizar para um 
dia chuvoso ou aproveitar a vida ...

Desse modo, tente comprar uma 
casa abaixo do topo do seu orçamen-
to.Você só tem a sair ganhando se as-
sim o fizer!

Boa semana!

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

Quanto você pode realmente pagar por uma casa?

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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N
ational Foo-
tball League 
(NFL) há algum 
tempo não é 

mais um esporte com 
fãs exclusivos nos Esta-
dos Unidos, onde é pra-
ticado. O futebol da bo-
la oval ganhou o mundo 
e hoje já é assistido em 
todos os continentes.

A 10ª rodada da tem-
porada 2022/23 de uma 
das ligas esportivas 
mais poderosas do mun-
do foi marcada pela pri-
meira partida em so-
lo alemão, no domingo 
(13/11).

O Tampa Bay Bucca-
neers passou um sufo-
co no final do jogo, mas 
venceu (21 x 16) o Seatt-

le Seahawks, na Allianz 
Arena, estádio do Ba-
yern de Munique, tradi-
cional time de futebol 
na Alemanha, quarto 
país diferente em que 
Tom Brady venceu um 
jogo da NFL, depois de 
façanhas nos EUA, In-
glaterra e México.

Com a segunda vitó-
ria consecutiva, o Tam-
pa Bay igualou sua cam-
panha com 5 vitórias e 
5 derrotas, ampliando 
a liderança na Confe-
rência Nacional Sul. Já 
o Seattle Seahawks, na 
Conferência Nacional 
Oeste, caiu para uma 
campanha de 6 vitórias 
e 4 derrotas.

 Mais sobre a 10ª ro-

dada
A 10ª rodada da tem-

porada regular ainda te-
ve o Minnesota Vikings 
vencendo o Buffalo Bills 
apenas na prorrogação, 
por 33 x 30. Os dois ti-
mes fizeram um jogo 
sensacional, com uma 
recuperação brilhante 
do time de Minnesota 
para virar a partida.

Em outro jogaço da 
rodada 10, Aaron Rod-
gers e o Green Bay Pac-
kers venceram o Dallas 
Cowboys, também na 
prorrogação, por 31 x 
28. Depois de um péssi-
mo início de temporada, 
os “cabeças de queijo” 
sonham com dias me-
lhores da competição.

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.

Tampa Bay Buccaneers: 

vitória com “sotaque” alemão

georgenatal@gmail.comPor GEORGE FERNANDES

T
rinta e dois jogos e 
quatro gols depois che-
ga ao fim a história de 
Alexandre Pato no Or-

lando City. O jogador brasilei-
ro de 33 anos, com passagem 
por clubes como Internacional, 
Milan, Corinthians e São Pau-
lo, anunciou a sua saída pelas 
redes sociais na segunda-feira 
(14/11).

No seu Instagram, ele es-
creveu: “Uma história que irá 
ficar para sempre no meu cora-
ção! Obrigado a todos que esti-
veram comigo nessa caminha-
da e a vocês torcedores desse 
time tão especial! Desejo muito 
sucesso para você Orlando City 
estarei sempre na torcida. Obri-
gado por tudo!”. O jogador só 
não revelou ainda qual será seu 
próximo destino na carreira.

Soccer: Alexandre Pato deixa o 

Orlando City
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A 
Aloe Vera é muito 
utilizada por conta 
dos benefícios que 
oferece à

pele e cabelos, porém, 
hoje em dia ela é considera-
da uma “Superfood”, ou

seja, um alimento que 
possui uma quantidade 
imensa de nutrientes,

antioxidantes e outras 
substâncias benéfi cas para 
seu corpo.

 Principais nutrientes da 
Aloe Vera:

Vitamina A (beta-carote-
no): papel importante no sis-
tema imune, saúde da pele e 
órgãos reprodutores. Antio-
xidante.

Vitamina C: antioxidan-
te, saúde da pele, fortaleci-
mento do sistema immune, 
tratamento da retenção e 
prevenção de catabolismo.

Vitamina E: antioxidan-
te, hidratação da pele e ca-

belos.
Também possui dezenas 

de minerais como cálcio, 
magnésio, zinco, cromo, se-
lênio, ferro, potássio, cobre 
e manganês.

Enzimas digestivas: ela 
contém pelo menos 8 enzi-
mas digestivas:

alliinase, alkaline phos-
phatase, amylase, bradyki-
nase, carboxypeptidase, ca-
talase, cellulase, lipase, e 
peroxidase. As enzimas di-
gestivas melhoram a absor-
ção de nutrientes, aliviam

sintomas de doenças no 
sistema digestório e alcalini-
zam o corpo.

Benefícios:
Proteção contra doenças, 

problemas de saúde e desin-
toxicação do corpo Auxilia 
no emagrecimento Reduz in-
fl amação do corpo.

Antiséptico
Anti-bactericida

Hidrata a pele
Reduz colesterol sanguí-

neo Melhora saúde cardio-
vascular Melhora digestão e 
absorção  Como usar?

Você pode consumir 

Aloe Vera em sua forma in 
natura na forma de suco ou 
adquirir suplementos. Eu 
adoro comprar sucos orgâni-
cos e tomar ao longo do dia 
junto com limão espremido 

e/ou colocar um pouco no 
meu shake da manhã. Vo-
cê também pode plantar sua 
própria babosa em casa e fa-
zer a extração.

O ideal é usar de 1-2x/

dia por 2 semanas, parar por 
um mês, repetir o uso e daí 
por diante: a Aloe Vera é al-
tamente medicinal, por isso 
tem que ser usada com cons-
ciência e sem exageros.

SAÚDE & BEM-ESTAR

Bacharel em Nutrição | ISSA Certifi ed 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

ALOE VERA - BABOSA

giovanaguido.com.br/Por GIOVANA GUIDO

(754) 210-4432

C A L V Í C I E

NUNCANUNCA

+
Prótese capilar para Homens

@marciosouzahair
MS

M A R C I O S O U Z A
H A I R S T Y L E

MS
M A R C I O S O U Z A

H A I R S T Y L E



ENTRETENIMENTOGazeta Brazilian News · Semana de 17 a 23 de Novembro de 2022 21

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

Carlinhos Brown divulga álbum de rock

O 
baiano Carlinhos Bro-
wn acaba de lançar 
nas plataformas, atra-
vés de seu selo Cand-

yal Music, um álbum de roquei-
ro. Segundo lembra o cantor, 
compositor e jurado do “The 
Voice Brasil”, o rock sempre fez 
parte de suas influências artísti-
cas. Agora, é o tema de seu no-
vo álbum, “Carlinhos Brown É 
Mar Revolto”, gravado com os 
integrantes da banda roquei-
ra Mar Revolto (Geo Benjamin, 
Raul Carlos Gomes e Otávio 
Américo), na qual Brown ini-
ciou sua carreira no final dos 
anos 70, início dos anos 80.

Com 11 músicas, o trabalho 
inédito conta com participações 
especiais como Rita Lee, Rafael 
Bittencourt, guitarrista do An-
gra, Bruno Valverde, baterista 
do Angra e Tarja Turunen, que 
foi vocalista da banda finlande-
sa Nightwish. Miguel (MIGGA) 
também marca presença no ál-
bum com a sua primeira grava-

ção em estúdio, aos 10 anos. O 
lançamento será feito pelo selo 
de Brown Candyall Music, com 
exclusividade em Dolby Atmos 
na Apple Music.

Gravado originalmente em 
2007, o disco revela a proxi-
midade de Brown com o esti-
lo musical que faz parte da tra-
jetória do cantor e é o pontapé 
inicial de uma trilogia para cele-
brar os seus 60 anos, comemo-
rado em novembro. Ao longo 
do ano em que completa mais 
uma década, Brown ainda vai 
lançar mais dois álbuns com 
inéditas – um apenas com mú-
sicas instrumentais e outro de 
carnaval.

‘Comecei a tocar rock no fi-
nal dos anos 70 nos chamados 
bandas de baile, em Salvador. 
Eram bandas que organizavam 
os repertórios e como eu tinha 
facilidade para pegar as percus-
sões apenas de ouvido, come-
cei, de forma muito iniciante, 
em bandas Monjes, Oliveira e 

Califórnia. Mas foi em uma ban-
da chamada Torna Sol que eu 
fiz o encontro mais definitivo 
com o rock’, explica Brown. Ele 
continua e reforça a importân-
cia de Moraes Moreira e A Cor 
do Som: ‘Eles foram fundamen-
tais para impulsionar percus-
sionistas em bandas roqueiras 
e foi em uma dessas oportuni-
dades que fui convidado a inte-
grar a percussão da banda Mar 
Revolto em participações no 
trio elétrico. Infelizmente, por 
questões financeiras na época, 
não consegui participar da gra-
vação em estúdio com eles, mas 
o mais importante é que nunca 
deixei o rock’, conclui.

A
rtista da chamada 
MPBpop, que explo-
diu no fim da déca-
da passada e depois 

de um período sabático em 
Los Angeles passou a traba-
lhar de forma esporádica, es-
tá de volta com um projeto 
inédito. Tiago Iorc acaba de 
apresentar, pela Som Livre, 
seu novo álbum autoral, “DA-
RAMÔ”. Produzido na Bahia, 
o projeto de 10 faixas traz co-
mo inspiração um mergulho 
na brasilidade e na vontade 
de troca.

Para coroar a volta de Tia-
go, “saudade boa” foi eleita a 
música de trabalho e chega 
com um videoclipe no canal 
do artista brasiliense, onde 
ele tem mais de 2,2 milhões 
de inscritos e quase 800 mi-
lhões de visualizações em 
suas postagens na platafor-
ma. Posso dizer que ‘saudade 
boa’ é uma das minhas favori-
tas. É uma composição minha 
e da Duda (Rodrigues) e acon-
teceu quando ela estava indo 

fazer uma viagem. Nasceu de 
improviso, ao tentar descre-
ver a sensação boa da sauda-
de, a saudade que faz carinho 
e enche o peito. É a faixa que 
melhor sintetiza a sonoridade 
e a energia do álbum”, decla-
ra o músico.

“Me deu saudade boa / e 
bateu uma vontade louca de 
te procurar / é que sozinho é 
bom / mas com você juntin fi-
ca bom demais / eu quero ser 
teu amor / o doce do teu do-
ce me pegou / saiu até no tarô 
/ já tava escrito o que a gen-
te combinou / é que te tenho 
dentro do meu peito / e se tu 
fica longe desse jeito/ não dá 
não / é tu que mexe com meu 
coração…”, diz um trecho da 
letra, embalada por melodia 
cativante.

“DARAMÔ”, nome esco-
lhido para o projeto, faz re-
ferência à vontade de estar 
mais aberto para a troca. No 
último ano, o músico mergu-
lhou em um processo criati-
vo ao se conectar com novas 

sonoridades, cenários e cul-
turas. Para a composição do 
novo álbum, o cantor e com-
positor encontrou inspira-
ção nos sons da natureza em 
meio a belas paisagens tro-
picais e plantações de cacau, 
mais especificamente no li-
toral da Bahia, passando por 
destinos como Salvador, Ca-
raíva e Itacaré.

Segundo Tiago, essa co-
nexão com pessoas e lugares 
foi fundamental para encon-
trar a brasilidade na sono-
ridade do álbum: “O afeto é 
um dos maiores tesouros do 
Brasil e essa força me inspira 
muito. É o fio condutor da vi-
da. O amor costura tudo”, ex-
plica ele.

Tiago Iorc ressurge com 

novo álbum
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She Said

Universal 
Pictures

O drama “She 
Said” estreia 
nas salas de 
cinema do país 
na sexta-fei-
ra, dia 18 de 

novembro. Inspirado em even-
tos reais, o longa acompanha a 
história de duas jornalistas do New 
York Times que mudou Holly-
wood. Megan Twohey e Jodi Kan-
tor escreveram uma das histórias 
mais importantes de uma geração, 
que ajudou a lançar o movimento 
#MeToo e quebrou décadas de 
silêncio em torno do assunto de 
agressão sexual em Hollywood. 
Dirigido por Maria Schrader, no 
elenco estão Carey Mulligan, Zoe 
Kazan, Patricia Clarkson, Jennifer 
Ehle, Andre Braugher, entre ou-
tros. O roteiro adaptado foi escrito 
por Rebecca Lenkiewicz.

The Menu

Searchlight 
Pictures

O suspense 
com um toque 
de terror 
“The Menu” 
também entra 
em cartaz no 

dia 18 de novembro. O longa 
acompanha um jovem casal 
que viaja até uma ilha remota 
para comer em um restaurante 
exclusivo onde o chef preparou 
um cardápio farto, com algumas 
surpresas chocantes. No elenco 
estão Ralph Fiennes, Anya Tay-
lor-Joy, Nicholas Hoult, Hong 
Chau, John Leguizamo, Reed 
Birney, entre outros. A direção 
é de Mark Mylod. O roteiro foi 
escrito por Seth Reiss e Will 
Tracy.

There There

Magnolia 
Pictures

O drama 
romântico 
“There There” 
estreia nos 
cinemas e fi ca 
disponível nas 

plataformas de vídeo on demand 
na sexta-feira, dia 18 de novem-
bro. O longa constrói uma ima-
gem espelhada e delirante da vida 
cotidiana, em um mundo distin-
tamente distorcido e discordante. 
Estruturado com interlúdios musi-
cais entre cada cena, a linguagem 
experimental da comédia cami-
nha em uma linha tênue para 
lidar com questões oportunas, 
com o equilíbrio de sagacidade e 
ironia. “There There” foi escrito e 
dirigido por Andrew Bujalski. No 
elenco estão Lili Taylor, Jason Sch-
wartzman, Lennie James, Molly 
Gordon, entre outros.

Disenchanted

Disney+

A comédia 
musical para 
toda a família, 
“Disenchan-
ted”, estreia 
na plataforma 
digital Disney+ 

(Disney Plus) na sexta-feira, dia 18 
de novembro. O longa é a sequên-
cia da comédia ‘Enchanted’ de 
2007. Já se passaram 15 anos desde 
que Giselle e Robert se casaram e 
continuam vivendo na cidade de 
Nova York. Mas, decidem se mudar 
para o subúrbio em busca de uma 
vida mais pacata, ou melhor, em 
busca de um conto de fadas e de 
um fi nal feliz. Estão no elenco 
Amy Adams, Patrick Dempsey, 
Maya Rudolph, Yvette Nicole 
Brown, Jayma Mays, Gabriella 
Baldacchino, Idina Menzel e James 
Marsden. A direção é de Adam 
Shankman.

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

Lançamentos nos cinemas e nas plataformas digitais 

cinema@gazetanews.comPor JANA NASCIMENTO NAGASE

Universal Pictures
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 A Editora do Gazeta News Fernanda Cirino, com a 

jornalista Ana Flavia Magalhães e os influenciadores 

e comediantes Jacques Vanier e Gringo Comedia

A turma do paintball

Danielle Buljan, Adriana Etzler 

e Laine Furtado

Boi No Rolete Festival

Magazine Lunch Linha Aberta com 

Adriana Etzler

Aniversário no Paintball

E 
foi realizado no dia 5 de novembro a 3ª edição do 
Boi no Rolete Festival, em Pompano Beach.

Este ano a atração principal foi o show da dupla 
sertaneja Zé Neto e Cristiano.

Cantores regionais abriram a festa na área externa da 
arena ao lado das tendas de alimentação.

Diversas celebridades e influenciadores digitais circu-
laram pelo evento, organizado e produzido por Daniele 
Quigley Productions e  Floripa Produções. N

o dia 11 de novembro, Adriana Etzler, empresária da area de beleza 
e estética, foi homenageada pela revista Linha Aberta. Para celebrar 
a entrevista e a capa do mês, Adriana recebeu clientes,  amigas e fa-

miliares com um coquetel no The Locale, em Boca Raton.
As convidadas se divertiram ao lado da empresária com muitas  fotos dentro 

de uma caixa da “Boneca Barbie”, que foi o tema da entrevista com a emprsária.

N
o dia 5 de novembro, Lucas Bianchi 
comemorou o seu aniversário de 14 
anos no “Extreme Range Paintball”, 

em Hollywood. Amigos e colegas compare-
ceram para prestigiá-lo. Parabéns, Lucas!

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

O Gazeta News entrou na Aventura

TreeTopTrackking em Jungle Island

N
o dia 2 de novembro, a TreeTopTrackking abriu seus portões para mostrar à mí-
dia local as atividades e estruturas disponíveis para quem gosta de aventura! 
Com tirolesa, escaladas e muito frio na barriga, o Gazeta News conferiu e trouxe 

a novidade para a comunidade brasileira! Contato: 1111 Parrot Jungle Trail, Miami, FL 
33132 (321)277-7310 FRIDAY-MONDAY 10:00am – 4:00pm.

https://miamitreetoptrekking.com/

Deyvi Bone, Lorena Fernandez e Jovan Marshall TreeTop Trackking

Lourdes Constanza, Adriana Etzler, Danielle 

Buljan e Laine Furtado

Lucas com seus amigos. Parabéns!

Show da dupla Zé Neto e Cristiano na arena de Pompano Beach




