
O maior jornal brasileiro na Flórida

Até agora, três superintendentes estaduais foram demitidos de suas 
funções desde a reforma dos conselhos escolares nas eleições de 

meio mandato, de acordo com relatórios locais. As novas maiorias 
apoiadas por DeSantis buscam mais informações dos pais e transparên-
cia dos administradores escolares.

Flórida é o segundo melhor 
estado para se abrir um negócio

Com foco nos direitos dos pais, novos 

conselhos escolares iniciam mudanças  

Q
ual o melhor estado para abrir um próprio 
negócio nos Estados Unidos? Custo de vida, 
imposto de renda individual e empresarial, in-

fraestrutura, regulamentações pró-negócios e força 

de trabalho são fatores que contam na hora de esco-
lher onde abrir uma empresa. “A Flórida tem pouca 
burocracia, mas é difícil conseguir mão de obra” ana-
lisa uma empresária brasileira. Flórida | Pág. 11

Flórida  |  Pág. 8

Em análise sobre empresas nos EUA, a Flórida é o melhor estado para iniciar um negócio para fi ns fi scais, afi rma a Management Library.

Ron DeSantis durante visita a alunos. 
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Metade das demo-
cracias liberais do 
mundo enfrenta 

atualmente a erosão de seus 
fundamentos, das quais se-
te estão em retrocesso – Bra-
sil e Estados Unidos entre 
elas –, segundo o relatório 
de um think tank interna-
cional divulgado nesta quar-
ta-feira (30).

Problemas como descon-
fiança na legitimidade das 
eleições, descontentamento 

com os partidos, corrupção, 
fortalecimento da extrema 
direita e restrições à liber-
dade de expressão fizeram 
com que o número de países 
em erosão democrática seja 
o mais alto dos últimos anos.

“Esta deterioração vem 
de há muito tempo, e alguns 
dos fatores são estruturais: 
têm a ver com a consolida-
ção de níveis muitos altos de 
polarização e a piora dos ní-

veis de desigualdade, que faz 
com que as sociedades se de-
sagregem”, diz Kevin Casas-
-Zamora, secretário-geral do 
Instituto para a Democracia e 
a Assistência Eleitoral (IDEA), 
que realizou o relatório.

Ele pontua também co-
mo motivos desse fenômeno 
a perda da capacidade das po-
tências para levar a “mensa-
gem democrática” a outras 
partes do mundo e alguns 
“erros monumentais”, como 

a guerra do Iraque, 
a crise financeira ou 
a experiência “terrí-
vel” do governo Do-
nald Trump nos Es-
tados Unidos, além 
da competição de 
outros modelos, co-
mo o da China.

Casas-Zamora 
identifica desafios 

“severos” à democracia em 
todo o mundo, acentuados 
pela “distância crescente e 
notada entre as expectativas 
sociais de bem-estar e as ca-
pacidades das instituições de-
mocráticas para atendê-las, 
particularmente em tempos 
de crise”.

Aos fatores estruturais, 
ele adiciona outros conjuntu-
rais, como o impacto político 
e econômico da pandemia e 

a guerra na Ucrânia.
Bolsonaro como motivo 

de preocupação
O relatório de 2022 do 

IDEA coloca sete nações no 
grupo de países que enfren-
tam retrocesso democrático, 
quando há um erosão mais 
severa e deliberada: Brasil, 
El Salvador, Hungria e Polô-
nia estão em grave retroces-
so, e Estados Unidos, Índia, 
Ilhas Maurício em retroces-
so moderado.

No caso brasileiro, o 
IDEA observa que os seus ín-
dices que medem respeito 
aos direitos fundamentais, 
controle do governo e elei-
ções livres caíram nos últi-
mos anos.

A entidade aponta ain-
da que a crescente influên-
cia dos militares sobre a dis-
puta política e o governo, 
além dos “ataques do presi-
dente Jair Bolsonaro ao siste-
ma de eleição” são “motivos 
de preocupação”. “Bolsona-
ro fez alegações infundadas 
contra o Tribunal Superior 
Eleitoral e o sistema de vota-
ção eletrônico”, diz o texto.

Casas-Zamora frisa que 
o caso dos Estados Unidos é 
particularmente preocupan-
te, com forte polarização po-
lítica, disfunção institucional 

e ameaças às liberdades civis. 
“Está claro neste ponto que a 
febre não foi controlada com 
a eleição de um novo gover-
no [de Joe Biden]”, diz.

Ele destaca os altos ní-
veis de polarização entre os 
americanos e as “tentativas 
de minar a credibilidade dos 
resultados eleitorais sem evi-
dências de fraude”. O fato de 
um dos dois maiores partidos 
dos EUA ser um ator “semi-
leal” à democracia faz do país 
um caso “claramente proble-
mático”, apesar de estar lon-
ge do “colapso”.

Mais de dois terços da po-
pulação mundial vivem nes-
te momento em democracias 
em erosão ou em regimes 
autoritários ou híbridos, se-
gundo o IDEA, destacando 
as diferenças entre cada con-
tinente.

A Europa, diz o relatório, 
vive um processo de estagna-
ção democrática, enquanto a 
Ásia e o Pacífico passam por 
uma clara regressão e uma 
“solidificação” do autorita-
rismo. Já a África permane-
ce “resistente” à instabilida-
de, e registra melhorias em 
países como Gâmbia, Níger 
e Zâmbia.

Texto retirado do site 
Deutsche Welle.
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Sete nações no grupo de 
países enfrentam retrocesso 
democrático: Brasil, El 
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Jovem “canibal” é condenado 

a tratamento psiquiátrico 
Um jovem que assassinou 

um casal e mordeu o rosto 
de uma das vítimas em agos-
to de 2016 foi julgado esta se-
mana. Estudante da Florida 
State University na época dos 
assassinatos, Austin Harrouff, 
hoje com 25 anos, se declarou 
inocente por motivo de insa-
nidade e renunciou a um jul-
gamento com júri.

Na noite de 15 de agos-
to de 2016, Harrouff foi alea-
toriamente atrás de John 
Stevens, 59, e sua esposa, 
Michelle Mishcon, 53 , esfa-
queando-os e espancando-os 
até a morte na garagem da 
casa em Tequesta, no conda-

do de Palm Beach. Ele não co-
nhecia as vítimas. Parte do ros-
to de Stevens foi arrancada. A 
polícia o encontrou quase nu e 
mordendo o rosto do homem.

Na época, ele afi rmou que 
estava tentando escapar de 
um demônio. Os investigado-
res dizem que ele comprou co-
gumelos alucinógenos alguns 
dias antes do ataque, mas não 
encontraram vestígios da dro-
ga em seu sangue.

A defesa de insanidade 
prevaleceu e ele foi conde-
nado a ir para um hospital 
psiquiátrico até que não seja 
mais considerado uma amea-
ça.

Austin Harrouff  declarou-se inocente por motivo de insanidade mental.

WPBF.

Nacionalmente, a média geral de aluguel de um quarto permaneceu estável 

em US$ 1.491, em comparação com o ano passado, diz o relatório da Zumper.

Miami continua sendo um dos 

lugares mais caros para aluguel

A
trás de Nova York (NY), 
Boston (MA) e São Fran-
cisco (CA), Miami con-

tinua sendo um dos lugares 
mais caros para morar de alu-
guel nos Estados Unidos, se-
gundo relatório de dados de 
aluguel da Zumper.

No 4º lugar geral das ci-
dades com aluguel mais caro 
do país, morar em um aparta-
mento de um quarto custa em 
média $ 2.660 e em um de dois 
quartos fi ca em média $ 3.480 
atualmente em Miami. Os pre-
ços aumentaram e a cidade su-
biu um lugar em relação à sua 
classifi cação anterior de nº 5 
no ranking.

Ao todo, quatro cidades da 
Flórida estavam entre as 25 
cidades mais caras para alu-
guel nacionalmente, de acor-
do com o ranking. Depois de 
Miami, Fort Lauderdale vem 
com aluguel de um quarto por 

US$ 2.120 e aluguel de dois 
quartos por US$ 2.970; Orlan-
do custa $ 1.690 por mês para 
um quarto e $ 1.970 por mês 
para dois quartos; e Tampa, 
com aluguel de apartamento 
de um quarto pairando em $ 
1.650 e preços de dois quartos 
em $ 1.910 por mês, aponta o 
ranking.

Nacionalmente, a média 
geral de aluguel de um quar-
to permaneceu estável em 
US$ 1.491, enquanto o de dois 
quartos caiu 0,4%, para US$ 
1.824, em comparação com 
o ano passado, diz o relatório 
da Zumper.

Crise de moradias
Na região sudoeste da Fló-

rida, dezenas de milhares de 
residentes deslocados ainda vi-
vem em abrigos, motéis patro-
cinados pela FEMA, aluguéis 
temporários, trailers ou mo-
rando com amigos e familia-

Alugar um apartamento de um quarto em Miami custa em média $2.660. 

Pixabay.

res. E em uma área que já 
sofria com uma crise de mo-
radias populares, a tempesta-
de só piorou as coisas. Muitos 
moradores da Flórida cujas ca-
sas foram danifi cadas ou des-
truídas pelo furacão Ian em se-
tembro ainda lutam para ter 
um novo lar. 

O mercado imobiliário da 
Flórida está apertado. Após 

anos de crescimento popula-
cional robusto, simplesmente 
não há casas sufi cientes para 
atender à demanda. As condi-
ções continuam a piorar à me-
dida que os desastres naturais 
destroem seu suprimento li-
mitado de estoque existente 
e os construtores diminuem 
a produção de moradias po-
pulares.
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Consulado terá posto itinerante em Palm Springs em dezembro
COMUNidadE

O Consulado-Geral do Brasil em Miami realizará atendimen-
to itinerante na cidade de Palm Spring entre os dias 10 e 12 de 
dezembro. A ação tem apoio da Palm Springs Baptist Church e 
acontecerá nas dependências da igreja, no endereço: 3300 10th 

Avenue N, Palm Springs, FL 33461.
O atendimento será feito exclusivamente mediante agenda-

mento online através do endereço https://ec-miami.itamaraty.
gov.br/, sendo pessoal e intransferível.

Flórida já recebeu 104.375 

milhões de turistas em 2022
Os visitantes de dentro 

dos Estados Unidos continua-
ram impulsionando a indús-
tria do turismo da Flórida em 
um ritmo recorde, enquanto 
as viagens internacionais ain-
da lutam para atingir os níveis 
pré-pandêmicos, de acordo 
com os números divulgados 
recentemente para o terceiro 
trimestre de 2022.

A agência de marketing de 
turismo Visit Florida anunciou 
que o estado atraiu 35.115 mi-
lhões de viajantes durante o 

terceiro trimestre (de 1º de 
julho a 30 de setembro), um 
aumento de 6,9% em relação 
a 2021. A estimativa também 
foi 8% acima do mesmo pe-
ríodo de 2019, antes da pan-
demia encerrar amplamente 
a indústria turística crucial 
do estado. 

Ao todo, durante os pri-
meiros nove meses de 2022, a 
Flórida atraiu 104.375 milhões 
de visitantes, um aumento de 
15% em relação a 2021.

Foram 1.931 milhões de viajantes estrangeiros no terceiro trimestre.

Visit Florida Facebook.

O concurso pode ser dispensado àqueles que obtiverem grau de excelência 

em exames nacionais e internacionais de proficiência, diz a nova lei.

Cargo de tradutor juramentado 

tem nova regulamentação no BR

A 
Secretaria Especial de 
Produtividade e Com-
petitividade e a Secre-

taria de Inovação de Micro e 
Pequenas Empresas do Minis-
tério da Economia estão re-
gulamentando a profissão de 
tradutor e intérprete público, 
comumente chamado de “tra-
dutor juramentado”. 

Agora, o acesso à profissão 
exige aprovação em concurso 
específico nacional para afe-
rição das aptidões necessárias 
ao desenvolvimento das ati-
vidades correlatas. Contudo, 
o concurso pode ser dispen-

a medida possibilita a atuação de profissionais estrangeiros no Brasil.

Pixabay.

sado àqueles que obtiverem 
grau de excelência em exames 
nacionais e internacionais de 

proficiência, conforme regula-
mento do Departamento Na-
cional de Registro Empresa-

rial e Integração.
Acerca do exame de profi-

ciência, a regra regulamenta-
da pelo departamento especi-
fica que o grau de excelência 
em exames nacionais ou in-
ternacionais de proficiência, 
para comprovar a aptidão do 
profissional, deverá ser verifi-
cado pelas juntas comerciais, 
mediante apresentação de cer-
tificação emitida no Nível C2, 
conforme escala definida no 
Quadro Europeu Comum de 
Referência para Línguas.

Leia a matéria completa 
no gazetanews.com.
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Telma Abrahão lançou a primeira certificação a unir neurociências à educação infantil reconhecida pelo MEC.

“Educar é um ato de amor, mas também é ciência”, 

afirma especialista brasileira radicada na Flórida

“Educar é um ato de amor, 
mas também é ciência”, 
afirma Telma Abrahão, es-

pecialista em neurociência do 
desenvolvimento infantil radi-
cada na Flórida.

Idealizadora da Educação 
Neurosconciente, Abrahão 
lançou a primeira certifi-

cação a unir neurociências à 
educação infantil reconhecida 
pelo MEC no Brasil. É autora 
dos best-sellers “Pais Que Evo-
luem” e “Educar é um ato de 

amor, mas também é ciência”.
De acordo com a profis-

sional, a mudança que que-
remos ver no mundo precisa 
começar em casa, na família, 
onde a base da vida humana 
é formada. 

“O que acontece na infân-
cia não fica na infância, im-
pacta nossa saúde emocional, 
mental e física ao longo da vi-
da. Educar pode ser desafia-
dor, mas com conhecimento 
podemos nos reeducar para 

melhor educar e deixar pes-
soas mais saudáveis e felizes 
nesse mundo”, afirma.

Biomédica há mais de 20 
anos, ela explica que a educa-
ção NeuroConsciente é uma 
abordagem educacional basea-
da em estudos de neurociên-
cias, e que se faz necessária 
para educar seres humanos 
que transformarão seu grande 
potencial biológico em saúde, 
competência pessoal, social, 
emocional, força e prosperi- Telma Abrahão é especialista em neurociência do desenvolvimento infantil.

Divulgação.

dade.
“As experiências vividas 

na infância são a base que 
molda a vida do ser humano”. 

“O que acontece na 

infância impacta nossa 

saúde emocional, mental 

e física ao longo da 

vida”, ressalta Telma 

Abrahão.

Com foco nos ‘direitos dos pais’, novos conselhos escolares iniciam mudanças 

Com foco nos ‘direitos dos 
pais’, os conselhos escolares 
das escolas públicas da Flórida 
apoiados pelo governador Ron 
DeSantis iniciaram mudanças. 
Até agora, três superintenden-
tes estaduais foram demitidos 
de suas funções desde a refor-
ma dos conselhos escolares 

nas eleiçoes de meio mandato, 
de acordo aos relatórios locais.

Professores e administra-
dores contrários às ideolo-
gias pregadas pelo governa-
dor estão sendo substituídos. 
Os superintendentes Brennan 
Asplen de Sarasota, Mark Mul-
lins do condado de Brevard e 

Vickie Cartwright do condado 
de Broward foram demitidos 
por conselhos escolares com 
maiorias conservadoras.

“Os alunos abusam verbal 
e fisicamente de professores 
e funcionários, e não haverá 
fim à vista, a menos que mu-
danças sistêmicas significati-

vas sejam feitas”, escreveu a 
Federação de Professores de 
Brevard em um comunicado 
na segunda-feira, 28.

As novas maiorias apoia-
das por DeSantis buscam mais 
informações dos pais e trans-
parência dos administradores 
escolares. Membros escolares apoiados por Ron DeSantis estão tomando posse. 

RonDeSantis.
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Ian foi o furacão mais mortal a atingir o continente dos Estados Unidos desde 2012 e deixou 139 mortos só na Flórida.

Temporada de furacões chega ao fim com saldo de 14 

tempestades nomeadas e oito furacões, diz NOAA

A 
temporada de furacões 
de 2022 terminou ofi-
cialmente nesta quar-

ta-feira, 30 de novembro. Em 
seu rastro, o longo caminho 
para a recuperação continua, 
especialmente no sudoeste da 
Flórida, onde Ian – o furacão 
mais mortífero a atingir o con-
tinente americano em pelo 
menos uma década e um dos 
furacões mais caros já registra-
dos – devastou comunidades e 
remodelou as linhas costeiras.

Foi uma temporada que 
enganou os tolos, mas sur-
preendeu até os experientes, 
segundo análise. Tida como 
“normal” pelos números – 14 
tempestades nomeadas e 8 fu-
racões, quase idêntica à média 
de 1991-2020 – 2022 foi tudo 
menos normal.

Dois furacões e um sis-
tema tropical impactaram a 
Flórida, com outra tempora-
da acima da média alcançada. 

Dos oito furacões, dois se tor-
naram grandes – Fiona e Ian.

Furacões 
Com um começo bem de-

vagar, foi até 31 de agosto – 
um terço da temporada – sem 
uma única depressão tropical, 
tempestade tropical ou fura-
cão. Este agosto foi o segun-
do em 60 anos a não registrar 
nenhuma atividade tropical 
no Atlântico.

Setembro começou com 
Danielle, a primeira tempes-
tade nomeada em mais de 60 
dias e o primeiro furacão de 
2022. Menos de cinco dias de-
pois, Earl se organizou como o 
segundo furacão no Atlântico 
e flertou com o status de fura-
cão principal (Categoria 3) ao 
passar pelas Bermudas.

Mas os primeiros gran-
des impactos de 2022 não vi-
riam até meados de setembro, 
quando Fiona passou pelo Ca-
ribe, primeiro desencadean-
do mais de 20 polegadas de 

chuva e deslizamentos de ter-
ra destrutivos em Guadalupe 
antes de consumir Porto Rico 
com inundações catastróficas, 
deixando cair mais de 30 pole-
gadas de chuva e lançando to-
da a ilha em escuridão inter-
mitente nos dias seguintes. 
A tempestade foi responsável 
por pelo menos 25 mortes em 
Porto Rico.

Dias depois, Ian atingiria 
o oeste de Cuba como um fu-
racão de categoria 3 com ven-
tos de 125 mph antes de recar-
regar e atingir o sudoeste da 
Flórida como um furacão de 
categoria 4 na tarde de quar-
ta-feira, 28 de setembro.

Ian varreu uma tempesta-
de catastrófica de 10 a 15 pés 
na costa do condado de Lee, 
incluindo as ilhas Pine e Sa-
nibel e Fort Myers Beach, e 
trouxe inundações generali-
zadas em toda a península da 
Flórida.

O furacão empatou com 

o quinto mais forte já regis-
trado a tocar o solo dos EUA. 
Com pelo menos 139 mortes 
somente na Flórida, Ian é o fu-
racão mais mortífero nos Esta-
dos Unidos continental desde 
pelo menos Sandy em 2012 e, 
aguardando os relatórios fi-
nais, o furacão mais mortífe-
ro na memória moderna da 
Flórida.

Entre os furacões de no-
vembro, Nicole atingiu a cos-
ta atlântica da Flórida perto de 
Vero Beach durante a madru-
gada de 10 de novembro, tor-
nando-se o último furacão a 
atingir a península da Flórida 
desde o início dos registros em 
1851. Nicole desembarcou na 
Flórida apenas 43 dias depois 
de Ian, fazendo 2022 a pri-
meira temporada de furacões 
em 17 anos com dois furacões 
na Flórida, causando grandes 
inundações costeiras por qua-
se 300 milhas da Costa do Te-
souro da Flórida até a Geórgia.ian atingiu o sudoeste da Flórida como um furacão de categoria 4.

NOaa-NESdiS-STar

Alto número de mortos pelo furacão Ian 

expôs falhas de segurança no estado
O furacão Ian matou pelo 

menos 148 pessoas na Flórida, 
a maioria delas em comuni-
dades costeiras onde o perigo 
de tempestades está bem do-
cumentado, mas não é ampla-
mente compreendido. 

Dezenas se afogaram en-
quanto fugiam a pé, estavam 
em seus carros ou depois que 
a água do mar engoliu suas 
casas. Mais de uma dúzia so-
breviveu à própria inundação, 
mas sofreu emergências médi-
cas com risco de vida; quando 
a tempestade finalmente per-
mitiu a passagem dos para-
médicos, nove deles haviam 
morrido.

Ian foi um dos furacões 
mais mortíferos a atingir os 
EUA nos últimos 20 anos.

Previsível e evitável

Grande parte do número 
catastrófico era previsível e 
evitável, descobriu uma inves-
tigação da NBC News. A tem-
pestade do final de setembro 
expôs as deficiências na for-
ma como os governos locais 
comunicam o risco represen-
tado pelos furacões, decidem 
quando ordenar evacuações e 
identificar e ajudar os morado-
res mais vulneráveis.

Ian também ilustrou o de-

região de Fort Myers, na costa oeste, foi a mais atingida pela tempestade.

 @Jefflindner1 twitter

safio de proteger comunida-
des ribeirinhas densamente 
povoadas de condições climá-
ticas extremas agravadas pelas 
mudanças climáticas; milha-
res de residentes costeiros op-
taram por não evacuar. Alguns 
disseram que não tinham avi-
so suficiente, enquanto outros 
desconheciam o perigo ou não 
tinham recursos para sair.

A investigação baseou-se 
na revisão de centenas de re-
gistros de óbitos, exame de 
mapas de enchentes e entre-
vistas com sobreviventes, pa-
rentes das vítimas, prestado-

res de serviços, especialistas 
em preparação para desastres 
e funcionários públicos atuais 
e anteriores.

As mortes de Ian são “mui-
to, muito trágicas”, disse Te-
ner Goodwin Veenema, pes-
quisador sênior do Johns 
Hopkins Center for Health 
Security, que mora na Flórida.

A NBC News identificou 
148 mortes relacionadas ao fu-
racão Ian na Flórida, com base 
em registros públicos obtidos 
de autoridades locais e esta-
duais. Confira a análise com-
pleta no gazetanews.com.

Arlaine Castro
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Foram analisados custo de vida, imposto de renda, infraestrutura, regulamentações pró-negócios e força de trabalho.

Atrás do Texas, a Flórida é o segundo melhor estado 

para se abrir um negócio nos EUA, aponta pesquisa

Q
ual o melhor estado pa-
ra abrir um próprio ne-
gócio nos Estados Uni-

dos? Custo de vida, imposto 
de renda individual e empre-
sarial, infraestrutura, regula-
mentações pró-negócios e for-
ça de trabalho são fatores que 
contam na hora de escolher 
onde abrir uma empresa. Ca-
da estado tem suas próprias 
regras fiscais, regulamentos 
comerciais e necessidades do 
consumidor.

O número de empresas 
sendo formadas está aumen-
tando em meio a um período 
de grandes demissões. Somen-
te em junho de 2022, quase 
meio milhão de solicitações 
de negócios foram registradas 
no país. Em 2021, o US Census 
Bureau registrou 5,4 milhões 
de solicitações para iniciar um 
negócio - um salto de 53% em 
relação a 2019 e o maior de to-
dos os anos já registrados, in-
forma a Chief Executive, uma 
rede para executivos seniores 
que pesquisou CEOs em todo 
os Estados Unidos e descobriu 
a Flórida como o segundo me-
lhor estado para se abrir um 
negócio.

Flórida
Atrás somente do 

Texas, o ‘Sunshine State’ 
é um destino popular pa-
ra turistas, aposentados 
e famílias jovens, tornan-
do-o um ótimo local pa-
ra muitas empresas. “Não 
há imposto de renda in-
dividual e um imposto 
de renda corporativo de 
5,5%. Apenas algumas es-
truturas empresariais de-
vem pagar imposto de 
renda estadual, como as 
corporações C. No entan-
to, ao configurar uma 
empresa como uma LLC, 
proprietário único ou 
corporação S, estará isen-
to de imposto de renda”, 
analisa a  Chief Executive.

O custo de vida é ligeira-
mente superior à média nacio-
nal, mas a força de trabalho é 
de mais de 10,5 milhões, com 
um salário médio de $ 55.833. 
Começar um negócio na Fló-
rida custará $ 100 para uma 
LLC e $ 965 para uma parce-
ria limitada.

A Flórida é o melhor es-
tado para iniciar um negó-
cio para fins fiscais, afirma a 
organização Management Li-

brary, no levantamento “10 
Melhores estados para iniciar 
um negócio – onde lançar sua 
startup”. O estado ficou em 
quinto lugar na listagem ge-
ral da organização, atrás do 
Texas, Utah, Montana e Geór-
gia.

Já segundo análise da For-
bes, na taxa de novos negó-
cios por estado, empresários 
na Flórida, Texas e Carolina 
do Norte tiveram um aumen-
to líquido em novos negócios 
de 29.995, 15.656 e 14.581, 
respectivamente, desde 2020. 
Enquanto isso, Nova York viu 
a maior queda nos negócios 
com 3.550 negócios a menos 
em 2021 do que em 2020. Mas 
no ranking geral da Forbes, a 
Flórida aparece em 45 lugar. 

Pela vontade de crescer 
profissionalmente, Nathaly 
Caetano Alfonso abriu o Bra-
zilian Concept Salon and Spa 
em Melbourne (FL) em julho 
de 2020. Segundo ela, em dois 
meses estava tudo pronto, in-
clusive a parte burocrática. 
Analisando a abertura de uma 
empresa no Brasil ou na Flóri-
da, ela diz que “a Flórida tem 
pouca burocracia, mas é difí-
cil de conseguir mão de obra. 
Já no Brasil há muita burocra-
cia, mas facilidade de conse-
guir mão de obra”. 

Estados x Negócios
Segundo análise da For-

bes:
- Melhor estado geral para 

iniciar um negócio: Indiana 
é classificado como o melhor 
estado para iniciar um negó-
cio. Com uma combinação de 
impostos baixos, um custo de 
vida razoável e uma força de 
trabalho de primeira, Indiana 
oferece condições ideais para 
o sucesso de novos negócios.

- Pior estado geral para 
abrir um negócio: Nova York 
é classificado como o pior es-
tado para abrir um negócio. 
Um alto custo de vida, alta ta-
xa de desemprego e uma ta-
xa de sobrevivência relativa-
mente baixa de 79% tornam a 
cidade que nunca dorme um 

lugar menos do que ideal para 
começar um negócio.

- Melhores e piores estados 
por taxas de sobrevivência de 
negócios: o estado de Washin-
gton tem a maior taxa de so-
brevivência de negócios ano a 
ano em todo o país, com 89%. 
Enquanto o Havaí tem a me-
nor taxa de sobrevivência em 
apenas 75%.

- Estados com o custo mais 
alto e mais baixo para regis-
trar uma empresa: as startups 
em Massachusetts precisam 
desembolsar mais dinheiro 
para começar com a taxa de 
formação mais alta em todo o 
país, US$ 500. Visto que Ken-
tucky tem a taxa de formação 
mais baixa dos EUA, com ape-
nas $ 40.

- Estados com a melhor 
força de trabalho: para empre-
sas que procuram contratar 
funcionários com nível supe-
rior - Massachusetts, Colora-
do e Connecticut fornecem a 
melhor força de trabalho, com 
mais de 40% com educação 
universitária. Enquanto isso, 
Califórnia, Alasca e Colorado 
têm a maior população ativa.

Nathaly Caetano alfonso abriu o Brazilian Concept Salon and Spa em Melbourne (Fl) em julho de 2020 e compara a burocracia entre EUa e Brasil.

arquivo pessoal.

“Não há imposto de 

renda individual e 

o imposto de renda 

corporativo é de 5,5%”, 

cita a análise da Chief 

Executive.

a Flórida é o melhor estado para iniciar um negócio para fins fiscais, afirma a organização Management library.

Pixabay.

Arlaine Castro
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15 estados republicanos 

pedem para manter Título 42

Quinze estados republica-
nos pediram a um juiz federal 
que mantenha em vigor a Tí-
tulo 42 -  política que permite 
às autoridades restringir seve-
ramente os requerentes de asi-
lo de cruzar a fronteira para o 
país - depois que o juiz emitiu 
uma decisão na semana passa-
da bloqueando a regra.

Os estados republicanos 
disseram que suspender a re-
gra aumentará o fl uxo de imi-
grantes e os “prejudicará dire-

tamente”.
“Como a invalidação das 

Ordens do Título 42 prejudi-
cará diretamente os Estados, 
eles agora procuram intervir 
para oferecer uma defesa da 
política do Título 42, para que 
sua validade possa ser resolvi-
da com base no mérito, e não 
por meio de rendição estra-
tégica”, disseram os estados 
no processo aberto na segun-
da-feira.

Fonte: canal NBC.

Estados temem aumento nos fl uxos de imigrantes para a fronteira. 

US Border Patrol Del Rio Sector.

Liz Dell’Ome é especializada em imigração de brasileiros para os EUA.

Arquivo.

D
epois do primeiro tur-
no das eleições no Bra-
sil, uma alta na procura 

por consultoria legal para so-
licitação de vistos foi identifi -
cada pela Dell’Ome Law Firm, 
escritório fundado pela advo-
gada brasileira Liz Dell’Ome, 
com sede em Nova York e es-
pecializado em imigração de 
brasileiros para os EUA. 

No entanto, embora esses 
resultados aumentem o inte-
resse em sair do país, a mu-
dança não é tão simples assim. 
“Existem três caminhos bási-
cos para quem deseja um vis-
to que garanta o Green Card 

Migração legal esbarra 

em falta de dinheiro e 

capacitação profissional
Processo 

imigratório custa 

em média R$75 

mil por família, 

diz advogada.

para si e para a família: 1. 
profi ssionais com carreiras 
consolidadas e ótima forma-
ção acadêmica e; 2. profi ssio-
nal brasileiro que deseja em-
preender nos EUA e tenha um 

robusto business plan; 3. in-
vestidores qualifi cados”, ex-
plica a advogada Liz Dell’Ome. 

Normalmente, o perfi l mé-
dio de quem procura essa mu-
dança é de famílias de classe 

média, motivadas por segu-
rança e educação para os fi -
lhos. Em geral é um público a 
partir de 35 anos, com 2 fi lhos 
e, importante destacar, com 
carreira já desenvolvida no 
Brasil – entre cinco a dez anos 
de experiência em sua área de 
atuação profi ssional. “O inglês 
fl uente não é uma exigência 
imigratória, mas ajuda já que 
o processo é neste idioma”, 
afi rma Liz. 

No caso de quem busca 
Green Card baseado em em-
prego, chamado de visto EB 
- os Estados Unidos devem 
emitir cerca de 200 mil vistos 
de trabalho no ano fi scal de 
2023, que começa em outu-
bro de 2022 e se encerra em 
setembro de 2023-, o solicitan-
te precisa comprovar que con-
tribuiu de forma signifi cativa 
para sua área de atuação no 
Brasil. “Por exemplo, um ad-
ministrador de empresas tem 
que mostrar os resultados fi -
nanceiros positivos da sua ges-
tão administrativa. Também é 
necessário provar para o ofi -
cial de imigração que a carrei-
ra tem continuidade tanto no 
Brasil quanto nos EUA, portan-
to ela é essencial para ambas 
as economias”. 

Suprema Corte analisa 

contestação do Texas

A 
Suprema Corte está 
analisando a autorida-
de do governo Biden 

de priorizar quais não-cida-
dãos deportar ao ouvir uma 
contestação apresentada por 
dois procuradores-gerais esta-
duais republicanos que dizem 
que o Departamento de Segu-
rança Interna está contornan-
do a lei federal de imigração.

O caso, apresentado pe-
lo Texas e Louisiana, é a mais 
recente salva de estados con-
servadores que praticamente 
declararam guerra à adminis-
tração Biden sobre a imigra-
ção e chegaram a transportar 
imigrantes indocumentados 
para estados liderados pelos 
democratas em um esforço 
para alertar sobre o questão.

No centro da disputa está 
um memorando de setembro 
de 2021 do secretário de Segu-
rança Interna Alejandro Ma-
yorkas que estabeleceu priori-
dades para a prisão, detenção 
e deportação de certos não ci-
dadãos, revertendo os esfor-
ços do ex-presidente Donald 
Trump para aumentar as de-
portações.

O procurador-geral do 

Texas, Judd Stone, represen-
tando o Texas e a Louisiana, 
argumentou que o governo 
não tinha autoridade para 
emitir o memorando porque 
entra em confl ito com a lei fe-
deral existente. Ele acusou o 
governo de tratar a lei de imi-
gração na área como “discri-
cionária” e não “obrigatória” e 
argumentou que o poder exe-
cutivo não tem autoridade pa-
ra “desconsiderar” as instru-
ções do Congresso.

Vários dos juízes conserva-
dores pareciam prontos para 
decidir a favor dos estados em 
uma questão importante: se 
o Texas e a Louisiana tinham 
o direito legal de apresentar 

o desafi o em primeiro lugar.
O juiz Samuel Alito pare-

cia fortemente apoiar os esta-
dos, argumentando que eles 
poderiam mostrar o dano le-
gal necessário para entrar no 
tribunal. A certa altura, Alito 
disse a um advogado do gover-
no Biden que seu argumento 
contra a posição dos estados 
mostrava uma “hostilidade es-
pecial” aos estados.

Já a juíza liberal Elena Ka-
gan  disse que a política de 
imigração é o “zênite” do po-
der federal e se os dois estados 
prevalecerem neste caso, “to-
da” política de imigração da-
qui para frente será contesta-
da. Fonte: CNN.

Estados questionam mudança das prioridades para a prisão e deportação.

ICE.

VEÍCULO
Seu

Contatct Us: 1 800 675.5147
www.ancorainsurance.com



ImIgraçãoGazeta Brazilian News · Semana de 1 a 7 de Dezembro de 2022 13

No lugar do passaporte brasileiro, passou a ser necessário apenas um atestado de nacionalidade.

Mais de 5 mil brasileiros foram deportados 

dos EUA desde 2019, aponta levantamento

Mais de 5 mil brasileiros 
foram deportados dos 
Estados Unidos desde 

2019. Segundo levantamen-
to dos voos fretados pelo go-
verno americano e que che-
garam a Belo Horizonte (MG) 
entre outubro de 2019 e mar-
ço de 2022, foram 5049 pes-
soas ao todo.

Há três anos, o governo 
de Jair Bolsonaro atendeu a 
um pedido do então governo 
de Donald Trump e assinou 

uma portaria com novas re-
gras. Desde então, passaram 
a ser autorizadas as deporta-
ções à força de brasileiros que 
vivem ilegalmente nos Esta-
dos Unidos. No lugar do pas-
saporte, passou a ser neces-
sário apenas um atestado de 
nacionalidade.

Kat Torres

Na sexta-feira (18), dentre 
os 50 brasileiros deportados 
estava a influenciadora Katius-
cia Torres Soares, de 34 anos, 

conhecida como Kat Torres, 
presa por suspeita de envolvi-
mento de estelionato e tráfico 
humano nos EUA. Ela desem-
barcou no Aeroporto Interna-
cional de Belo Horizonte e foi 
presa pela Polícia Federal.

As outras duas jovens que 
estavam junto de Torres, a mi-
neira Letícia Maia Alvarenga, 
de 22 anos, e a paulista Deris-
sê Freitas, de 26, seguem deti-
das no centro de detenção do 
ICE na Geórgia.Katiuscia Torres Soares, de 34 anos, foi deportada no dia 18 deste mês.

g1.

Lula analisa anular acordo de deportação de brasileiros dos EUA

O governo do presidente 
eleito Luiz Inácio Lula da Sil-
va, que começa em 1º de janei-
ro, pode anular medidas diplo-
máticas tomadas pela gestão 
de Jair Bolsonaro que, nos úl-
timos anos, facilitaram a de-
portação de brasileiros que 
atravessam a fronteira dos Es-

tados Unidos com o México ir-
regularmente.

É o que dizem fontes es-
pecializadas em política ex-
terna ouvidas pela BBC News 
Brasil envolvidas na transição 
de governo.

Entre outubro de 2019 
e novembro de 2022, 7.549 

brasileiros que entraram nos 
EUA sem vistos foram deporta-
dos em 80 voos fretados pelos 
americanos com destino final 
no Aeroporto de Confins, em 
Minas Gerais.

Excepcionalmente, os EUA 
chegaram a enviar até três 
voos em um mesmo mês. Na 

prática, isso resultou em uma 
devolução média de 204 bra-
sileiros a cada 30 dias desde 
então. O levantamento inédi-
to foi acessado pela BBC News 
Brasil, feito a partir de dados 
de desembarque desses passa-
geiros no terminal internacio-
nal de Minas Gerais. Imigrantes detidos na fronteira.

CBP.

Legisladores do Texas 
apresentaram proposta de 
pacto de segurança da fron-
teira com a Flórida e outros 
estados. O deputado estadual 
David Spiller (R-Jacksboro) e 
o senador Bob Hall (R-Edge-
wood) apresentaram projetos 
de lei para autorizar um pacto 
interestadual para maior segu-
rança e controle operacional 
na fronteira sul.

“Em nome deste estado, o 
governador deve: (1) coorde-
nar, desenvolver e executar 
um pacto interestadual para 
segurança de fronteira entre 
os estados interessados; e (2) 
buscar a aprovação do Con-
gresso dos Estados Unidos pa-
ra o compacto”, diz o proje-
to de Hall.

Os defensores de uma for-
te segurança nas fronteiras 
instaram o governador Greg 
Abbott para invocar as cláu-
sulas de invasão dos EUA e as 
constituições do Texas para 
justificar medidas mais agres-
sivas. Leia a matéria completa 
no gazetanews.com.

Texas propõe 

segurança da 

fronteira 
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Uma casa multigeracional é definida como um lar com duas ou mais gerações adultas, segundo o Pew Research Center.

Uma em cada cinco pessoas vive em uma casa 

multigeracional hoje nos Estados Unidos

V
ocê já pensou alguma 
vez em comprar uma 
casa multigeracional? 

Muitos de nós, brasileiros, por 
necessidade ou por nossa cul-
tura muito ligada à família, 
optamos por viver com nossos 
pais, irmãos ou outro membro 
da familia, mas ao mudarmos 
para os Estados Unidos, mui-
tas vezes buscamos a indepen-
dência para que possamos ter 
nosso próprio lugar. Mas este 
pensamento vem mudando 
nos Estados Unidos, inclusive 
entre outras culturas.

Com o alto custo da mora-
dia, especialmente para aque-
les buscando realizar o sonho 
da casa própria, muitos co-
meçam a pensar em comprar 
uma casa e morar com irmãos, 
pais ou avós. Se este é seu ca-
so, a vida multigeracional po-
de ser a opção perfeita. 

De acordo com o Pew Re-
search Center, uma casa mul-

tigeracional é defi nida como 
um lar com duas ou mais ge-
rações adultas, e uma pesqui-
sa revelou que o número de 
indivíduos que escolhem a vi-
da multigeracional aumentou 
nos últimos 50 anos. Agora, 
um em cada 5 americanos vi-
ve em uma casa multigeracio-
nal, ou seja, 18% das pessoas 
nos EUA vivem em lares mul-
tigeracionais, um número que 
sobe para cerca de 25% entre 
asiáticos, negros e hispânicos 
americanos e aqueles que nas-
ceram no exterior. 

O estudo aponta que a 
principal razão pela qual as 
pessoas escolhem morar jun-
tas hoje é fi nanceira.  Um ou-
tro recente estudo da Freddie 
Mac também descobriu que 
mais pessoas estão optando 
por comprar uma casa juntas 
para economizar dinheiro no 
processo de compra.  

Mas existem outros be-
nefícios ao longo do cami-

nho que podem ajudar mui-
tos compradores de primeira 
viagem na aquisição da casa 
própria. O estudo revelou que 
uma porcentagem crescente 
de jovens adultos que com-
pram uma casa pela primei-
ra vez está contando com o 
apoio das gerações mais ve-
lhas, incluindo seus pais, pa-
ra comprar um imóvel jun-
tos. Ao reunir suas rendas, 
eles podem comprar uma ca-
sa que não conseguiriam so-
zinhos e, ao mesmo tempo, 
obter uma maior segurança 
fi nanceira.

Cabe mencionar que mo-
rar em uma casa com entes 
queridos também pode trazer 
outros benefícios, como agru-
par vários fl uxos de renda, 
além da oportunidade de pas-
sar mais tempo juntos e cor-
tar despesas. Um exemplo é 
das famílias com crianças pe-
quenas, onde os avós podem 
ajudar nos cuidados com as 

Por questões fi nanceiras e outros motivos, morar com irmãos, pais ou avós tem sido opção de mais pessoas.

Rajiv Perera-Unsplash.

crianças, cortando os gastos 
com baby-sitter.

Isso se tornou mais im-
portante durante a pandemia, 
com a necessidade de cuida-
dos com crianças e idosos, 
além dos altos níveis de de-

semprego, ajudaram a impul-
sionar a vida multigeracional.  

Especialistas dizem que no 
momento não está claro se es-
ta tendência será permanente, 
já que quando a renda de uma 
família aumenta, é mais pro-

vável que ela se mude.
O mais importante é saber 

se essa é uma boa opção para 
você e sua família, e como a 
decisão infl uenciará sua vida, 
no nível pessoal e fi nanceiro.

Instagram: @neiserealtorfl 
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A nova legislação deverá revogar a Lei de Defesa do Casamento de 1996.

O 
Senado dos Estados 
Unidos aprovou nesta 
terça-feira, 29, um pro-

jeto de lei bipartidário para 
proteger em nível federal casa-
mentos entre pessoas do mes-
mo sexo e inter-raciais.

Aprovada com 61 votos 
a favor, incluindo os de 12 
republicanos, e 36 contra, a 
Lei de Respeito ao Casamen-
to agora retornará à Câmara 
dos Representantes para sua 
votação fi nal e depois deverá 
ser sancionada pelo presiden-
te Joe Biden.

“Com a aprovação bipar-
tidária no Senado da Lei de 

Senado dos EUA aprova 

proteção ao casamento 

gay e inter-racial
A Lei de Respeito 

ao Casamento 

retornará à 

Câmara dos 

Representantes.

Respeito ao Casamento, os Es-
tados Unidos estão prestes a 
reafi rmar uma verdade fun-
damental: amor é amor, e os 
americanos deveriam ter o di-
reito de se casar com a pessoa 
que amam”, afi rmou Biden 
em comunicado.

O texto aprovado também 
protege o casamento inter-
-racial. A Câmara dos Repre-
sentantes, ainda com maio-
ria progressista, deu seu aval 
ao projeto em julho, com 267 
votos a favor e 157 contra. No 
Senado, a estreita maioria de-

mocrata precisava do apoio de 
pelo menos dez republicanos 
para seguir adiante.

Os casamentos entre pes-
soas do mesmo sexo e inter-
-raciais já são legais nos EUA, 
graças a decisões da Suprema 
Corte de 2015 e 1967, respec-
tivamente.

No entanto, a mobilização 
em defesa dessas uniões ga-
nhou força depois que a Su-
prema Corte, agora controlada 
por uma maioria conservado-
ra, revogou em junho a deci-
são “Roe versus Wade”, que 
por quase meio século prote-
geu o acesso ao aborto no país.

Desde então, um grande 
número de ativistas e políti-
cos progressistas tem alertado 
para a possibilidade de a Justi-
ça reverter outros direitos, co-
mo o casamento entre pessoas 
do mesmo sexo, e devolver aos 
estados a atribuição de permi-
ti-lo ou não.

A nova legislação deverá 
revogar a Lei de Defesa do Ca-
samento aprovada em 1996, 
que o defi ne como a união 
entre homem e mulher. Tam-
bém prevê que os estados re-
conheçam casamentos inde-
pendentemente do “sexo, 
raça, etnicidade ou origem”.

Latam anuncia nova rota de 

voos diretos Brasil-EUA 
A Latam anunciou que te-

rá voos diretos entre o Ae-
roporto Internacional de São 
Paulo, em Guarulhos, e Los 
Angeles a partir de 1 de julho 
de 2023. Com isso, a compa-
nhia aérea se torna a única a 
oferecer a opção de chegar ao 
destino da Califórnia a partir 
do Brasil sem a necessidade de 
fazer conexão.

Serão três voos por sema-
na em aeronaves Boeing 777, 
que acomodam até 410 pas-
sageiros, sendo 38 em cabi-
ne premium business, 50 na 
premium economy e 322 na 
economy tradicional. As pas-
sagens aéreas já estão dispo-
níveis para compra.

Os voos vão decolar de SP 
às segundas, quartas e sextas.

McDonald’s faz promoção de 

lanche de graça por 50 anos
Já pensou comer de graça 

no McDonald’s por 50 anos? 
A famosa rede de lanchone-
tes está realizando a promo-
ção que vai até o dia 25 de de-
zembro.

A partir de 5 de dezembro, 
todos os pedidos concluídos 
no aplicativo do McDonald’s 
por pelo menos US$ 1 farão 
com que os clientes partici-
pem de um concurso para ga-
nhar um Cartão McGold.

Três vencedores recebe-
rão um cartão especial que 

A promoção encerra no Natal.

Divulgação.

lhes dará acesso gratuito ao 
McDonald’s por toda a vida. 
Além disso, cada vencedor re-
ceberá três cartas extras pa-
ra compartilhar com amigos.

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

VIVA A VERDADE!

Ep 11.

Afinal,oqueéaverdade?

Desde o princípio, a humanidade busca saber exatamente o que ela significa,

entretanto,aBíblianosdáaresposta:“Santifica-osnaverdade,

aTuaPalavraéaverdade”(João17:17).

Esse versículo traz algo objetivo: a Palavra de Deus é a VERDADE. Não está

escritoqueaPalavracontémaverdadeouqueaPalavradeDeussejaquasea

verdade.OversículodeJoãotrazumaafirmação:elaéaverdade.SeaPalavrade

Deuséaverdade,eJesuséoVerboquesefezcarne(João1:14),

entãoJesuséaverdade.

“RespondeuJesus:Eusouocaminho,averdadeeavida.NinguémvemaoPai,a

nãoserpormim”(João14:6).

DiferençaentreVerdadeeVerdadeiro

Seraverdadeéumaquestãomuitodiferentedeserverdadeiro.Seraverdadeé

serconsistenteemrelaçãoatodos.Serverdadeiroécondizercomoquevocêé

hojedentrodasuarealidade.Porexemplo, sevocêtemumaformaçãodenível

superior, essa afirmação não poderia ser verdadeira quando você era uma

criança. Vocêmuda. Você está sujeito amudanças. Então, pode-se dizer que o

verdadeiroérelativo,porém,averdadenuncaserárelativa.

Ainda que você seja totalmente verdadeiro, você jamais seria a verdade. Você

podedizeraverdade,viveraverdade,amarouodiaraverdade, crerounegara

verdade,massóCristopodeafirmarSERAVERDADE.

Jander da Rocha

TALK EM CHAMAS

VivaintensamenteaVerdade!

Diantedeummundotãovolátileinstável,temcoisamelhordoquereafirmarao

coraçãoqueJesuséAVERDADE?EleéoEuSou(Êxodo3:14)desdeoprincípioe

eternamente.Nelenãohásombradedúvidasoumudança (Tiago1:17).Amesma

palavra que Ele falou a você ontem ou há cinco anos, permanece a mesma e

nuncavoltarávazia,comoéditonoversículodeIsaías55:11:“Assimseráapalavra

quesair daminhaboca: nãovoltaráparamimvazia,mas faráoquemeapraze

prosperaránaquiloparaqueadesignei”.

NuncaseesqueçaLeitor,queJesuséamaiorsegurançaquevocêpodeternesta

terra.Tudopodepassar,masaPalavraqueEledispensouavocêJAMAISpassará

ou mudará (Mateus 24:35). Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre

(Hebreus 13:8). Por isso, viva com intensidadecadapalavraquevocê receberda

parte de Deus. Não desperdice nada dele para você. Se apoie no melhor

referencial que você possa ter: a Sua Palavra, pois uma coisa é certa: VOCÊ

NUNCASEDECEPCIONARÁ.

Parasempre,óSenhor,estáfirmadaatuapalavranocéu.(Salmos119:89)
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I
nvestidores bem-sucedidos como 
Warren Buffett não acertaram 
simplesmente em cheio na esco-

lha de ações.
Warren Buffett acertou muitas 

vezes, mas foram  os juros com-
postos que transformaram esses ga-
nhos em conquistas de investimen-
to históricos.

Juros  compostos não precisam 
ser um grande mistério. Significa 
apenas que o aumento anual é adi-
cionado ao saldo do ano anterior, o 
que, em média, dá a cada ano uma 
base maior para o aumento do ano 
seguinte. O conceito de composição 
aplica-se a qualquer poupança ou in-
vestimento com juros ou a ganhos 
percentuais médios.

Aqui está um exemplo rápido:
Investimento inicial: $ 10.000 Ta-

xa de juros: 7% A regra de 7 e 10 Há 
uma razão pela qual um retorno de 
7% foi escolhido para este exemplo. 
Você pode ver que o retorno total 
dos juros em 10 anos é quase o do-
bro do investimento original. Este é 

um exemplo da “Regra dos 7 e 10”, 
que diz que o dinheiro dobra em 10 
anos com 7% de retorno e que dobra 
em 7 anos com 10% de juros. Não é 
uma regra exata, mas é próxima o 
suficiente para que você possa esti-
mar rapidamente sem uma planilha 
ou calculadora.

Na verdade existe a regra do 72 
que tambem de ajuda a entender o 
poder dos juros compostos. Se voce 
quiser saber quanto tempo demora 
um investimento para dobrar de ta-

manho, pegue o numero 72 e divida 
pelos juros do investimento que vo-
ce procura. Por exemplo se eu colo-
car $100 em um investimento de 1% 
por ano, o mesmo vai se tornar $200 
em 72 anos!!! (72/1%=72 anos). Assim 
fica mais tranquilo entender por que 
e tao importante procurar por juros 
que sejam mais altos.

O exemplo de juros da tabela 
apenas começa a mostrar o poder 
dos juros compostos. Não inclui ne-
nhum investimento adicional após 

o primeiro ano. Ao investir, os juros 
compostos pode vir de mais de um 
lugar, especialmente se as ações que 
você possui pagam dividendos. (Um 
dividendo é uma parte do lucro que 
é distribuído aos acionistas.) Compo-
sição em investimentos Investir em 
ações ou fundos mútuos pode forne-
cer um retorno anual médio de acor-
do com o exemplo de juros simples, 
assumindo que os investimentos são 
bem diversificados para imitar o de-
sempenho do mercado amplo.

Por exemplo, o retorno do S&P 
500 nos últimos 10 anos é pouco 
mais de 7% anualizado. Quando você 
ajusta os dividendos, o retorno anua-
lizado é próximo a 10%. Se esses nú-
meros soam familiares – como a re-
gra de 7 e 10 – é uma coincidência, 
mas os últimos 10 anos de retornos 
do S&P estão muito próximos das 
médias históricas. Sabendo o que sa-
bemos agora, é fácil descobrir que $ 
10.000 dobrarão em 7 anos, supon-
do que o desempenho do mercado 
esteja alinhado com as médias his-

tóricas. Na realidade, o desempe-
nho do mercado pode ser maior ou 
menor do que as médias anteriores 
- mas em uma linha de tempo mais 
longa, picos e vales de curto prazo 
geralmente se misturam em uma 
tendência geral de direção.

Se você está preocupado por 
não saber tanto sobre investimen-
tos quanto Warren Buffett, não pen-
se que precisa ser um oráculo para 
ser um investidor de sucesso. Muitas 
vezes, a melhor ação a ser escolhida 
por investidores individuais pode 
ser nenhuma ação. Há uma infini-
dade de opções de investimento pa-
ra escolher sem comprar ações di-
retamente.

Ate porque hoje existem planos 
nos EUA onde voce pode aproveitar 
de forma intensa a “ magica” dos 
juros compostos em sua proprias 
financas.

Converse com seu profissio-
nal financeiro licenciado sobre 
quais opções podem estar dispo-
níveis para você.

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

Compreendendo o poder dos juros compostos em Investimentos

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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O 
Brasil começou 
bem a caminhada 
pelo hexacampeo-
nato! No segundo 

duelo da fase de grupos da 
Copa do Mundo, a Canari-
nho soma duas vitórias, três 
gols marcados e nenhum so-
frido. O desempenho garan-
tiu a classificação antecipada 
para as oitavas de final, além 
da liderança provisória do 

Grupo G. 
Após a vitória diante 

da Suíça, o técnico Tite fez 
questão de elogiar a força do 
elenco brasileiro e o processo 
de quatro anos de construção 
para a Copa do Mundo. 

“Há um leque de opções 
porque tem um proces-
so de quatro anos de cons-
trução. Quem venceu hoje 
foi o processo, foi o tempo 

de quatro anos de utiliza-
ção de atletas para que eles 
possam desenvolver, ter a 
naturalidade, mesmo jo-
vens, aproveitando em seus 
clubes e dando oportunida-
de. O processo venceu hoje, 
afora o trabalho todo, mas 
ele consolida isso. E aí es-
tão as qualidades técnicas 
individuais”, destacou o co-
mandante.

A Seleção Brasileira vol-
ta a campo na sexta-feira (02) 
diante da seleção camaro-
nesa. A bola rola às 16h (Ho-
rário de Brasília) no Está-
dio Nacional de Lusail. Líder 
do Grupo G com 6 pontos, o 
Brasil já está garantido nas 
oitavas de final, na sequên-
cia, está a Suíça, com 3 pon-
tos, Camarões e Sérvia, am-
bos com 1 ponto.

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.

Copa: Tite enaltece força do elenco brasileiro

georgenatal@gmail.comPor GEORGE FERNANDES

EUA enfrentam a 

Holanda nas oitavas 

de final da Copa

I
nvicta na primeira fa-
se da Copa do Catar, 
a Seleção dos Estados 
Unidos se classificou 

em segundo no Grupo B e 
vai enfrentar a Holanda, 
primeira do Grupo A, no 
mata-mata das oitavas de 
final, sábado, dia 3 de de-
zembro.

Os americanos empata-
ram os dois primeiros jo-
gos: 0 x 0 com a Inglaterra 
e 1 x 1 com Gales. A clas-
sificação veio só na últi-
ma rodada da fase de gru-
pos com a vitória (1 x 0) 
sobre Irã.

“USA! USA! Que gran-
de partida”, vibrou o presi-
dente americano Joe Biden 
ao saber do resultado du-

rante uma viagem a Michi-
gan. “Eles conseguiram!”.

O clima fora dos cam-
pos não é nada amigável en-
tre os dois países. A mídia 
estatal do Irã noticiou que 
os Estados Unidos deveriam 
ser imediatamente expulsos 
do torneio e suspensos por 
10 jogos por causa de uma 
“imagem distorcida” da ban-
deira do país.

A federação exibiu tem-
porariamente a bandeira na-
cional do Irã em suas contas 
oficiais do Twitter, Insta-
gram e Facebook sem o em-
blema da República Islâmica.

Para mais informações, 
acesse www.blogesporte.
com.br
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1
- Exclua açúcar e fa-
rinha branca Açúcar 
e farinha branca dis-
param a produção de 

insulina, facilitando acú-
mulo de gordura corporal e 
acúmulo de água não fun-
cional, então, devem ser 
evitados na alimentação.

2- Aumente o consumo 
de líquidos Parece contradi-
tório, mas quem toma me-
nos água durante o dia fica 
mais inchado. O ideal é au-
mentar o seu consumo de 
água, chás naturais e água 
com limão – tudo isso es-
timulará o funcionamen-
to dos rins e eliminação de 
toxinas e água sem utilida-
de ao corpo. Mínimo de 2 
litros para mulheres e 3 li-
tros para homens. Evite o 
consumo de sucos artifi-
ciais, refrigerantes, chás ar-
tificiais ou outras bebidas 
muito industrializadas.

3- Fique longe de indus-
trializados Quanto mais ar-
tificial for sua alimentação, 
mais inchado (a) você será!

Corantes, conservan-
tes, aromatizantes, adoçan-
tes, aditivos, etc. são subs-
tâncias químicas que seu 
corpo começa a acumular 
resultando em um meta-
bolismo sobrecarregado de 
coisas para dar conta.

4- Aumente o consumo 
de frutas, legumes e verdu-
ras Os vegetais são muito 
ricos em água, então, só de 
consumir 5 porções de ve-
getais ao dia (um pratinho 
pequeno é uma porção), vo-
cê irá melhorar sua hidra-
tação de forma geral. Ob-
serve sua urina: se estiver 
branquinha, você está bem 
hidratado, mas se estiver 
muito amarela e com chei-
ro forte, você precisa de 
mais água.

5- Pratique exercícios 
diariamente Independen-
te da modalidade, o impor-
tante é fazer pelo menos 30 
minutos de um exercício 
moderado-intenso ao dia – 
isso irá melhorar seu siste-
ma circulatório e auxiliar 
na eliminação de toxinas 
do corpo através do suor.

6- Não fique muito tem-
po na mesma posição Evi-
te ficar muito tempo em pé 
ou sentado: movimente-se 
o máximo que puder du-
rante o período de estudo 
ou trabalho.

7- Consuma suplemen-
tos naturais Suplementos 
contendo cálcio, magné-
sio, vitamina C, cavalinha, 
dente de leão, hibisco, uva 
ursi, cranberry, abacatei-
ro, chá verde, etc. ajudam 
a eliminar a retenção, pois 
são diuréticos naturais.

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

COMO ELIMINAR RETENÇÃO DE LÍQUIDOS

giovanaguido.com.br/Por GIOVANA GUIDO

(754) 210-4432

C A L V Í C I E
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+
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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

Falamansa convida Natiruts na canção “Aloha”

D
ando sequência ao 
projeto que mescla 
o forró pé de ser-
ra e universitário 

a outros
gêneros musicais, a ban-

da Falamansa está divulgan-
do a “solar” canção “Aloha”, 
gravada com a participação 
do Natiruts. Tato e seus co-
legas se juntam ao grupo 
brasiliense comandado por 
Alexandre Carlo na mistu-
ra de reggae e forró no em-
balo das ondas do mar para 
saudar o amor, a praia e o 
esporte.

“Pelo teu olhar, já vi que 
vai dar praia / E eu quero te 
beijar / Antes que a chuva 
caia / Mergulhar no teu mar 
me acalma / Yemanjá vai 
curar minha alma / Abriu 
o sol quando você chegou / 
Logo fez brilhar minha re-
tina / Como uma onda leve 
me pegou / E eu vou me jo-
gar sem parafina…’, dizem 

os versos assinados por Ta-
to. O projeto começou com 
o feat com Iza, “Cangacei-
ra”, lançado em julho, que 
registra mais de dez mi-
lhões de plays nas platafor-
mas, somados áudio e ví-
deo.

“Aloha”, palavra ha-
vaiana usada como sauda-
ção, também homenageia 
grandes ídolos do surfe bra-
sileiro — o Havaí é a me-
ca desse esporte –, como 
Ítalo Ferreira, Filipe Tole-
do e Gabriel Medina, que 
são mencionados na músi-
ca pelos seus talentos es-
portivos, que lhes rende-
ram títulos e notoriedade 
internacional. “Aloha” vem 
acompanhada de um video-
clipe, que capta esse uni-
verso praiano paradisíaco 
tão apreciado pelos inte-
grantes da banda. A gra-
vação teve direção de Gus-
tavo Veiga, da produtora 

On3 Filmes, e foi realizada 
em Ubatuba, litoral norte 
de São Paulo.

“Amor, sol, mar, mú-
sica, esporte e crianças se 
divertindo. Acho que es-
sa canção vai dar praia. Foi 
uma delícia ver esse novo 
trabalho tão bem represen-
tado no videoclipe; espero 
que todos curtam e entrem 
nesse clima praiano conos-
co”, afirma Tato, lembrando 
que para 2023 estão previs-
tos mais feats com artistas 
fora do universo do forró.

D
esde os tempos em que 
brilhava nos grama-
dos, Ronaldinho Gaú-
cho mostrava-se apai-

xonado pela música, cantando 
e batucando, sobretudo quando 
em concentração com a seleção 
brasileira. Ao parar de jogar, re-
solveu investir um pouco mais na 
carreira e já gravou com nomes 
como Wesley Safadão, Sidoka, 
Djonga e outros.

Em tempos de Copa do Mun-
do, o ex-craque está de volta em 
uma participação especial no sin-
gle “Explana o Escondido”, do 
cantor Lukinhas, com lançamen-
to pelo Inbraza, selo da Som Livre 
em parceria com a Liga Entreteni-
mento. O single também ganhou 
versão em lyric vídeo, postado no 
YouTube. “Elas querem explanar 
o negócio!

Esconde esse celular aí!”, aler-
ta com bom humor Ronaldinho 
logo no início do single. E é nes-
se clima de amizade e na vibe 
do subúrbio carioca que os dois 
mesclam em “Explana o Escon-
dido” elementos de pagode, pop 

Ronaldinho Gaúcho canta 

em novo single de Lukinhas
e R&amp;B em uma letra diverti-
da com refrão marcante: “O celu-
lar não para de vibrar / Tem mui-
to set para falar comigo / E se ela 
der mole querendo postar / que-
bra o esquema / explana o escon-
dido / Laia laia laia laia o dia es-
tá lindo / Laia laila laila laia todo 
mundo rindo”.

“É uma música muito alto 
astral, tem muita alegria e como 
ela mesmo diz: “‘com todo mun-
do rindo’”, comemora Lukinhas. 
O ex-jogador e o cantor são ami-
gos e companheiros de resenha 
há muitos anos. “Ronaldinho 
me abraçou na música em 2017 
quando comecei a frequentar a 
casa dele. Ele me apresentou pa-
ra diversos artistas, inclusive o 
Travis Scott, recentemente. Te-
nho muito orgulho de o chamar 
de padrinho e paizão. Quase sem-
pre estamos escrevendo uma mú-
sica nova e uma delas foi ‘Expla-
na o Escondido’, que resolvemos 
gravar juntos.”, conta. Ronaldi-
nho Gaúcho também comemora 
o lançamento musical ao lado do 
parceiro de longa data: “Feliz da 

vida em fazer essa parceria com 
meu amigo Lukinhas. Acredito 
que muitas outras virão em bre-
ve. Curte aí”.

Neste ano, Lukinhas lançou 
seu primeiro álbum de estúdio, 
“Confissões de um Tralha Ro-
mântico”, com 10 faixas e par-
ticipações especiais como Re-
becca, Thiago Pantaleão, Multi, 
Ruxell, Castilhol, Fraga e o duo 
YOÙN. Seu primeiro lançamento 
foi “100 Neurose” (2020), que deu 
nome a um EP com 4 faixas, sen-
do complementadas com “Luan 
Santana”, “Seu Corpo” e “Insegu-
rança”. Destaque também para 
o sucesso “Pipa Voada”, em par-
ceria com Rashid e Emicida, que 
já acumula mais de 96 milhões 
de plays no Spotify e mais de 14 
milhões de visualizações no You-
Tube.
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The Inspection

A24

Expande para 
o circuito 
nacional de 
cinemas na 
sexta-feira, 
dia 2 de 
dezembro, o 
drama “The 
Inspection”. 
O diretor 
Elegance 
Bratton conta 
sua própria 

inspiradora e comovente história. O longa 
acompanha um jovem preto gay, rejeitado 
por sua mãe e com poucas opções para seu 
futuro, que decide se juntar aos fuzileiros 
navais, fazendo o que for preciso para ter 
sucesso em um sistema que deixaria ele 
de lado. No elenco estão Gabrielle Union, 
Jeremy Pope, Bokeem Woodbine, Raúl 
Castillo, Aaron Domingues, entre outros. 
Elegance também escreveu o roteiro. Boas 
performances.

Violent Night

Universal 
Pictures

Também en-
tra em cartaz 
a comédia de 
ação “Vio-
lent Night”. 
O longa 
acompanha 
um grupo de 
mercenários 
que ataca a 
proprieda-
de de uma 

família muito rica na véspera do Natal, e 
o Papai Noel é quem vai entrar em ação 
para salvar não só a família como o Natal. 
No elenco estão David Harbour, John Le-
guizamo, Alex Hassell, Beverly D’Angelo, 
Leah Brady, entre outros. A direção é de 
Tommy Wirkola. O roteiro foi escrito por 
Pat Casey e Josh Miller. Uma mistura de 
Home Alone (Esqueceram de Mim) e Die 
Hard (Duro de Matar).

Emancipation

Apple TV+

Estreia nos ci-
nemas no dia 
2 de dezem-
bro, o drama 
“Emancipa-
tion”, novo 
fi lme do ator 
Will Smith, 
dirigido por 
Antoine 
Fuqua. O 
fi lme conta 
a triunfante 

história de um homem escravizado que 
foge e atravessa os pântanos da Louisiana 
em uma jornada tortuosa para escapar dos 
proprietários de plantações que quase o 
mataram. Tambem estão no elenco Bem 
Foster, Charmaine Bingwa, Gilbert Owuor, 
entre outros. O roteiro foi escrito por Bill 
Collage. “Emancipation” fi ca disponível na 
Apple TV+ no dia 9 de dezembro. Será que 
já estamos prontos para ver Will Smith de 
novo nas telonas?

Welcome to 

Chippendales

Hulu

A nova série 
‘Welcome to 
Chippenda-
les” já está 
disponível no 
Hulu. A série 
acompanha a 
história real de 
Somen “Steve” 
Banerjee, um 
empreendedor 
indiano-ame-

ricano que criou o Chippendales, conhecido 
como o primeiro show de strip-tease apenas 
com modelos masculinos e que revolucionou a 
sexualidade norte-americana. Depois de imigrar 
para Playa del Rey, na Califórnia, Steve vê uma 
oportunidade única de transformar um bar em 
uma atração de sucesso, que chegou até o Bra-
sil... lembra do Clube das Mulheres? No elenco 
estão Kumail Nanjiani, Murray Bartlett, dan Ste-
vens, Annaleigh Ashford, Juliette Lewis, Robin 
de Jesus, entre outros. Vale a pena assistir!

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
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Larissa Pieta

As idealizadoras da total Love FoundationBate-Papo com Paulo Bacchi e Maris Raffa

Tem marca brasileira no Town Center Mall, em 

Boca Raton.

Maris Raffa Art Basel Experience

Projeto AFIM com Rosana Alves

N
o dia 16 de novembro, Paulo Bacchi (Artefacto) e Maris Raffa, participaram de um 
bate-papo onde puderam contar um pouco da sua história de vida e trajetória até 
chegarem aonde estão hoje! O evento, realizado pelo Lide Miami, aconteceu na se-

de da Artefacto, em Coral Gables. Confira!

D
e Goiás para Boca Raton na Flórida, a  Herreira Jewelry inaugurou oficialmente em 
solo americano. Para marcar esta novidade as empresárias Patrícia Caramaschi e  
Venância Franzin receberam convidados com um delicioso coquetel na loja núme-

ro 1 nos EUA no dia 20 de novembro.
A fundadora e designer da marca de semijoias Patricia Caramaschi, ao lado do marido 

Alexandre, comemoraram mais esta conquista com muito entusiasmo.
Parabéns e sucesso para essas brasileiras empreendedoras! A 

edição Maris Raffa Experience abriu a semana do Art Basel 2022, no dia 29, com 
um grande evento que reuniu palestrantes renomados no New World Center, em 
Miami Beach. Os convidados deste ano foram os influenciadores e empresários 

brasileiros Joel Jota e Caio Carneiro, e o empresário americano do mundo do entreteni-
mento em Miami, David Grutamnn . Durante os intervalos do evento os convidados pu-
deram apreciar a obra do grafiteiro brasileiro Cranio. Após as palestras o público convi-
dado foi celebrar o evento no Rooftop do local com Dj, coquetel e muitas fotos ao lados 
dos influenciadores e personalidades.

N
o dia 17 de novembro, a renomada neurocientista, psicóloga e embaixadora da TLF (To-
tal Love Foundation), Dra. Rosana Alves, ministrou uma palestra para o projeto AFIM 
(Apoio a Família Imigrante),

em Fort Lauderdale. A palestra teve como tema a “Gratidão”, onde ela explica todas as rea-
ções químicas e psicológicas que ocorrem em nosso cérebro, com o simples fato de sermos 
gratos. Quem perdeu a palestra, ainda pode assistir pelo Youtube, no canal da Dra. Rosana Al-
ves!

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

Ciro e maris raffa com Luciana e Paulo Bacchi

Dra. rosana Alves, neurocientista, Psicóloga e 

Embaixadora da tLF

Familares comemorando a conquista Alexandre e Patricia, Joana Prado e Venância

Presença de amigos e familiares Patricia, Fernanda Cirino e Venância

David Grutamn, maris e Paulo Bacchi (Artefacto) marcelo e Carol Goulart

Caio Carneiro, maris e Joel Jota maris com Cranio




