
O maior jornal brasileiro na Flórida

Flórida é o 2º estado em novos 
moradores e novas empresas 

Temporada de férias aumenta perdas.

A 
Flórida é um dos três principais estados em 
crescimento populacional e econômico por 
sete anos consecutivos nos Estados Unidos. Em 

2022, ficou em segundo lugar em novos moradores 
e novas empresas, confirmando uma alta demanda 

de pedidos de mudança da Califórnia, Illinois e Nova 
York, segundo a empresa de transporte e mudanças 
U-Haul. Incentivadas por menos impostos e expansão 
do setor tecnológico, empresas continuam migrando 
cada vez mais para a Flórida. Flórida | Pág. 11

A demanda de pedidos de mudança de cidades da costa oeste, nordeste e centro-oeste para o leste e sul dos EUA foi maior em 2022.

Visit Florida.

Marcelo Camargo/Agência Brasil
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O crescimento da eco-
nomia brasileira em 
2023 sofrerá um im-

portante freio, com uma pre-
visão de expansão de apenas 
0,9% durante o primeiro ano 
do governo de Luiz Inácio Lu-
la da Silva. O alerta é da ONU, 
que publica hoje seu infor-
me anual sobre a economia 
mundial.

A entidade refez os cál-
culos para a economia mun-
dial e reduziu as projeções 

para o crescimento do PIB 
brasileiro. As novas estima-
tivas, de fato, reduzem em 
1,3 ponto percentual a ex-
pansão da economia nacio-
nal para 2023.

Essas são as novas proje-
ções para o Brasil: 2023: ex-
pansão de 0,9%; 2024: o cená-
rio será melhor. Mas, ainda 
assim, abaixo da média mun-
dial e com um crescimento 
de apenas 2%. “Este não é o 

momento para pensar a cur-
to prazo, ou para uma auste-
ridade fiscal apressada que 
exacerba a desigualdade, au-
mente o sofrimento e pos-
sa colocar as metas sociais 
mais longe do alcance. Estes 
tempos sem precedentes exi-
gem uma ação sem preceden-
tes”, disse António Guterres, 
secretário-geral das Nações 
Unidas.

O mundo crescerá em 
2023 a uma taxa de 1,9%, se-

gundo a ONU, mui-
to abaixo de 3,1% 
que era inicialmen-
te projetado, e já se 
transformando nu-
ma das piores taxas 
de expansão em dé-
cadas para a econo-
mia internacional. 

Para 2024, a ta-
xa será de 2,7%. Nas 

economias emergentes, o 
crescimento neste ano será 
de 3,9%, contra uma expan-
são de 1,4% na América Lati-
na. Projeções para principais 
economias do mundo, em 
2023: Índia: 6% China: 4,8% 
África do Sul: 1,5% EUA: 0,4% 
UE: 0,2% Rússia: - 2,9% (nega-
tivo) No caso brasileiro, a ta-
xa de crescimento fica abaixo 
da média mundial e também 
da região latino-americana e 

da média dos emergentes. 
Nos Brics, apenas a Rússia —
em guerra— terá um desem-
penho mais fraco.

“O crescimento do PIB no 
Brasil deve desacelerar dras-
ticamente para apenas 0,9% 
em 2023, em meio a uma in-
flação ainda elevada, taxas de 
juros mais altas e um cresci-
mento mais lento das expor-
tações. As pressões por con-
solidação fiscal, incluindo o 
aumento dos custos do ser-
viço da dívida, limitarão a 
expansão de gastos sociais 
e investimentos públicos”, 
segundo trecho do informe 
anual da ONU.

Segundo a entidade, a ta-
xa de desemprego diminuiu 
para um mínimo de 8,7% no 
terceiro trimestre.

Mas a ONU alertou que 
“o número de trabalhadores 
sem um contrato formal con-
tribuiu para esse declínio”. 
Tal situação “atingiu um re-
corde de 13,2 milhões [de tra-
balhadores informais], ressal-
tando problemas estruturais 
de longo prazo no mercado 
de trabalho brasileiro”.

A inflação em 2023 não 
repetirá os mesmos valores 
de 2022, mas continuará ele-
vada, passando de 9,5% pa-
ra 5,3%.

As projeções ainda apon-
tam que as taxas de juros vão 
desacelerar substancialmen-
te o crescimento do crédito 
em 2023, em especial no Bra-
sil, Colômbia e Peru.

“No Brasil, o crescimento 
do crédito caiu de 16,3% em 
2021 para 14,2% em 2022, e 
está previsto um recuo ainda 
maior para 8,2% em 2023”, 
destaca. E no restante da 
América Latina? O informe 
destaca como as maiores eco-
nomias da América Latina 
vão enfrentar uma “desace-
leração ampla”.

E no restante da América 
Latina? O informe destaca co-
mo as maiores economias da 
América Latina vão enfrentar 
uma “desaceleração ampla”.

“As perspectivas na Amé-
rica Latina e no Caribe conti-
nuam desafiadoras dadas as 
condições externas desfavo-
ráveis, o espaço limitado da 
política macroeconômica e 
a inflação teimosamente al-
ta”, disse.

“O crescimento regional 
deverá desacelerar para ape-
nas 1,4% em 2023, após uma 
expansão estimada de 3,8% 
em 2022”, afirmou.

Texto: Jamil Chade, colu-
nista UOL.

CONSULADO-GERAL DO BRASIL EM MIAMI

Setor de assistências a brasileiros:  

(305) 285-6208 / (305) 285-6258 / (305) 285-6251

AEROPORTO INTERNACIONAL

Miami: (305) 876 7000

Fort Lauderdale: (954) 359 1200

TELEFONES DE EMERGÊNCIA EMERGÊNCIA ligue 911  (Corpo de Bombeiros, Polícia ou Ambulância)

Palm Beach: (561) 471 7400

Orlando: (407) 825 2001

AMERICAN RED CROSS

Miami Dade: (305) 644 1200

Broward : (954 797 3800

Palm Beach: (561) 833 7711 (South) 

Palm Beach: (561) 746 1532 (North) 

Orlando e Região: (407) 644 9300

ANIMAL CARE AND REGULATION DIVISION

Miami Dade: (305) 6441200

Broward: (954) 359 1313

Palm Beach: (561) 233-1200 | Orlando: (407) 836 6311

POR  | ARLAINE CASTRO
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ONU reduz taxa de expansão do Brasil em 2023
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O GOBankingRates analisou as 200 maiores cidades dos EUA em unidades habitacionais.

Sete cidades da Flórida podem estar 

caminhando para uma crise imobiliária

A 
Flórida está sentindo 
o aumento das taxas 
de hipoteca e elevação 

dos preços das casas. O GO-
BankingRates analisou as 200 
maiores cidades em termos de 
unidades habitacionais totais 
e alguns fatores cruciais, co-
mo a porcentagem de hipote-
cas com atraso entre 30 e 90 
dias ou mais e as taxas de va-
cância de proprietários e loca-
tários. Os dados foram extraí-
dos do Consumer Financial 

Protection Bureau, do Consu-
mer Protection Bureau e do 
RealtyTrac. 

Orlando 
Taxa de vacância do pro-

prietário: 5% e 0,5% de hipo-
tecas inadimplentes 90 dias

Fort Lauderdale
Taxa de vacância do pro-

prietário: 4,1% e 0,6% de hipo-
tecas inadimplentes 90 dias

Gainesville
Taxa de vacância do pro-

prietário: 3,6% e  0,6% de hi-

potecas inadimplentes 90 dias
Miami
Taxa de vacância do pro-

prietário: 2,2% e 0,6% de hi-
potecas inadimplentes 90 dias

Jacksonville
Taxa de vacância do pro-

prietário: 2,0% e 0,6% de hi-
potecas inadimplentes 90 dias

Hollywood
Taxa de vacância do pro-

prietário: 1,6% e 0,6% 
Pembroke Pines
0,9% e 0,7%.Fort Lauderdale tem uma taxa de vacância do proprietário de 4,1%.

Shutterstock.com.

Pais recebem indenização de US$ 5 milhões após bebê morrer em creche

Os pais do bebê Tayvon 
Tomlin, de 9 meses, que mor-
reu em julho passado depois 
de fi car sob a supervisão de 
uma creche em Homestead, 
receberão um acordo multimi-
lionário de seus proprietários, 
anunciaram os advogados da 
família na segunda-feira, 23.

Tayvon foi encontrado 
sem vida em seu berço na cre-
che Lincoln Marti Schools em 
Homestead em 18 de julho de 
2022 e foi levado de helicóp-
tero para o HCA Florida Ken-
dall Hospital, onde os médicos 
o declararam morto.

Os pais Keiara Whorley 

e Devonte Tomlin anuncia-
ram em outubro que estavam 
processando a Lincoln Marti 
Schools pela morte de Tayvon. 
A família acusou a creche de 
“incompetência, treinamen-
to defi ciente e pessoal inade-
quado”.

O advogado Michael Levi-

ne diz que os pais de Tayvon 
receberão US$ 5 milhões de 
Lincoln Marti como parte do 
acordo.

A Lincoln Marti “admitiu 
que eles violaram consciente-
mente a lei da Flórida com re-
lação à proporção de provedor 
de cuidados infantis. Tayvon Tomlin tinha 9 meses.

Local 10.

A Regal Cinemas está fe-
chando mais 39 salas de cine-
ma nos Estados Unidos, duas 
delas no sul da Flórida.

A decisão ocorre quatro 
meses depois que sua contro-
ladora Cineworld entrou com 
pedido de falência, Capítulo 
11, depois que a pandemia de-
vastou a indústria e as exibi-
ções públicas. Em um comuni-
cado esta semana, a Cineworld 
disse que planeja rejeitar os 
arrendamentos dos 39 cine-
mas a partir de 15 de feverei-
ro, economizando US$ 22 mi-
lhões por ano para a empresa.

A Cineworld está traba-
lhando com os proprietários 
para manter seus outros ci-
nemas abertos. Restam cerca 
de 500, após esses fechamen-
tos e uma rodada anterior em 
setembro de 2022 que fechou 
12 locais.

A Regal Cinemas é a se-
gunda maior rede de cinemas 
dos Estados Unidos depois da 
AMC Theatres. Na Flórida, as 
salas em Boca Raton e em Mia-
mi serão fechadas.

Regal Cinemas 

vai fechar salas 

de cinema na FL
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Câmara da 

Flórida quer 

expandir 

vouchers 

escolares

A Flórida tornaria todos 
os alunos elegíveis para vou-
chers para frequentar escolas 
particulares com dinheiro do 
contribuinte sob uma legisla-
ção proposta pelo presidente 
da Câmara, Paul Renner, que 
disse na quinta-feira, 19, que 
será uma prioridade para a 

sessão que começa em março.
O projeto de lei poderia 

expandir muito os atuais pro-
gramas de vouchers do estado, 
mas daria prioridade a alunos 
de baixa renda e com necessi-
dades especiais, em vez de fa-
mílias mais ricas que buscam 
ajuda com mensalidades em 

escolas particulares.
“Já temos mais crianças 

com opção de escolha escolar, 
mais pessoas que estão usando 
opções de escolha neste esta-
do do que em qualquer outro 
estado do país”, disse Renner 
em entrevista coletiva. “Esta-
mos simplesmente garantindo 

que ninguém fique de fora.”
Ele disse que não está 

preocupado que a legislação 
possa criar um êxodo em mas-
sa das escolas públicas.

Os críticos disseram que a 
legislação prejudicará as esco-
las públicas ao enviar dinhei-
ro para escolas particulares 

que não seguem os mesmos 
padrões de responsabilidade.

A Flórida iniciou seu pro-
grama de vouchers há mais de 
duas décadas sob o governo re-
publicano Jeb Bush e aprovou 
várias leis expandindo-o nas 
últimas três administrações 
republicanas.

Trabalhadores que saíram durante a pandemia de Covid não estão com pressa para voltar ao 

trabalho; desemprego voltou aos níveis pré-pandêmicos, em cerca de 2,6% no estado.

Restaurantes da Flórida enfrentam escassez 

de funcionários; construção civil também

2,6% no Condado de Palm Bea-
ch. O mesmo percentual é do 
estado.

Funcionários trabalhistas 
dizem que na Flórida continua 
a haver mais listas de empre-
gos do que de pessoas procu-
rando emprego.

“Acho que eles estão pres-
sionando por salários mais al-
tos, trabalho de melhor qua-
lidade e estão se deparando 
com tantas opções”, disse 
John Ries, proprietário da Hot 
Pie Pizza, que tem quatro va- Proprietários lutam para preencher vagas. 

Pixabay.

Restaurantes da Flórida 
estão enfrentando escas-
sez de funcionários. É ja-

neiro e as multidões estão de 
volta aos restaurantes, mas 
não os trabalhadores.

“Definitivamente, esta-
mos procurando muitas pes-
soas em todos os diferentes 
departamentos”, disse Rocco 
Mangel, proprietário dos res-
taurantes Rocco’s Tacos, com 
instalações em diferentes cida-
des da Flórida, ao canal WPTV.

“Acho que as pessoas não 
estão tão com pressa para di-
zer que quer ser garçonete, 
bartender ou gerente”, com-
pletou.

Trabalhadores que saíram 
durante a pandemia de Covid 
não estão com pressa para vol-
tar ao trabalho de serviço. O 
desemprego voltou aos níveis 
pré-pandêmicos, em cerca de 

gas em West Palm Beach e seis 
na Royal Palm Beach.

“Há uma escassez de tra-
balhadores não por causa de 
uma economia ruim, a eco-
nomia está muito boa”, disse 
Ries. “O trabalhador médio 
tem muitas opções.”

As empresas que estão to-
mando a difícil decisão de fe-
char suas portas relatam como 
motivos a escassez de mão de 
obra, inflação e inconsistên-
cias de produtos.

Setor de construção civil

Em um dos mercados de 
trabalho mais difíceis da his-
tória recente dos EUA, a re-
construção da Flórida após o 
furacão Ian exige milhares de 
trabalhadores - especialmente 
na construção. Mas contratar 
trabalhadores - aqueles que 
irão reconstruir por meses e 
anos após a limpeza da tem-
pestade - tem sido um desafio 
por causa do baixo desempre-
go na construção e em geral, 
especialmente na Flórida.
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Mulher encontra cabeça de rato dentro de ravióli embalado
Uma mulher teve uma surpresa desagradável depois de com-

prar pacotes de ravióli no Costco, em West Flagler, em Miami, 
e encontrar o inimaginável: uma cabeça de rato.

A descoberta foi denunciada pela jornalista María Alesia 
Sosa, que, através de suas contas no Instagram e no Twitter, 
mostrou o vídeo com a história que aconteceu com sua amiga.

A mulher disse que foi ao supermercado fazer as compras do 
mês e aproveitou para comprar uns raviólis de espinafres e quei-
jo, que vieram embalados e eram da marca Kirkland. Segundo 
ela, a amiga estava comendo quando encontrou a cabeça do ra-
to dentro de um dos raviólis. “Tinha até bigodes”, diz no vídeo.

Veja a notícia completa no gazetanews.com As embalagens de raviólis de espinafres e queijo são da marca Kirkland.

reprodução Instagram

Nessa época do ano, com maior movimentação de turistas brasileiros por 

causa das férias, os casos de perda ou roubo de passaporte aumentam. 

Consulado em Miami orienta sobre 

perda ou roubo de passaporte 

N
o período de férias, 
o Consulado recebe, 
quase que diariamen-

te, turistas brasileiros que per-
deram ou tiveram o passapor-
te roubado. Por isso, o órgão 
emitiu orientações para evi-
tar e também para o que fazer 
quando se tem que voltar pa-
ra o Brasil sem o documento. 

Para evitar:
- Jamais deixe seus perten-

ces pessoais dentro do carro, 
incluindo o passaporte.

- Não deixe seus perten-
ces sem sua supervisão dire-
ta ao frequentar locais movi-

mentados.
- Não entregue seus per-

tences a estranhos. Ao experi-
mentar roupas em lojas, não 

deixe o vendedor guardar seus 
pertences.

- Ao sair de qualquer esta-
belecimento ou meio de trans-
porte, veja se está com seus 
pertences e documentos.

- Use bolsas internas pre-
sas ao corpo, conhecidas co-
mo doleiras, para carregar seu 
passaporte.

- Tenha cuidado com co-
fres de hotel, que podem ser 
abertos facilmente.

- Leve originais e cópias 
autenticadas de outros docu-

mentos de identifi cação, além 
do passaporte. Com isso é pos-
sível emitir um novo docu-
mento de viagem no caso de 
perda ou roubo do passaporte. 
Recomenda-se também man-
ter uma foto do seu documen-
to de identifi cação em uma 
conta de e-mail que possa ser 
acessada facilmente.

Após a perda ou roubo:
1- No caso de roubo, con-

tate a polícia local e registre 
uma queixa (“fi le a report”). 
Quando se trata de simples 
perda ou extravio de objetos e/
ou documentos, a polícia local 
normalmente não faz boletim 
de ocorrência.

2- Comunique o ocorrido 
ao Consulado-Geral em Mia-
mi para solicitar uma Auto-
rização de Retorno ao Brasil 
pelo passaporte.miami@ita-
maraty.gov.br

Andar com a cópia do passaporte, além de guardá-lo em local seguro durante a viagem, evita transtorno.

Marcelo Camargo/Agência Brasil

“Comunique o ocorrido 

ao Consulado-Geral em 

Miami para solicitar uma 

Autorização de Retorno 

ao Brasil”, recomenda o 

órgão.

CIRURGIÃ PLÁSTICA COM RESIDÊNCIAS NO:
INSTITUTO IVO PITANGUY, RIO DE JANEIRO, BRASIL,

RUTGERS UNIVERSITY, NOVA JERSEY, ESTADOS UNIDOS.

Cirurgia da Face: Facelift – de Pescoço (Neck lift) – Otoplastia (orelhas) –

Blefaroplastia (pálpebras)

Cirurgia do corpo: Lipoaspiração – Lipo HD (Alta definição) - Abdominoplastia –

Lifting de braços, coxas - Enxerto de gordura

Cirurgia da mama: aumento (implantes) – redução – levantamento

Cirurgia íntima (genitália feminina)

ALEXANDRA CONDÉ-GREEN, MD

info@acgplasticsurgery.com1(561) 617-0240

6100 Glades Road, suite 302, Boca Raton, FL, 33434.

Toxina botulínica – Estímulo de colágeno (Bioestimulacao) - Fios de

Sustentação – Preenchimentos – Harmonização facial –

Microagulhamento – Plasma rico em plaquetas (PRP)

PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS:

PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS:

ACG PLASTIC SURGERY

ALEXANDRA CONDÉ-GREEN, MD

IDIOMAS: PORTUGUÊS, INGLÊS, FRANCÊS, ESPANHOL, CREOLE
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Novos residentes, leve recessão, menos demissões mesmo em recessão e golpe temporário no mercado imobiliário.

Preços das casas, perda de empregos: veja quatro 

previsões para a economia da Flórida em 2023

No Florida Economic 
Outlook and Jobs Solu-
tion Summit anual da 

Câmara de Comércio em 12 
de janeiro, uma lista virtual de 
especialistas financeiros, auto-
ridades habitacionais e líderes 
trabalhistas discutiram como 
uma recessão este ano poderia 
afetar o Sunshine State.

No geral, os líderes da Câ-
mara de Comércio estão pre-
visivelmente otimistas sobre o 
futuro da Flórida, já que o rá-
pido crescimento populacio-
nal do estado e a migração de 
ativos associada são um bom 
presságio para a demanda en-
tre setores. No entanto, alguns 
alertaram que a Flórida pode 
ser mais propensa a proble-
mas de contratação e acessi-
bilidade de moradia do que 
outros estados.

Aqui estão quatro previ-
sões econômicas tiradas da 
cúpula, divulgada pelo Tam-
pa Bay Times: 

1 - Novos residentes
Em dezembro, o US Cen-

sus Bureau estimou o cres-
cimento populacional anual 
da Flórida em 1,9% de 2021 
a 2022, liderando o país. É a 
primeira vez em 65 anos que 

a Flórida ocupa o primeiro 
lugar em crescimento popu-
lacional nos Estados Unidos. 
Esses novos residentes estão 
trazendo dinheiro de lugares 
como Nova York, Califórnia e 
Pensilvânia.

“Até 2030, adicionaremos 
mais 3,5 milhões de residen-
tes aos 22 milhões que a Fló-
rida já possui”, disse o presi-
dente e CEO da Câmara, Mark 
Wilson. Isso significa que o se-
tor privado precisa criar cerca 

“Temos muito mais empregos do que pessoas procurando trabalho”, disse Mark Wilson, presidente da Câmara.

Florida department of Economic Opportunity.

de 1,5 milhão de novos em-
pregos.

Espera-se que cerca de 
metade desse crescimento 
populacional ocorra em ape-
nas cinco condados: Miami-
-Dade, Orange, Hillsborough, 
Broward e Palm Beach. E será 
especialmente forte em áreas 
com populações internacio-
nais maiores.

2- Leve recessão na pri-
mavera

Gus Faucher, vice-presi-
dente sênior e economista-
-chefe do PNC Financial Servi-
ces Group, prevê que a taxa de 
emprego do país atingirá um 
pico de 5,5% no final de 2023 

ou início de 2024. Isso é notá-
vel, mas coloca a próxima re-
cessão mais em linha com as 
de início dos anos 1990 ou iní-
cio dos anos 2000, em vez da 
grande recessão do final dos 
anos 2000.

Como todo estado, a Flóri-
da sentirá os efeitos. Mas deve 
se beneficiar de uma recupe-
ração em sua indústria de tu-
rismo de primavera e verão. 
As empresas de lazer e hospi-
talidade tiveram os maiores 
ganhos de empregos e taxas 
de crescimento na Flórida de 
2021 a 2022, disse Sobush. E a 
área de Tampa Bay liderou em 
ambos os casos, com a segun-
da maior taxa de crescimento 
de empregos e a maior taxa de 
crescimento de qualquer área 
metropolitana do estado.

A taxa de desemprego do 
estado permanecerá abaixo de 
3% até 2023, prevê Ben Taba-
tabaei, economista-chefe da 
Câmara. 

Miami-Dade, Orange, 

Hillsborough, Broward 

e Palm Beach verão 

maior crescimento 

populacional nos 

próximos anos.

Flórida mantém posição 

para crescimento 
3 - Menos demissão 

mesmo em recessão
O mercado de trabalho da 

Flórida é mais apertado do que 
a maioria dos outros Estados 
Unidos, em parte porque sua 
taxa de participação na for-
ça de trabalho está abaixo da 
média nacional – o que acon-
tece quando uma grande par-
te da população é mais velha 
e aposentada.

“Não só temos um proble-
ma de lacuna de habilidades, 
como também temos um pro-
blema de lacuna de talentos, 
onde temos muito mais em-
pregos do que pessoas procu-
rando trabalho”, disse Mark 
Wilson, presidente da Câma-
ra da Flórida.

Segundo a câmara, em ja-
neiro do ano passado o estado 
tinha 513 mil vagas e 483 mil 
desempregados. Hoje são mais 
de 455 mil vagas, mas apenas 
280 mil desempregados.

4 - Golpe temporário 
no mercado imobiliário 

Os preços dos imóveis au-
mentaram cerca de 20% no 
ano passado. Na Flórida, on-
de tantas pessoas estavam se 
mudando, os preços subiram 

cerca de 30%. Se as taxas de ju-
ros subirem, a Flórida poderá 
cair ainda mais, disse Faucher.

“A nível nacional, espera-
mos que os preços dos imóveis 
caiam cerca de 10% nos próxi-
mos seis meses”, disse ele. “Na 
Flórida, é mais provável que 
as quedas nos preços das ca-
sas estejam próximas de 15%, 
porque a acessibilidade é um 
problema tão grande, devido 
ao aumento dos preços.”

Brad O’Connor, economis-
ta-chefe de pesquisa da Florida 
Realtors, disse que não espe-
ra que muito mais casas no-

vas ou existentes cheguem ao 
mercado no próximo ano. Os 
construtores enfrentam seus 
próprios problemas financei-
ros, e os proprietários estão 
mais relutantes em desistir de 
suas baixas taxas de hipoteca 
existentes.

Enquanto a demanda ain-
da estiver forte em 2024, a 
Flórida estaria bem posicio-
nada para outro surto de cres-
cimento de longo prazo, pois 
os preços das casas estariam 
novamente acima da média 
nacional. Leia mais no gaze-
tanews.com

São mais de 455 mil vagas, mas apenas 280 mil desempregados.

Shutterstock.
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Houve alta demanda de pedidos de mudança da Califórnia, Illinois e Nova York para a Flórida, segundo a U-Haul.

As pessoas estão saindo de Nova York e da Califórnia e migrando para lugares com impostos mais baixos, incluindo o Texas e a Flórida.

U-Haul.

Visit Florida.

5%
é o imposto de renda 

corporativo da Flórida, 

contra 8,84% da 

Califórnia.

Flórida é o 2º 

estado em novos 

moradores e 

novas empresas
O estado é um dos três principais em 

crescimento por sete anos consecutivos.

O Texas é o estado núme-
ro 1 em crescimento 
pelo segundo ano con-

secutivo e pela quinta vez des-
de 2016, mas a Flórida, que 
ocupa o segundo lugar, tem 
sido um dos três principais es-
tados em crescimento por sete 
anos consecutivos, afirma um 
relatório feito pela empresa 
de mudanças U-Haul.

Carolina do Sul, Carolina 
do Norte, Virgínia, Tennes-
see, Arizona, Geórgia, Ohio e 
Idaho completam os 10 prin-
cipais estados de crescimen-
to - com mais viagens U-Haul 
entrando do que saindo dos 
estados.

Para o governador da Fló-
rida, Ron DeSantis, as pessoas 
estão migrando para o Sunshi-
ne State por causa de impos-
tos mais baixos e justiça cri-
minal e políticas educacionais 
mais “sãs”. Durante seu pró-
prio discurso de posse na ter-
ça-feira, 3, ele disse que é a 
“liberdade” que está atraindo 
pessoas para a Flórida.

Empresas da Califórnia 
As empresas da Califórnia 

continuam migrando cada vez 
mais para a Flórida, incentiva-
das por menos impostos e ex-
pansão do setor tecnológico, 
entre outros atrativos. 

A taxa de imposto de ren-
da corporativa de 8,84% da Ca-
lifórnia e a taxa média combi-
nada de imposto sobre vendas 
estadual e local de 8,82% o 
tornam um dos estados mais 
caros para se fazer negócios. 
Em comparação, o imposto 
de renda corporativo de 5% 
da Flórida e a alíquota média 
combinada estadual e local de 

7% tornam os negócios mais 
baratos, destaca o The Cen-
ter Square.

O sistema tributário da Ca-
lifórnia ocupa o 48º lugar no 
Índice de Clima Fiscal Empre-
sarial Estadual de 2022 da Fun-
dação Fiscal. A Flórida ocupa 
o 4º lugar.

As pessoas estão saindo de 
Nova York e Califórnia e mi-
grando para lugares com im-
postos mais baixos, incluindo 
o Texas e a Flórida, descobriu 
um novo estudo divulgado no 
dia 3 de janeiro. 

“A demanda de pedidos de 
mudança da Califórnia, Illi-
nois e Nova York permaneceu 
forte em 2022, à medida que 
mais pessoas optaram por dei-
xar áreas da Costa Oeste, Nor-
deste e Centro-Oeste”, disse o 
relatório da U-Haul.

O estudo da U-Haul refle-
te relatórios semelhantes di-
vulgados por outras empre-
sas de mudanças, incluindo a 
United Van Lines, que no ano 
passado descobriu que a re-
gião metropolitana de NY-NJ 
sofreu o maior número de par-
tidas no país.

“Tech Flight”
Os mais recentes incluem 

várias grandes empresas que 
anunciaram seus planos de 
realocação este ano, depois 

que o “Tech Flight” começou 
do Vale do Silício para Miami 
no final de 2020.

A empresa de administra-
ção de casas de aluguel Belong 
anunciou em setembro que es-
tava mudando sua sede de San 
Mateo para Miami. Seu geren-
te geral na Flórida disse que a 
mudança “foi uma boa notícia 
para os proprietários de alu-
guel em Miami - um dos mer-
cados imobiliários e de alu-
guel que mais cresce no país, 
por isso faz sentido para a Be-
long montar nossa sede no 
centro da ação.”

A empresa também disse 
que estava se expandindo rapi-
damente “para o mercado da 
Flórida, destacando o apelo de 
Miami para start-ups e empre-
sas de tecnologia”.

O fundo de investimen-
to Black Dog Ventures Part-
ners, com escritórios em Tem-
pe, Arizona e San Francisco, 
anunciou que estava mudan-
do sua sede para Tampa. Seu 
CEO e fundador, Scott Kelly, 
disse ao Tampa Bay Business 
Journal que a cidade da Flóri-
da “foi ridiculamente acolhe-
dora… tem uma quantidade 
significativa de pessoas se mu-
dando para lá; há muita coisa 
acontecendo no espaço do em-
preendedor”. Depois de traba-
lhar no Vale do Silício por 15 
anos, ele disse que “o objetivo 
é trazer o sindicato dos inves-
tidores da Costa Oeste para o 
ecossistema da Flórida”.

Empresas de tecnologia trocam a Califórnia pela Flórida
A Astronics Test Systems, 

uma subsidiária da Astronics 
Corporation, também anun-
ciou que estava mudando sua 
sede de Irvine, Califórnia, para 
Orlando. Ela planeja contratar 
mais 60 residentes locais nos 
próximos dois anos, pagan-
do um salário médio de US$ 

92.000, 60% a mais do que o 
salário médio em Orange Cou-
nty, afirmou.

A American Technology 
Network Corp., líder no se-
tor de tecnologia ótica, esta-
va se mudando da Califórnia 
para a Flórida porque “a Ca-
lifórnia não é mais um esta-

do no qual esse crescimento 
pode continuar”, disse a em-
presa. Suas novas instalações 
na Flórida serão tecnicamen-
te mais avançadas, com um 
armazém e uma área de re-
messa mais simplificados, per-
mitindo que a ATN “entregue 
produtos da mais alta qualida-

de a seus clientes de maneira 
mais eficiente”, disse seu pre-
sidente e diretor de marke-
ting, Marc Vayn.

Em 2021, a empresa de se-
gurança cibernética OPSWAT, 
com sede em São Francisco, 
líder em proteção de infraes-
trutura crítica, anunciou que 

estava mudando sua sede pa-
ra Tampa.

Também no final de 2020, 
Jonathan Oringer, fundador 
da Shutterstock, trocou a Bay 
Area por Miami, assim como 
David Blumberg, fundador e 
sócio-gerente da Blumberg Ca-
pital.

Arlaine Castro
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Sem mudanças, os empregadores continuarão lutando para preencher vagas em muitos setores, como enfermagem.

Congresso precisa corrigir cotas de vistos de 

imigração para impulsionar a economia, diz advogada

O Congresso pode esti-
mular a economia re-
formando o sistema de 

cotas de vistos baseado no em-
prego. As medidas incluem 
recapturar vistos não utiliza-
dos e isentar certos indivíduos 
de cotas, explica Laura Foo-
te Reiff, advogada e acionista 
do Greenberg Traurig, o nono 
maior escritório de advocacia 
dos Estados Unidos sediado 
em Miami.

Segundo ela, as cotas de 
vistos de imigração de negó-
cios há muito representam 
um grande obstáculo para em-
pregadores e funcionários. 
“Não há lógica nos sistemas 
de cotas que o Congresso im-
plementou, e as cotas não es-
tão conectadas com precisão 
à realidade econômica”, disse 
em artigo escrito ao Bloom-
berg Law.

Os sistemas atuais existem 
tanto nas categorias de visto 

de imigrante baseado em em-
prego que levam à residência 
permanente quanto nas cate-
gorias de visto de trabalho de 
não-imigrante.

É importante para a eco-
nomia dos Estados Unidos que 
o Congresso tome as medidas 
necessárias para atualizar o 
sistema de vistos de trabalho 
e reformar a questão das co-
tas. Sem essas mudanças, os 
empregadores continuarão lu-
tando para preencher vagas 
em muitos setores, como en-
fermagem e outras posições 
altamente qualifi cadas.

Vistos baseados no 
emprego

O sistema de cotas basea-
do em emprego, ou IV, é com-
plexo, com datas prioritárias 
e lugares em uma fi la por ca-
tegoria de visto de imigrante 
e país. Existem aproximada-
mente 140.000 IVs disponí-
veis em cinco categorias de 
preferência.

De acordo com o limi-
te por país estabelecido em 
1990, nenhum país pode re-
ceber mais de 7% do núme-
ro total de IVs preferenciais 
baseados em emprego a cada 
ano. Houve muitas tentativas 
de eliminar as cotas por país, 
pois elas afetam severamente 
um pequeno número de paí-
ses, como a Índia, e causam 
atrasos de processamento de 
vários anos.

Dada a falta de revisão do 
sistema IV pelo Congresso, 
houve muitas tentativas de 
mitigar os impactos do siste-
ma. Isso inclui tentativas de:

- Recuperar IVs não utili-
zados de anos fi scais anterio-
res. Há estimativas de mais de 
200.000 desses vistos.

- Defi nir quem deve ser 
contado ou alocado um IV em 
cada categoria. Atualmente, 
o requerente principal do IV 
e seus dependentes recebem 
um visto. No mínimo, apenas 

o imigrante principal deve ser 
contado.

- Isentar certos IVs do sis-
tema de cotas, incluindo in-
divíduos que receberam um 
Ph.D. de uma instituição edu-
cacional dos EUA, aqueles com 
habilidades extraordinárias e 
aqueles que investem signifi -
cativamente na economia dos 
EUA.

Vistos de não-imigran-
tes baseados em emprego

Tal como acontece com 
os IVs, existem limites e co-
tas para os principais vistos de 
trabalho. Isso inclui os vistos 
de trabalho de não imigrante 
H-1B e H-2B, ou NIVs.

O visto H-1B é usado pe-
la maioria dos empregadores 
que desejam patrocinar pro-
fi ssionais em uma ocupação 
especializada. Desde 1990, fo-
ram impostos limites ao nú-
mero de vistos H-1B. Os limi-
tes variam de 65.000 a 195.000 
por ano.Mais profi ssionais estrangeiros poderão ocupar vagas abertas nos EUA. 

Department of Labor.

USCIS estende a validade de Green Cards 

temporários por dois anos 
Portadoredes de Green 

Cards temporários terão a va-
lidade dos documentos prorro-
gada por dois anos. A medida 
é uma resposta ao acúmulo de 
processos de imigração atra-
sados, informou o U.S. Cus-
toms and Immigration Servi-
ces (USCIS).

A agência garantiu que es-
tá exercendo essa mudança 
para “acomodar os tempos de 
processamento atuais do For-
mulário I-751 e do Formulário 
I-829” que aumentaram em 
2022. No fi nal do ano passado, 
quase nove milhões de proces-
sos imigratórios estavam pen-
dentes. Dentre eles, 270.925 
eram formulários I-751, e 
11.150 solicitações I-829.

Serão benefi ciados os resi-
dentes permanentes cujos do-
cumentos irão vencer este ano 
e que derem entrada, dentro 
do prazo, nos pedidos de ex-
tensão. No caso de imigran-
tes casados com cidadãos ame-
ricanos e que aplicarem para 
a remoção do status temporá-
rio, formulário I-751, a medi-
da começa a ser aplicada em 
25 de janeiro. Já aqueles com 
Green Card de investidor, for-
mulário I-829, a ampliação es-
tá em vigor desde o dia 13 des-

A medida é uma resposta ao acúmulo de processos de imigração atrasados.

USCIS.

te mês.
“O USCIS está estenden-

do a validade dos Cartões de 
Residente Permanente (Green 
Cards) para peticionários que 
preencherem corretamente o 
Formulário I-751, Petição pa-
ra Remover Condições de Re-
sidência, ou Formulário I-829, 
Petição de Investidor para Re-
mover Condições de Status de 
Residente Permanente para 
48 meses após a data de vali-
dade do cartão. Essa alteração 
começou em 11 de janeiro de 
2023 para o Formulário I-829 e 
começará em 25 de janeiro de 

2023 para o Formulário I-751”, 
informou a agência. 

Ao apresentar o aviso de 
recebimento atualizado com o 
Green Card expirado, a pessoa 
permanece autorizada a tra-
balhar e viajar por 48 meses 
a partir da data de expiração. 
O USCIS explicou que os indi-
víduos elegíveis irão receber 
uma notifi cação pelos correios 
informando sobre a prorroga-
ção. Os residentes permanen-
tes temporários que planejam 
fi car fora do país por um ano 
ou mais devem solicitar uma 
permissão de reentrada.

Arlaine Castro

VEÍCULO
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EUA dispensam entrevista 

para renovação de visto 
Consulados e embaixadas 

podem dispensar, quando ne-
cessário, a realização da entre-
vista presencial para a emis-
são de certos tipos de vistos.

A permissão já havia sido 
implementada em 2022, mas 
agora foi estendida até o final 
deste ano, como forma de re-
duzir o tempo de espera na 
concessão dos documentos. 
Os funcionários consulares es-
tão autorizados, até 31 de de-
zembro de 2023, a continuar 
dispensando entrevistas pes-
soais caso a caso para deter-
minados solicitantes novos e/
ou renovantes.

“O Departamento de Esta-

do reconhece o impacto posi-
tivo das viagens aos Estados 
Unidos por estudantes estran-
geiros e portadores de visto de 
trabalho temporário na econo-
mia dos EUA e está compro-
metido em facilitar as viagens 
de não-imigrantes e reduzir 
ainda mais o tempo de espera 
de vistos. Temos o prazer de 
anunciar que o Secretário de 
Estado determinou a extensão 
da autoridade dos funcioná-
rios consulares para dispensar 
entrevistas pessoais para cer-
tas categorias de vistos de não-
-imigrante até 31 de dezembro 
de 2023”, disse o órgão. Leia 
mais no gazetanews.com.

Para evitar burocracia, renovação de passaporte está sendo feita online.

Pixabay.

Quase 400 mil brasileiros são cidadãos portugueses e poderão usufruir do 

benefício do visto de negócios E2; o Brasil não está no tratado americano.

Cidadania portuguesa beneficia 

residência de brasileiros nos EUA

O 
Congresso dos Estados 
Unidos aprovou uma 
nova legislação que 

acrescenta à lista do visto de 
negócios E2 os cidadãos portu-
gueses. A partir de agora, Por-
tugal passa a fazer parte do 
Tratado de Comércio e Nave-
gação, o que torna os lusitanos 
elegíveis para mais uma pos-
sibilidade imigratória. O bene-
fício atinge qualquer pessoa 
com cidadania portuguesa, in-
clusive os quase 400 mil bra-
sileiros que usufruem do be-
nefício -- vale lembrar que o 
Brasil não está no tratado ame-
ricano, portanto, cidadãos bra-
sileiros sem dupla cidadania 
não podem requerer o E2.

A alteração da legislação 
para acrescentar cidadãos por-
tugueses ao acordo de comér-
cio é chamada de “Amigos 
Act” e foi aprovada no fim de 
2022. A norma já tem força de 

lei após ter sido assinada pelo 
presidente Joe Biden. Agora a 
medida aguarda regulamen-
tação pelo USCIS (Serviço de 
Cidadania e Imigração dos Es-
tados Unidos) referente aos 
procedimentos administrati-
vos. Após essa fase, a agência 
de imigração americana deve-
rá iniciar o recebimento   de 
petições de Visto E2 para pes-
soas com nacionalidade por-
tuguesa.

O E2 é um visto de inves-
tidor e pode ser renovado por 
período indeterminado. Pode 
ser candidato a ele o cidadão 
de algum país com o qual os 
Estados Unidos mantenham 
um tratado de comércio e na-
vegação; e ter entrado no país 
para desenvolver e dirigir um 
negócio (ou pelo menos ter 
50% da empresa), com um va-
lor já investido ou em proces-
so de investimento. Quem tem 

Pessoas com nacionalidade portuguesa poderão fazer petições de Visto E2.

Istock.

o visto E2 mora no país des-
de que os negócios sigam em 
atividade. Os cônjuges tam-
bém se tornam elegíveis para 
trabalhar nos EUA e os filhos 
conseguem permanecer como 
dependentes até os 21 anos.

Liz Dell’Ome, advoga-
da brasileira fundadora da 
Dell’Ome Law Firm, escritó-
rio com sede em Nova York 

e especializado em imigração 
para os EUA, explica que qual-
quer brasileiro que tenha cida-
dania portuguesa e capital su-
ficiente para abrir um negócio 
nos EUA é elegível para o E2 
e, consequentemente, poderá 
no futuro buscar um caminho 
para o Green Card, com algu-
mas vantagens. Leia mais no 
gazetanews.com.
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Hoje, o depósito médio é de apenas 14%, e ainda menor para compradores de primeira viagem, em apenas 6%.

Quando realmente preciso de ‘down payment’ 

(pagamento inicial) para a compra de uma casa?

Se você está se preparan-
do para comprar sua pri-
meira casa, provavelmen-

te está focado em economizar 
para tudo o que está relaciona-
do a compra do imóvel. Um 
custo que provavelmente está 
em mente é o pagamento ini-
cial ou ‘down payment’, em 
inglês. Mas não deixe que um 
equívoco muito comum sobre 
o quanto você precisa econo-
mizar torne o processo mais 
difícil do que poderia ser.

De acordo com Freddie 
Mac, quase um terço dos pos-
síveis compradores de imó-
veis acha que precisa de um 
depósito de 20% ou mais para 
a compra de um imóvel, e esse 
mito continua sendo uma das 
maiores barreiras para conse-
guir a casa própria.

A menos que especifica-
do pelo seu tipo de emprésti-
mo ou credor, normalmente 
não é necessário colocar 20% 

de entrada quando se compra 
um imóvel, o que significa que 
você pode estar mais perto do 
seu sonho de comprar uma ca-
sa do que imagina. De acordo 
com a Associação Nacional de 
Corretores de Imóveis (NAR), 
o adiantamento médio não ul-
trapassa 20% desde 2005. Hoje, 
o depósito médio é de apenas 
14%, e ainda menor para com-
pradores de primeira viagem, 
em apenas 6% (veja o gráfico). 

Além disso, existem pro-
gramas disponíveis para aque-
les que necessitam de ajuda 
para o depósito inicial. De 
acordo com o mais recente 
Índice do Programa de Ca-
sa Própria da Down Payment 
Resource, existem mais de 
2.000 programas de assistên-
cia ao comprador residencial 
nos EUA, e a maioria destina-
-se a ajudar com os depósitos 
iniciais.

Além disso, existem em-
préstimos com depósito ini-

cial de apenas 3,5%, como em-
préstimos FHA,  que ajuda 
pessoas de baixa renda e com 
baixo crédito. Outras opções 
são empréstimos VA, progra-
ma específico para os mem-
bros das forças armadas e ve-
teranos, com zero depósito 
inicial, e empréstimos USDA, 
um tipo de programa que aju-
da pessoas que vivem nas zo-
nas rurais. Muitos dos progra-
mas disponíveis não requerem 
depósito para candidatos qua-
lificados.

Cabe lembrar que além do 
depósito inicial, compradores 
devem estar preparados para 
as despesas extras para o fe-
chamento da compra e que 
não estão inclusas nos progra-
mas disponíveis. Estes são cha-
mados de”closing costs”, que 
incluem despesas de inspeção 
e avaliação da propriedade, se-
guro, taxas para a criação do 
empréstimo, entre outras.

Para entender suas opções, 

São mais de 2.000 programas de assistência ao comprador residencial nos EUA para depósitos iniciais.

NAR.

certifique-se de fazer sua lição 
de casa. Se você estiver inte-
ressado em saber mais sobre 
os programas de assistência de 
adiantamento, as informações 
estão disponíveis em sites co-
mo Down Payment Resource 

(https://downpaymentresour-
ce.com/ ). Também é muito 
importante fazer uma consulta 
com um credor confiável para 
saber qual programa é o mais 
apropriado para seu caso. Um 
agente imobiliário pode refe-

rir profissionais de emprésti-
mo qualificados para dar toda 
a informação e suporte.

E feliz compra!
NEISE CORDEIRO
(407)603-7072
NeiseSellsRealEstate.com

EUA registram gonorreia 

resistente a antibióticos
Autoridades de saúde pú-

blica confirmaram dois casos 
de gonorreia que parecem ter 
uma suscetibilidade reduzida 
a todos os tipos de antibióticos 
disponíveis para o tratamento. 
É a primeira vez que cepas de 
gonorreia resistentes a anti-
bióticos são identificadas nos 
Estados Unidos.

O aumento da atividade 
sexual durante a pandemia 
somado à redução nos exames 
de saúde de rotina amplificou 
a disseminação de infecções 
sexualmente transmissíveis 
(ISTs) em todo o mundo.

Essas infecções, incluindo 
a gonorreia, estão se tornan-
do cada vez mais resistentes 
aos antibióticos disponíveis 
para tratá-las, um problema 
que está se tornando uma ter-
rível ameaça à saúde pública.

Globalmente, infecções re-
sistentes a antibióticos ma-
tam aproximadamente 700 
mil pessoas a cada ano. Esse 
número pode subir para 10 
milhões de mortes por ano 
até 2050 se não forem toma-
das medidas para impedir a 
propagação de organismos re-
sistentes.

Especialistas dizem que 
nunca foi uma questão de 
“se” essa cepa de gonorreia 
altamente resistente chega-
ria aos Estados Unidos, mas 
“quando”.

“A preocupação é que essa 
cepa em particular tenha cir-
culado pelo mundo, então era 
apenas uma questão de tempo 
até que chegasse aos Estados 
Unidos”, diz Jeffrey Klausner, 
professor clínico de saúde pú-
blica na Escola Keck de Medi-
cina da Universidade do Sul 

da Califórnia, de Los Angeles.
“É um lembrete de que a 

gonorreia está se tornando ca-
da vez mais resistente, cada 
vez mais difícil de tratar. Não 
temos novos antibióticos. Não 
temos novos antibióticos para 
tratar a gonorreia há anos e 
realmente precisamos de uma 
estratégia de tratamento di-
ferente”, disse Klausner, que 
faz parte do grupo de traba-
lho do CDC para tratamento 
de gonorreia.

Fonte: CNN.

A gonorreia é causada pela bactéria Niesseria gonorrhoeae.

Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas.

Neise Cordeiro
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O programa “Iniciativa Jovens Líderes das Américas” vai oferecer 20 vagas 

para jovens brasileiros e as inscrições serão aceitas até o dia 15 de fevereiro.

EUA abrem inscrições de bolsas 

para brasileiros empreendedores

O 
Programa de Bolsas 
“Iniciativa Jovens Lí-
deres das Américas 

(YLAI)”, patrocinado pelo De-
partamento de Estado dos Es-
tados Unidos, está em bus-
ca de jovens empreendedores 
brasileiros para participar de 
um programa de seis semanas, 
focado na área de empreen-
dedorismo comercial e social, 
em 2024 nos EUA. O progra-
ma vai oferecer 20 vagas para 
jovens brasileiros e as inscri-
ções serão aceitas até o dia 15 
de fevereiro de 2023. 

Para se candidatar, aces-
se o site: https://ylai.state.gov/
fellowship.

O YLAI leva jovens líderes 
promissores da América La-
tina, Canadá e Caribe a cada 
ano para os EUA para expan-
dir suas habilidades de lide-
rança e empreendedorismo 
e suas redes de contatos, por 

meio de workshops de desen-
volvimento de habilidades e 
oportunidades para aprender 
e trocar experiências com seus 
pares nos EUA.

Pré-requisitos
O programa está aberto 

a empreendedores brasileiros 
que atendam aos seguintes re-
quisitos:  

O programa é patrocinado pelo Departamento de Estado dos EUA. 

Unsplash.

- Tenham entre 25 e 35 
anos até o dia 1o de janeiro 
de 2024;

- Residam no Brasil;
- Tenham um histórico de 

crescimento de seu próprio 
negócio ou empreendimen-
to social por pelo menos dois 
anos;

- Tenham proficiência em 
inglês.

Devido à natureza inten-
siva do programa, os candida-
tos devem estar totalmente 
focados em seu desenvolvi-
mento profissional e nas ati-
vidades do programa durante 
todo o período do programa, 
que consiste em quatro sema-
nas nos EUA além de ativida-
des assíncronas.

Dúvidas sobre processo de 
inscrição, entre em contato 
pelo e-mail: YLAIFellowship@
irex.org

Robôs aliviam escassez de 

enfermeiros nos EUA

O mundo está lidando com 
uma crise na área de enferma-
gem. Atualmente, dois em ca-
da três enfermeiros nos Esta-
dos Unidos dizem que estão 
pensando em deixar a profis-
são. O Bureau of Labor and 
Statistics relata que mais 200 
mil enfermeiros serão neces-
sários nos próximos dez anos.

Entre o esgotamento, a 
aposentadoria e o crescente 
envelhecimento da popula-
ção, pode não haver enfermei-

ros suficientes para atender à 
crescente demanda. Uma res-
posta pode ser robôs. Não para 
substituir os enfermeiros, mas 
para ajudá-los em tarefas que 
tiram seu tempo dos pacien-
tes. Um deles é Moxi, um ro-
bô que pode executar peque-
nas tarefas, como entrega de 
medicamento aos pacientes.

Com a entrega de alimen-
tos e remédios, Moxi está 
abrindo caminho para robôs 
na área da saúde.

Moxi é um robô que executa pequenas tarefas, como entrega de medicamento.

Diligent Robotics.
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Esta semana vamos dar sequên-
cia a discutir algumas armadi-
lhas financeiras que podem 

retardar nosso crescimento na área 
financeira. Já falamos sobre a neces-
sidade de se criar um orçamento e 
como é importante para que você 
possa determinar onde quer que vá 
o seu dinheiro.

Hoje vamos tocar basicamente 
em 3 pontos:

O primeiro é quando você dei-
xa de aproveitar oportunidades de 
dinheiro extra…

Seu empregador oferece fundos 
correspondentes para seu plano de 
aposentadoria 401K? Eles oferecem 
a você a oportunidade de comprar 
ações com desconto? Não deixe di-
nheiro grátis na mesa!

Muitos empregadores oferecem 
um programa 401K como parte de 
seu pacote de benefícios, e alguns 
irão igualar suas contribuições até 
certo ponto. Se o seu empregador se 
oferecer para cobrir suas contribui-
ções de aposentadoria em até 3% de 

sua renda e você não aproveitar, é 
como recusar parte do seu salário.

Se você tiver seguro de vida ou 
benefícios semelhantes por meio 
de seu empregador, certifique-se de 
listar um beneficiário neles. Seu pa-
cote de benefícios faz parte de sua 
remuneração - você deseja garantir 
que está maximizando todos os be-
nefícios potenciais que recebe.

Outra armadilha comum é dei-
xar seu relatório de crédito sem mo-

nitoramento. 
Mesmo se você for cuidadoso 

com seu crédito, é importante mo-
nitorar regularmente seus relató-
rios de crédito e garantir que você 
seja realmente responsável por to-
dos os itens neles. O roubo de iden-
tidade é um tipo de crime crescente 
e também é possível que um credor 
ou a agência de crédito cometa um 
erro que reflita negativamente em 
seu crédito.

Você tem direito a um relató-
rio de crédito gratuito de cada uma 
das três agências de crédito uma 
vez por ano, que pode ser solicita-
do por meio de Annualcreditreport.
com. Você pode contestar quaisquer 
itens incorretos e a agência de crédi-
to investigará cada item contestado. 
Eu por exemplo faço esse relatório 
todo o início de ano: escolhi janei-
ro para pegar esta informação e ter 
a certeza de que meu crédito conti-
nua saudável e protegido. Colocan-
do uma data anual em sua agenda, 
te ajuda a se manter no topo deste 
aspecto tão importante da sua vida 
financeira.

Um outro ponto importante é 
combater a relutância em buscar 
educação financeira.

A maioria das escolas oferece 
educação muito limitada sobre fi-
nanças pessoais, então a maioria 
das pessoas sobrevivem com o que 
seus pais lhes ensinaram e o que 
aprenderam ao longo do caminho. 
É fácil pensar que você tem tudo sob 

controle, mas aprendendo mais so-
bre alfabetização financeira e me-
lhores práticas, você pode evitar 
muitos erros financeiros e encon-
trar seu caminho para o bem-estar 
financeiro. Você já está fazendo is-
so lendo esta coluna hoje e estamos 
muito felizes por você estar aqui e 
dando os passos para ampliar o seu 
conhecimento.

A boa notícia é que nunca hou-
ve tantas maneiras gratuitas de 
aprender a ser um mestre financei-
ro! Quer você prefira ler blogs, assis-
tir a vídeos ,ouvir podcasts ou assis-
tir eventos financeiros ,educar-se é 
uma das melhores maneiras de evi-
tar erros financeiros.

Falando em eventos, você já ou-
viu a minha palestra de “Como cui-
dar do seu dinheiro nos EUA?” Se 
ainda não, manda uma mensagem 
que eu te disponibilizo essa infor-
mação pra você.

Abra a sua mente para infor-
mação!

Tenha uma ótima 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

Armadilhas financeiras e como evitá-las

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 
sistema imunoló-
gico protege nosso 
corpo dos organis-
mos invasores que 

podem causar doenças e ou-
tros problemas de saúde. Os 
nutrientes ingeridos através 
da alimentação e suplemen-
tação desempenham um pa-
pel fundamental no bom 
funcionamento desse siste-
ma. Veja os principais:

1- PROTEÍNAS: Uma ali-
mentação rica em proteínas 
ao longo do dia e até mes-
mo suplementação desse nu-
triente irá garantir o bom 
funcionamento do sistema 
imune com produção ade-
quada de anticorpos e outras 
substâncias de defesa. Quem 
tem ingestão inadequada de 
proteínas ao longo do tem-
po, irá adquirir uma desnu-
trição proteica, podendo ser 
leve, moderada ou grave, o 
que irá debilitar o corpo co-

mo um todo.
2- ALHO: A alicina pre-

sente no alho cru melhora o 
sistema imune em até 60%. O 
alho é um antibiótico e anti-
viral natural.

3- PROBIÓTICOS (Kombu-
cha, Kefir ou suplementos): 
os probióticos são alimentos 
para as bactérias boas do in-
testino. Quando você alimen-
ta as bactérias boas do corpo, 
isso automaticamente forta-
lece o sistema imune.

4- VERDURAS VERDE-ES-
CURAS: Esses vegetais são 
ricos em uma variedade de 
vitaminas, minerais e antio-
xidantes. O grupo de alimen-
to perfeito para nutrir sua 
imunidade.

5- GLUTAMINA: Esse ami-
noácido é um combustível 
importante para as células 
intestinais, o que promove 
melhor funcionamento do 
sistema imune. O ideal é su-

plementar de 10g-15g diários 
(quantidades menores não 
tem tanto efeito) e pode ser 
consumida ao acordar ou an-
tes de dormir;

6- ANTIOXIDANTES: Pes-
sos que ingerem vitamina C, 
zinco, selênio e vitamina E 
(alimentos e/ou suplemen-
tos), apresentam menos epi-
sódios de infecções e se por 
acaso estes ocorrem, não são 
tão fortes.

7- ÓLEO DE PEIXE: As 
gorduras ricas em ômega 3, 
como por exemplo o óleo 
de peixe, inibem a produ-
ção de prostaglandina (subs-
tância inflamatória) dimi-
nuindo assim, as chances de 
infecções e outros tipos de 
doenças.

8- VITAMINAS DO COM-
PLEXO B: Classe de suple-
mentos que nutre o corpo e 
reduz o aparecimento de in-
fecções.

SAÚDE & BEM-ESTAR

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

Nutrição & Sistema Imunológico

giovanaguido.com.br/Por GIOVANA GUIDO
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PLANETA MÚSICA

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

planetamusica@gazetanews.comPor GENE DE SOUZA

Monobloco vai comandar um 

grande baile de carnaval em Miami

Monobloco está chegando 
para sacudir Miami nesse car-
naval! O grupo carioca se apre-
senta na sexta-feira, dia 3 de 
março no Wynwood Marke-
tplace em Miami. Abrindo a 
noite haverá apresentação da 
cantora Gabi Lacombe e banda, 
bem conhecida na Florida pe-
la energia contagiante. DJ To-
vitz também vai animar o baile 
com muito funk, samba e mú-
sica dançante. O show do Mo-
nobloco é uma viagem intensa 
pela alegria e energia do brasi-
leiro e sua paixão pelo samba e 
carnaval. O grupo começou em 
2000 como uma festa de sam-
ba que rapidamente ganhou 
popularidade ao criar versões 
cover poderosas de clássicos de 
Tim Maia, Jorge Benjor, Alceu 
Valença e muitos outros. Além 
desses sucessos o Monobloco 
também interpreta clássicos 
do samba, marchinhas, forró e 
até funk. Durante o mundial-
mente famoso carnaval cario-
ca, o Monobloco tornou-se um 
“bloco” ofi cial, que hoje atrai 
milhões de pessoas às ruas pa-
ra dançar e cantar. O Monoblo-

co desenvolveu uma banda pa-
ra shows que já fez turnês pelo 
Brasil e pelo mundo e também 
gravou vários álbuns indicados 
ao Latin GRAMMY.

Monobloco vai começar a 
turnê Carnaval US Tour aqui 
em Miami, e depois segue para 
mais shows em San Diego, Los 
Angeles, Philadelphia, Nova 
York, Glen Echo e Boston.

O show em Miami dia 3 de 
março será no Wynwood Mar-
ketplace, 2250 NW 2nd Ave 
em Miami, com portas as 7pm. 
Ingressos para esse show incrí-
vel já estão a venda pelo site 
BrazilianNites.com

T
rês meses após o lança-
mento dos singles “Cur-
ral Mal-Assombrado”, 
“A Besta” e “No Silên-

cio”, o Pato Fu está de volta com 
mais três faixas inéditas. O novo 
lote de canções faz parte das co-
memorações de 30 anos da ban-
da mineira.

As novas faixas continuam 
trazendo mais da experimen-
tação já tradicional do Pato Fu, 
mas também – em tom de cele-
bração – incluem memórias de 
sua carreira na produção e nas 
letras. Com temas que variam de 
política a relações interpessoais, 
os singles novos tem por títulos 
“Silenciador”, “Fique Onde Eu 
Possa Te Ver” e “Regresso”.

Formada por John Ulhoa, 
Fernanda Takai, Ricardo Koctus, 
Xande Tamietti e Richard Ne-
ves, a Pato Fu continua, com es-

se lançamento, sua jornada de 
comemoração de 30 anos, que 
irá fi ndar com novo EP da banda 
e na turnê ‘Pato Fu 30 Anos’. A 
terceira e última instância desse 
caminho será em março. Como 
também aconteceu com os três 
primeiros singles desse projeto, 
as capas desses novos também 
foram ilustradas pelo artista Bru-
no Honda, que construiu uma 
narrativa com seus desenhos – 
essa que será completamente re-
velada na capa do EP fi nal.

“Fique Onde Eu Possa Te 
Ver”, composta pelo guitarrista 
John Ulhoa, é uma homenagem 
a amigos e “pessoas que que-
remos bem”, como ele afi rma. 
“Durante a pandemia vi muitos 
amigos em meio à depressão, à 
falta de grana, e ao próprio adoe-
cimento pelo vírus. É uma can-
ção pra mandar um abraço a es-

sas pessoas”, relata ele. “Como 
curiosidade, parti de riff de gui-
tarra que compus quando come-
cei a tocar, há quase 40 anos. Se 
levar isso em conta, é meu no-
vo recorde de música que levou 
mais tempo pra fi car pronta!”, 
também conta Ulhoa.

Composta por Fernanda Ta-
kai, “Regresso” foge das relações 
interpessoais e fala diretamente 
sobre autoexploração e autoco-
nhecimento. Nessa faixa, a voca-
lista traz também um pouco de 
sua carreira solo, tendo sua ori-
gem “em alguns versos de meu 
parceiro Climério Ferreira, poeta 
piauiense presente em meus dis-
cos solos”, segundo Takai. “Ele 
aparece pela primeira vez num 
disco do Pato Fu, na faixa produ-
zida por Dudu Marote que traz 
um ambiente pulsante, sugerin-
do um mergulho pra dentro de 

nós mesmos”, afi rma a artista.
“Deus fala pelo cano de meu 

revólver / E a bíblia é o meu si-
lenciador”, esses são versos da 
primeira estrofe de “Silencia-
dor”, que carrega o peso político 
dessa segunda

leva de singles. Conectando 
essa faixa com a situação políti-
co-religiosa presente no governo 
do ex-presidente Bolsonaro, o au-
tor John Ulhoa associa a explora-
ção da fé com poder e violência.

Pato Fu lança inéditas para 

comemorar seus 30 anos

(754) 210-4432

C A L V Í C I E

NUNCANUNCA

+
Prótese capilar para Homens

@marciosouzahair
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Close

A24

Estreia no 
dia 27 de 
janeiro nas 
salas de cine-
ma do país, o 
longa belga 
“Close”, que 
foi nomeado 
ao Oscar essa 
semana na 
categoria 
de Melhor 
Filme Inter-

nacional. Em “Close”, acompanhamos a 
história de dois amigos da adolescência, 
Leo e Rémi, ambos com 13 anos, que aca-
bam tendo a amizade interrompida. Não 
é uma história de amor, mas de pesar e 
como Leo processa as más notícias de seu 
amigo. A direção ficou por conta de Lukas 
Dhont que também escreveu o roteiro 
com Angelo Tijssens. “Close” ganhou a 
Palma de Ouro no Festival de Cannes de 
2022. Vale a pena assistir.

Maybe I Do

Vertical 

Entertainment

A comédia 
romântica 
“Maybe I Do” 
também entra 
em cartaz no 
dia 27 de 
janeiro. Mi-
chelle e Allen 
estão juntos há 
algum tempo 
e Michelle está 

começando a querer dar o próximo grande 
passo e se casar. Mas Allen não tem tanta cer-
teza e entra em pânico. Desesperados, os dois 
recorrem aos pais. Mas eles têm seus próprios 
segredos. Quando o casal decide que todos po-
dem se encontrar para jantar, o caos se instala, 
pois ambos os pais parecem ter uma conexão 
com o parceiro um do outro. No elenco estão 
Emma Roberts, Luke Bracey, Diane Keaton, Ri-
chard Gere, Susan Sarandon, William H. Macy, 
entre outros. O fi lme foi escrito e dirigido por 
Michael Jacobs.

Shotgun Wedding

Prime Video

Já o Amazon Studios 
disponibiliza no serviço 
de ‘streaming’ Prime 
Video na sexta-feira, dia 
27 de janeiro, a comédia 
de ação “Shotgun 
Wedding”, com a atriz e 
cantora Jennifer Lopez, 
o ator Josh Duhamel e 

a atriz brasileira Sônia Braga. Determinados a 
fi rmarem o matrimônio em um destino insóli-
to, Darcy e Tom partem para o local escolhido 
na tentativa de realizar esse desejo, reunindo 
suas adoráveis, mas teimosas famílias. Ao 
mesmo tempo, acabam fi cando receosos com 
o casório e o evento em si. De qualquer modo, 
o sonho é interrompido quando criminosos 
tomam o lugar e os noivos se veem impelidos 
a proteger suas respectivas famílias e convida-
dos. A situação de risco evoca dúvidas sobre os 
reais motivos que levaram os dois a tomarem a 
importante decisão de se casar. Também estão 
no elenco Jennifer Coolidge, Lenny Kravitz, 
Cheech Marin, D’Arcy Carden, entre outros.

You People

Netfl ix

A Netfl ix es-
treia na sua 
plataforma 
a comédia 
romântica 
“You Peo-
ple”, com o 
ator Eddie 
Murphy. 
O longa 
acompanha 
Ezra Cohen 

e Amira Mohammed que se apaixonaram 
e, depois de algum tempo, eles decidem 
se casar. Os pais de Ezra, Shelley e Arnold, 
estão eufóricos e felizes por seu fi lho. A 
situação é diferente com os pais de Amira. 
Sua mãe Fátima reage com bastante cautela. 
Mas Akbar, o pai da noiva, não está tão feliz 
assim. Também estão no elenco Jonah Hill, 
Lauren London, Julia Louis-Dreyfus, David 
Duchovny, Nia Long, entre outros. A direção 
é de Kenya Barris, que também escreveu o 
roteiro com o ator Jonah Hill.

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

Estreias da semana nas telonas e nas telinhas

cinema@gazetanews.comPor JANA NASCIMENTO NAGASE
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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

Jose Carlos e Josefina Guedes com Jade Matarazzo e Giu Brandao

The House em Wynwood

N
o sábado, dia 21 de janeiro, a The House, em Wyn-
wood, recebeu a visita de amigos e admiradores da ar-
te. A galeria, que tem nos bastidores as empresárias 

Jade Matarazzo e Giu Brandao, abre as portas de segunda a 
sábado para visitantes e grupos interessados em arte de óti-
ma qualidade. Venha conferir!

The House: 100 NW 36th Street, Wynwood, Miami, FL.

Chris Bianchi, ao lado da obra de Bia Doria

Gui Popp e Sadhana Bruco

Davi Oliveira, Lucas e Nicolas Bianchi Giu Brandao, Alessandra Gold, Elidible Bacheler e Jade Matarazzo

Podcast no GazetaNews 

reúne celebridades

E 
quem participou do programa de pod-
cast Talu Concept, nos estúdios da Gazeta 
News, foi a atriz Fernanda Rodrigues. Ela 

que marcou gerações atuando em diversas no-
velas, comerciais e videoclipes, contou no pod-
cast como foi iniciar sua carreira ainda criança.

Mãe de um casal, ela também comparti-
lhou um pouco da vida pessoal e dos projetos 
em família e profissional.

Quem não lembra dela na primeira tem-
porada do seriado adolescente Malhação em 
1995?  

Em breve o podcast será exibido nas redes so-

ciais do GazetaNews e Talu Concept no Youtube. Fernanda Cirino (Editora GN), Fernanda Rodrigues e Talu

Happy Birthday

O catarinense Adilson 
Borges, completou mais um 
aniversário ladeado pelos 
amigos e familiares no Ba-
ja Café em Deerfield Beach-
Já virou tradição o encontro 
dos amigos no bar mexicano, 
que mais reúne brasileiros 
na região.

Parabéns Adilson e Feli-
cidades

Lee, Julio, Eliwar e o aniversariante Adilson.

567 E. Sample Road -
Pompano Beach- FL - 33064

Horário de funcionamento 
Segunda á sextas dás 9:30am ás 5:30pm
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Seabra Bakery & Café em Boca 

Raton 

F
oi realizada no dia 19 de janeiro uma cerimônia privada para 
convidados do Grupo Seabra, para cortar a faixa da nova pada-
ria e café do grupo na cidade de Boca Raton.

O evento recebeu autoridades locais, representantes co-
merciais de grandes corporações, e a diretoria do grupo Sea-
bra, além dos fundadores.

A Seabra Bakery & Café, é a fábrica de pães e confeitaria do 
grupo na Florida, que também irá atender o público no espaço “Ca-
fé” com a culinária brasileira e portuguesa.

Durante a cerimônia de confraternização e boas-vindas o fun-
dador Sr. Antonio Seabra e a esposa Dolores , cortaram a faixa ao 
lado dos convidados.

O estabelecimento ainda não está aberto ao público mas den-
tro de alguns dias será anunciado a abertura oficial.

Equipe Seabra Bakery & CafeSr. Pedro Belo e Sr. Anotino Seabra com convidados ConectOne

Casal Liborio Adam Seabra e  Sr. Carlos Cadima

Sr. Antonio Seabra e Pedro Belo com Samuel Barbosa, Brenner 

Cavalcante e Joao Fruet

Manuel Brito (GM-New Jersey )  Sr. Carlos Cadima e Cesar  Simas GM 

(Florida) Sr. Antonio Seabra e Sr. Pedro Belo (Seabra Group)

Chris Licata, Nancy Sorrentino e Frank Sorrentino (Chairman CEO 

ConectOne)

Familia Seabra Sr. Antonio com esposa Dolores e o filho  Adam Seabra Joe Galante, Pat Gomez, Lisa Galante, Sr. Antonio Seabra e Sr. Pedro Belo




