
O maior jornal brasileiro na Flórida

Moradores da Flórida mudam 
hábitos por alta no custo de vida 

Padrasto de menino salvo por brasileira em 
Orlando é condenado à prisão perpétua 

“Sensação de justiça”, comemo-
rou Flaviane. A sentença foi 

dada na sexta-feira, 19 de agosto. 

Timothy Lee Wilson já tinha sido 
considerado culpado por um júri 
popular em todas as 10 acusações, 

que incluem cárcere privado, abu-
so e negligência infantil. 

Flórida  |  Pág. 4 Timothy Lee Wilson / Flaviane Carvalho.

Montagem GN.

E
stá fi cando mais caro morar na Flórida. Com 
aluguel e outros custos de vida em alta, muitos 
moradores estão mudando seus hábitos e pla-

nos para conter gastos. A mudança no estilo de vida 
é um dos impactos  da economia pós-pandemia não 

só no Sunshine State, mas em todo os Estados Uni-
dos. Mudar os planos de morar em uma casa maior, 
pesquisar antes de comprar e cortar saídas foi o que 
decidiu a paulista Soraya Robertson, que mora em 
Orlando com o marido e o fi lho. Flórida | Pág. 11

O casal Soraya e Jason Robertson mora em Orlando e desistiu de comprar casa, além de diminuir compras e idas a restaurantes.

Arquivo pessoal.
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A
s três maiores econo-
mias do mundo estão 
quase parando, com 

importantes consequências 
para as perspectivas mun-
diais. A inflação é uma gran-
de fonte de preocupação.

A economia mundial, 
ainda às voltas com a pande-
mia e a invasão da Ucrânia 
pela Rússia, enfrenta um pa-
norama cada vez mais som-
brio e incerto. Muitos dos 
riscos negativos apontados 

na edição de abril do World 
Economic Outlook começa-
ram a se concretizar.

Uma inflação mais alta 
do que o previsto, sobretu-
do nos Estados Unidos e nas 
principais economias euro-
peias, está provocando um 
aperto das condições finan-
ceiras mundiais. A desacele-
ração da economia chinesa 
tem sido pior do que o pre-
visto, em meio a surtos de 

Covid-19 e lockdowns, e a 
guerra na Ucrânia gerou no-
vas repercussões negativas. 
Como resultado, o produto 
mundial contraiu-se no se-
gundo trimestre deste ano.

Em nossa previsão de re-
ferência, o crescimento cai 
de 6,1% no ano passado para 
3,2% neste ano e 2,9% no pró-
ximo ano, um recuo de 0,4 e 
0,7 ponto percentual em re-
lação às previsões de abril. 
Isso reflete a estagnação do 

crescimento nas 
três maiores econo-
mias do mundo — 
Estados Unidos, Chi-
na e a área do euro 
— com importan-
tes consequências 
para as perspecti-
vas mundiais.

Nos Estados Uni-
dos, a queda do po-

der de compra das famílias e 
o aperto da política monetá-
ria reduzirão o crescimento 
para 2,3% neste ano e 1% no 
ano que vem. Na China, no-
vos lockdowns e o aprofun-
damento da crise imobiliá-
ria reduziram o crescimento 
para 3,3% neste ano – o mais 
baixo em mais de quatro dé-
cadas, excluído o período da 
pandemia. E na área do euro, 
o crescimento foi revisto em 

baixa para 2,6% neste ano e 
1,2% em 2023, como reflexo 
das repercussões da guerra 
na Ucrânia e de uma políti-
ca monetária mais austera.

Apesar da desaceleração 
da atividade, a inflação mun-
dial foi revisada para cima, 
em parte devido à elevação 
dos preços dos alimentos e 
da energia. A inflação nes-
te ano deve atingir 6,6% nas 
economias avançadas e 9,5% 
nas economias de mercados 
emergentes e em desenvol-
vimento – correções para ci-
ma de 0,9 e 0,8 ponto per-
centual, respectivamente – e 
deve se manter elevada por 
mais tempo. A inflação tam-
bém se ampliou em muitas 
economias, refletindo o im-
pacto das pressões de custo 
decorrentes de rupturas nas 
cadeias de suprimentos e da 
escassez histórica de mão de 
obra nos mercados de tra-
balho.

Num cenário alternativo 
plausível em que alguns des-
ses riscos se concretizam, co-
mo um corte total do fluxo 
de gás da Rússia para a Eu-
ropa, a inflação aumenta e o 
crescimento mundial desa-
celera ainda mais, para cer-
ca de 2,6% neste ano e 2% 
no próximo; o crescimento 

só esteve abaixo desse pata-
mar cinco vezes desde 1970. 
Nesse cenário, tanto os Es-
tados Unidos como a área 
do euro experimentam um 
crescimento próximo a ze-
ro em 2023, com repercus-
sões negativas sobre o resto 
do mundo.

Nos níveis atuais, a infla-
ção representa um claro risco 
para a estabilidade macroe-
conômica presente e futu-
ra, e trazê-la de volta às me-
tas dos bancos centrais deve 
ser a prioridade absoluta das 
autoridades. Em resposta aos 
dados mais recentes, os ban-
cos centrais das principais 
economias avançadas estão 
retirando o apoio monetá-
rio mais rapidamente do que 
prevíamos em abril, enquan-
to muitas autoridades mo-
netárias nas economias de 
mercados emergentes e em 
desenvolvimento já haviam 
começado a elevar as taxas 
de juros no ano passado.

O consequente aperto 
monetário sincronizado en-
tre os países é sem preceden-
tes e deverá ter forte impac-
to, com a desaceleração do 
crescimento mundial no pró-
ximo ano e um recuo da in-
flação. Artigo: Pierre-Olivier 
Gourinchas/Blog FMI. 
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DeSantis abranda plano de 

transportar indocumentados
O governo Ron DeSantis 

disse na terça-feira, 23, que o 
transporte de imigrantes in-
documentados para fora do 
estado não será realizado por 
enquanto. O fato do Texas já 
ter enviado mais de 7 mil imi-
grantes que solicitaram asilo 
na fronteira para cidades do 
interior do país “diminuiu a 
pressão” para a Flórida, se-
gundo ele. 

Há meses, DeSantis pe-
diu e obteve orçamento do 
Congresso Estadual para im-
plantar o programa - US$ 12 
milhões. Mas agora, o gover-
nador sinaliza não estar com 
pressa. 

“Acho que por causa do 
que o Texas fez tirou mui-
ta pressão de nós”, disse De-
Santis.

O Texas transporta imi-
grantes de ônibus para 
Washington, D.C. e Nova 
York desde abril, como par-
te de um programa chamado 
“Operação Lone Star”, lança-
do em uma repreensão às po-
líticas de imigração do presi-
dente Joe Biden. O programa 
do Texas é voluntário para 
imigrantes que apresentem 
documentação e liberada pe-
lo Departamento de Seguran-
ça Interna, e o estado paga as 
despesas de viagem.

“Acho que o Texas tirou muita pressão de nós”, disse Ron DeSantis.

RonDeSantisTwitter.

Timothy Lee Wilson foi considerado culpado por um júri popular em todas as 

10 acusações, que incluem cárcere privado, abuso e negligência infantil. 

Padrasto de menino salvo por 

brasileira pega prisão perpétua 

O 
padrasto do menino 
de 11 anos que sofria 
maus tratos e que foi 

resgatado com a ajuda da bra-
sileira Flaviane Carvalho em 
janeiro de 2021 em Orlando 
foi condenado à prisão per-
pétua.

A sentença foi dada na sex-
ta-feira, 19 de agosto. Em ju-
nho, Timothy Lee Wilson já ti-
nha sido considerado culpado 
por um júri popular em todas 
as 10 acusações, que incluem 
cárcere privado, abuso e negli-
gência infantil. 

“Para quem, como eu, es-
tava esperando o desfecho no 
caso do menino do restauran-
te, a JUSTIÇA FOI FEITA!! Ele 
foi acusado de 10 crimes, ago-
ra passará o resto de sua vida 
na prisão. Graças a Deus o me-
nino está muito bem e sendo 
criado com muito amor. Ele 
está feliz e saudável. Obrigada 

a todos pelas orações e apoio”, 
comemorou Flaviane.

Quanto à mãe do menino, 
Kristen Swann, ela não con-
testou uma acusação de abuso 
infantil agravado e uma acusa-
ção de não denunciar e cum-
prirá 1 ano de prisão com 14 
anos de liberdade condicional. 
Em caso de violação, terá que 
cumprir no máximo 30 anos 
de prisão. 

Segundo Flaviane, tanto o 
menino quanto a irmã estão 
morando com o pai biológi-
co em outro estado. “Ele está 
bem, está podendo ter uma vi-
da normal de criança, com ca-
rinho e amor da família”.

Logo depois do “resgate” 
do menino, que ocorreu no 
dia 1 de janeiro de 2021, Fla-
viane conversou com o Gaze-
ta News contando como tudo 
aconteceu. 

Segundo ela, que na épo-

Timothy Lee Wilson maltratava o enteado, salvo por Flaviane Carvalho.

Montagem GN.

ca era gerente do restaurante 
brasileiro Mrs. Potato, preci-
sou ir trabalhar e nem imagi-
nava que seria abençoada por 
poder ajudar a salvar o garoto. 

“Foi das mãos de Deus es-
tar no momento certo e na 
hora certa para ajudar o ga-
roto. A família estava sentada 
em uma mesa e percebi que 
somente o garoto não estava 

comendo nada. Além disso, 
era o único que também não 
conversava e não parecia ale-
gre como as outras crianças na 
mesa”, contou.

Ela notou hematomas no 
menino, e, em seguida, fez um 
bilhete e mostrou sem que os 
pais percebessem perguntan-
do se ele precisava de ajuda. 
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Estacionar nas garagens A, B e C custará US$ 21 por dia; estacionamento econômico custará US$ 12.

Aeroporto Internacional de Orlando vai 

aumentar as taxas de estacionamento

O 
Aeroporto Internacio-
nal de Orlando vai au-
mentar suas taxas para 

estacionamento em garagem. 
A partir de outubro, o aero-
porto começará a cobrar no-
vos valores.

Primeiro, o aeroporto co-
meçará a cobrar US$ 19 por 
dia na Garagem C em 1º de ou-
tubro. No momento, o custo é 
de US$ 17 por dia.

Então, em 1º de outubro 
de 2023, o estacionamento em 

todas as outras garagens au-
mentará em US$ 2. O que sig-
nifica que o estacionamento 
nas garagens A, B e C custará 
US$ 21 por dia e o estaciona-
mento econômico custará US$ 
12 por dia.

O estacionamento com 
manobrista vai até $ 27 por 
dia.

A Greater Orlando Avia-
tion Authority diz que o trá-
fego de passageiros aumentou 
drasticamente, juntamente 

com os custos operacionais e 
de manutenção, que desempe-
nharam um papel na decisão 
de revisar a estrutura das tari-
fas de estacionamento.

“Espera-se que a estrutu-
ra de tarifas adotada aumen-
te a receita anual de estacio-
namento em US$ 260.000 a 
partir de outubro de 2022 e 
US$ 2.800.000 a partir de ou-
tubro de 2023”, disse a Auto-
ridade de Aviação em um co-
municado à imprensa.O aeroporto começará a cobrar US$ 19 por dia na Garagem C em outubro.

Oia.

Universal Orlando revela novas atrações para o Halloween Horror Nights

O Universal Orlando Re-
sort revelou mais detalhes 
sobre o Halloween Horror 
Nights 2022 – incluindo as 
seis casas originais que com-
pletam a programação deste 
ano, com um total de dez ca-
sas assombradas, cinco zonas 
de medo e dois shows ao vivo.

O evento começa em 2 
de setembro e acontece em 
noites selecionadas até 31 de 
outubro. O principal evento 
de Haloween do mundo es-
tá completando 31 anos em 
2022.

Dentre as atrações novas 
estão um bar clandestino da 

década de 1920 onde os visi-
tantes são o principal ingre-
diente da poção de uma bru-
xa em “Spirits of the Coven” e 
uma infestação podre de ara-
nhas, baratas, moscas, abelhas 
e muito mais em “Bugs: Eaten 
Alive”. Leia mais no gazetane-
ws.com. O evento vai de 2 de setembro a 31 de outubro, com várias experiências.

Universal Orlando.

Os preços da gasolina caí-
ram 11 centavos na semana 
passada, marcando a 10ª se-
mana consecutiva de queda, 
informou a AAA na segunda-
-feira, 22.

A diminuição total foi de 
US$ 1,36 por galão desde mea-
dos de junho. De acordo com a 
AAA, a média do preço da ga-
solina de domingo, 21, no es-
tado foi de US$ 3,54 por galão 
- o menor preço médio diário 
desde 1º de março. Os merca-
dos mais caros são West Palm 
Beach-Boca Raton (US$ 3,75) e 
Tallahassee (US$ 3,68).

Gasolina fica 

mais barata 

em 10 semanas 

consecutivas 

desde junho, diminuiu US$ 1,36.

Pixabay.
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Mortes na FL são ligadas a 

ostras cruas da Louisiana

Um cliente de restaurante 
em Fort Lauderdale morreu 
de uma infecção bacteriana 
depois de comer ostras cruas. 
Um homem de Pensacola mor-
reu da mesma forma este mês. 
Ambos os casos envolveram 
ostras da Louisiana.

Gary Oreal, que adminis-
tra o Rustic Inn, disse ao South 
Florida SunSentinel que o ho-
mem que morreu havia traba-
lhado no restaurante e que ao 
longo de 60 anos foram servi-

dos bilhões de ostras e nunca 
tiveram ninguém doente co-
mo a vítima.

Os Centros de Controle e 
Prevenção de Doenças dizem 
que a bactéria Vibrio não faz 
uma ostra parecer, cheirar ou 
ter sabor diferente, mas cerca 
de 80.000 pessoas contraem 
vibriose nos EUA a cada ano, e 
cerca de 100 pessoas morrem 
pela doença, diz a agência. O 
Departamento de Saúde veri-
ficou e liberou o restaurante.

Em 2022, 26 pessoas foram infectadas com a bactéria e seis delas morreram.

Pixabay.

as galinhas não amplificam o vírus e não podem infectar outros mosquitos.

Pixabay.

O 
condado de Sumter está 
trabalhando com fun-
cionários de gerencia-

mento de mosquitos para pes-
quisar doenças transmitidas 
por mosquitos  – através do 
uso de galinhas. Elas agem co-
mo um ‘hospedeiro sem saída’ 
para vírus, de acordo com es-
pecialistas.

Uma galinha sentinela no 
Fairgrounds em Bushnell tes-
tou recentemente positivo pa-
ra o vírus do Nilo Ocidental, 
uma doença que é transmi-
tida por picadas de mosqui-
to, disseram autoridades do 
condado.

Condado usa galinhas 

para pesquisar doenças 

transmitidas por mosquitos
Galinhas não 

sofrem sintomas 

associados às 

doenças, dizem os 

pesquisadores.

No entanto, especialistas 
da Vector Disease Control In-
ternational – uma empresa de 
controle de mosquitos que tra-
balha com o condado de Sum-
ter – disseram que as galinhas 

sentinelas são uma ótima ma-
neira de pesquisar esses tipos 
de doenças.  Galinhas infecta-
das com vírus através de pica-
das de mosquito não sofrem 
sintomas associados às doen-

ças, de acordo com funcioná-
rios do condado de Sumter.

“Como as galinhas não 
amplificam o vírus, elas não 
podem infectar outros mos-
quitos. Chamamos isso de 
host sem saída”, disse a dire-
tora regional da VDCI, Dr. Ca-
roline Efstation. “Assim, as 
galinhas não são afetadas ne-
gativamente por esses arboví-
rus do mosquito. Pessoas com 
galinhas de quintal não pre-
cisam se preocupar com elas 
adoecerem. O uso de galinhas 
sentinelas nos dá um aviso de 
que a doença está presente na 
população local de mosquitos 
e nos permite aumentar os es-
forços para reduzir o número 
de mosquitos adultos.”

Pequenos grupos de gali-
nhas foram colocados em dife-
rentes áreas para ajudar a ras-
trear vírus transmitidos por 
mosquitos em todo o conda-
do. Os grupos são usados para 
atrair mosquitos e descobrir 
se as populações de mosqui-
tos estão carregando doenças 
perigosas, como o vírus do Ni-
lo Ocidental. Se tal doença for 
encontrada em uma galinha, 
as autoridades disseram que 
podem notificar os moradores 
da área. Fonte: Click Orlando.
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Charlie Crist é o democrata a enfrentar DeSantis em novembro
Eleições primárias

O candidato democrata e ex-governador da Flórida, Char-
lie Crist, derrotou a comissária de Agricultura Nikki Fried nas 
primárias democratas do estado na terça-feira, 23, confirman-
do o adversário do atual governador republicano Ron DeSan-
tis em novembro.

Com cerca de 92% dos votos esperados contados, Crist ven-

ceu com cerca de 60% dos votos, enquanto Fried ficou em se-
gundo lugar com cerca de 35%.

Crist já atuou como governador - mas como republicano an-
tes de se tornar independente ao deixar o cargo e, finalmen-
te, concorrer à Câmara como democrata. Concorrendo contra 
Fried, é o único democrata eleito em todo o estado da Flórida.

O candidato democrata e ex-governador da Flórida, 

Charlie Crist.

Facebook.

A análise de residências desocupadas inclui casas  à venda ou aluguel ou 

casas de férias; Vermont, Maine e Alasca têm as maiores taxas do país.

Flórida tem a sexta maior taxa de 

residências desocupadas dos EUA

U
m estudo recente da 
Lending Tree desco-
briu que a Flórida é um 

dos principais estados com as 
maiores taxas de residências 
desocupadas. 

Jacob Channel é analista 
econômico sênior da Lending 
Tree e disse que encontrou 
mais de 16 milhões de ca-
sas nos EUA que estão vagas. 
Usando dados dos Census Bu-
reau para rastrear estados pe-
las ações de casas desocupa-
das, o analista descobriu que a 

Flórida figura no top 10 (sexto 
lugar) com mais de 1,6 milhão 

ou 17% do total de unidades 
habitacionais do estado vagas. 

De acordo com o estudo, 
Vermont, Maine e Alasca são 

os estados com as maiores ta-
xas de desocupação, e Ore-
gon, Washington e Connec-
ticut são os estados com as 
menores taxas de desocupa-
ção. Completando o top 10 
dos estados com as maiores 
taxas de desocupação estão 
West Virginia, Alabama, New 
Hampshire, Mississippi, Loui-
siana e Wyoming.

A análise de residências 
desocupadas inclui casas 
no mercado esperando que 
as pessoas comprem ou alu-

guem, ou casas de férias. São 
as casas sazonais que estão 
elevando as altas taxas de de-
socupação da Flórida, segun-
do Channel.

“Se as taxas de desocupa-
ção forem altas e os preços 
das casas forem baixos, isso 
pode ser um indicador de que 
sua casa pode não se valorizar 
tanto. Por outro lado, com al-
tas taxas de desocupação e al-
tos preços de imóveis, como 
na Flórida, isso pode indicar 
um ponto quente de férias 
com mais moradias sazonais”, 
explicou. 

Shelton Weeks, diretor da 
FGCU do Lucas Institute for 
Real Estate Development and 
Finance, disse ao WinkNews 
que isso acontece porque a 
demanda está caindo e a ofer-
ta está aumentando. Leia mais 
no gazetanews.com.

Mais de 1,6 milhão ou 17% do total de unidades habitacionais do estado estão vagas, segundo o estudo.

Pixabay.

“Altas taxas de 

desocupação podem 

indicar um ponto quente 

de férias com mais 

moradias sazonais”, 

disse Jacob Channel.
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Tribunal de apelações anula liminar que 

bloqueava nova lei de aborto da Flórida
Um tribunal de apelações 

rejeitou na quarta-feira, 24, 
uma liminar temporária que 
teria bloqueado uma nova lei 
da Flórida que impede abortos 
após 15 semanas de gravidez.

Um painel do 1º Tribunal 
Distrital de Apelação havia si-
nalizado no mês passado que 
rejeitaria a liminar emitida 
pelo juiz John Cooper, do con-
dado de Leon, que disse que o 
limite de 15 semanas violava 
um direito de privacidade na 
Constituição da Flórida.

A decisão principal de 
quarta-feira, escrita pelo juiz 
Brad Thomas e acompanhada 
pela juíza Stephanie Ray, citou 
uma decisão de 21 de julho do 
painel que permitiu que o li-
mite de 15 semanas permane-
cesse em vigor enquanto as ba-
talhas legais continuavam. A 
juíza Susan Kelsey discordou 
na quarta-feira, como fez na 
decisão de 21 de julho.

O Legislativo controlado 
pelos republicanos aprovou o 
limite de 15 semanas este ano 
em meio a um debate nacio-
nal sobre o direito ao aborto. 
Um grupo de clínicas de abor-
to e um médico entraram com 
a ação em 1º de junho, argu-
mentando que o limite viola-

O legislativo da Flórida aprovou o limite de 15 semanas este ano.

aClU Ca.

va uma cláusula de privacida-
de na Constituição da Flórida, 
que há muito desempenha um 
papel fundamental no fortale-
cimento do direito ao aborto 
no estado.

Cooper concordou com os 
demandantes, emitindo uma 
liminar em 5 de julho. O es-
tado rapidamente recorreu, 
que, de acordo com as regras 
legais, suspendeu automatica-
mente a liminar.

A decisão do tribunal de 
apelações de 21 de julho man-
teve a suspensão em vigor, ao 
mesmo tempo em que dei-

xou claro que o painel prova-
velmente rejeitaria a liminar 
temporária subjacente. Tho-
mas escreveu na quarta-feira 
que os advogados dos queixo-
sos e do estado não fornece-
ram resumos ou argumentos 
adicionais após a decisão de 
21 de julho.

Na decisão do mês pas-
sado, Thomas escreveu que 
“uma liminar temporária não 
pode ser emitida sem a de-
monstração de dano irrepa-
rável. 

Com informações do Sun 
Sentinel.

Nesta primavera, mais de um terço das famílias na Flórida relataram ter dificuldade em pagar as despesas habituais.

Moradia, lazer, alimentação: moradores da Flórida 

mudam hábitos e planos por alta no custo de vida

E
stá ficando mais caro 
morar na Flórida. Com 
aluguel e outros custos 

de vida em alta, muitos mo-
radores estão mudando seus 
hábitos e planos para conter 
gastos. A mudança no estilo 
de vida é um dos impactos  da 
economia pós-pandemia não 
só no Sunshine State, mas em 
todo os Estados Unidos. 

No geral, os preços de to-
dos os tipos de coisas aumen-
taram quase 9% em relação ao 
ano anterior. Os salários não 
estão acompanhando os au-
mentos de preços. Nesta pri-
mavera, mais de um terço das 
famílias na Flórida relataram 
ter dificuldade em pagar as 
despesas habituais - número 
um pouco maior do que um 
ano antes, de acordo com pes-
quisa domiciliar do Census Bu-
reau citado pelo portal WUSF.

Em um cenário de taxas de 
inflação recordes, o custo de 

vida também impactou mais 
de um quarto (34%) dos ame-
ricanos que se mudaram du-
rante a pandemia para áreas 
mais acessíveis com maior es-
paço aberto, de acordo com 
novos dados divulgados pela 

Gravy Analytics, fornecedora 
líder de inteligência de locali-
zação empresarial.

Entre os 1.500 consumido-
res pesquisados sobre seus há-
bitos pós-mudança, 34% relata-
ram que um custo de vida mais 

alto era seu maior desafio diá-
rio. Isso apesar de 18% dos en-
trevistados citarem a necessi-
dade de moradia mais acessível 
como o principal fator para sua 
mudança, ficando atrás apenas 
da necessidade de mais espaço 

O casal Soraya e Jason robertson mora em Orlando e desistiu de comprar casa, além de diminuir idas a restaurantes. 

arquivo pessoal.

(33%) e do desejo de estar mais 
perto da família (22%).

Os hábitos de compra tam-
bém refletem uma preferên-
cia pela acessibilidade, já que 
o desejo por preços baixos foi 
citado como o maior fator por 
32% ao selecionar um super-
mercado em seu novo local. 
Preços baixos são mais impor-
tantes do que uma localização 
conveniente para casa ou tra-
balho (13%) e oferecem uma 
boa experiência ao cliente 
(12%). Quase dois terços (61%) 
dos consumidores mudaram 
seus hábitos de compra após a 
mudança, com 34% agora com-
prando principalmente em lo-

jas familiares em vez de redes 
nacionais de varejo.

Mudar os planos de mo-
rar em uma casa maior foi o 
que decidiu a paulista Sora-
ya Robertson, que mora em 
Orlando com o marido Jason 
Robertson e o filho Benjamin 
Robertson. 

“Esse ano estávamos pro-
gramando comprar uma casa 
maior, porém, com esses va-
lores absurdos, tivemos que 
adiar o plano. Além de ou-
tros cortes no orçamento, co-
mo sair para comer fora com 
menos frequência e pesquisar 
mais antes de comprar”, expli-
ca Soraya, que trabalha como 
assistente de catering.

Ela conta que conhece ou-
tras pessoas que também ti-
veram que mudar planos por 
causa dos gastos. “De tudo um 
pouco, viajar, trocar de carro, 
conter gastos, conheço mais 
pessoas que também estão 
nessa realidade”, completa.

“Esse ano estávamos 

programando comprar 

uma casa maior, porém, 

com esses valores 

absurdos, adiamos o 

plano”, afirmou Soraya.

Arlaine Castro
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O H-1B é um visto de não-imigrante que permite que empresas norte-americanas 

empreguem trabalhadores estrangeiros em certas ocupações especializadas.

Estados Unidos atingem limite de 

65.000 solicitações de vistos H-1B

Os Estados Unidos rece-
beram petições sufi-
cientes para atingir o 

limite de 65.000 vistos H-1B 
exigido pelo Congresso para 
o ano fiscal de 2023, anunciou 
a agência de Serviço de Cida-
dania e Imigração. O progra-
ma de visto H-1B é o visto de 
trabalho mais procurado en-
tre profissionais estrangeiros. 

O visto H-1B é um visto 
de não-imigrante que permi-

te que empresas norte-ameri-
canas empreguem trabalhado-
res estrangeiros em ocupações 
especializadas que exijam co-
nhecimentos teóricos ou téc-
nicos. As empresas de tecno-
logia dependem dele para 
contratar dezenas de milhares 
de funcionários todos os anos 
de países como Índia e China.

Conforme exigido pelo 
Congresso dos EUA, os EUA 
podem emitir um máximo de 

65.000 vistos H-1B de limite 
regular e outros 20.000 vistos 
H-1B categorias de isenção de 
grau avançado dos EUA a ca-
da ano.

“Recebemos um número 
suficiente de petições necessá-
rias para atingir o limite regu-
lar de 65.000 vistos H-1B exigi-
do pelo Congresso e a isenção 
de grau avançado de 20.000 
vistos H-1B nos EUA, conheci-
da como limite de mestrado, 

para o ano fiscal de 2023”, a 
Cidadania dos EUA e Serviços 
de Imigração (USCIS) em um 
comunicado na terça-feira, 23.

A agência federal conti-
nuará aceitando e processan-
do petições que estão isentas 
do limite, como para esten-
der a quantidade de tempo 
nos EUA, alterar os termos 
de emprego para trabalhado-
res H-1B atuais e mudança de 
empregador. os EUa podem emitir um máximo de 65.000 vistos H-1B  por ano.

aFP

Maioria dos indocumentados não se qualifica para asilo
Os milhares de imigran-

tes indocumentados que es-
tão chegando de ônibus da 
fronteira sul para as cidades 
do interior, principalmente 
Nova York e Washington D.C, 
têm levantado questionamen-
tos sobre as políticas de fron-
teira do governo. A maioria 

dos imigrantes indocumenta-
dos não se qualifica para asilo 
nos EUA como deveria, segun-
do análise de Andrew Arthur, 
membro residente em direi-
to e política do Centro de Es-
tudos de Imigração publicada 
no New York Post.

De acordo com a análi-

se, seguindo a lei dos EUA, a 
maioria dos imigrantes que 
chegam ao país sem permis-
são deve ser explicada. As úni-
cas exceções são os imigrantes 
que fogem de tortura ou per-
seguição racial, religiosa, ét-
nica, política ou de grupos so-
ciais. “Refugiado econômico” 

é uma contradição, e “buscar 
uma vida melhor” não signifi-
ca nada se um imigrante não 
tiver permissão para entrar.

O Congresso exige que o 
Departamento de Segurança 
Interna impeça todas as entra-
das ilegais e lhe deu autorida-
de para remoção rápida.os imigrantes devem comprovar tortura ou perseguição no país de origem.

US Border Patrol- Tucson Sector.

SEGURO DE COMPANHIA

SEGURO DE AUTO

HOMEOWNERS INSURANCE
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Em alguns consulados, como no da Colômbia, o prazo para entrevista e emissão chega a 738 dias.

Tempo de espera para visto dos EUA tem 

pior ponto desde o ataque de 11 de setembro

U
ma nova análise do Ca-
to Institute, um think 
tank com sede em 

Washington, D.C., mostra que 
os tempos de espera para o 
processamento de vistos dos 
EUA atingiram seu pior pon-
to desde os ataques terroris-
tas de 11 de setembro.

Com base nos dados mais 
recentes do Departamento de 
Estado dos EUA, Cato relata 
que os tempos de espera pa-
ra entrevistas de visto de es-

tudante estão em média 49 
dias em julho de 2022 (cinco 
vezes a média pré-pandemia 
de dez dias). Aqueles que soli-
citam vistos de viagem de tu-
rismo ou negócios esperarão 
surpreendentes 247 dias em 
média (em comparação com 
uma referência de 17 dias an-
tes da COVID).

Alguns consulados como 
em Bogotá, na Colômbia, e 
Ciudad Juarez, no México, a 
espera é de dois anos em mé-

dia, sendo 738 dias e 612 dias, 
respectivamente. 

A questão é simplesmente 
o acúmulo de arquivos de vis-
tos nos consulados e embaixa-
das dos EUA em todo o mundo 
durante um fechamento pro-
longado de processamento du-
rante a pandemia.

Os tempos de processa-
mento variam muito, não ape-
nas por classe de visto, mas 
também pelos postos diplo-
máticos. ICEF Monitor.Vistos de viagem de turismo ou negócios demoram 247 dias em média.

Pixabay.

Consulado dos EUA no Rio de Janeiro elimina fila de vistos da pandemia

O Consulado Geral dos 
EUA no Rio de Janeiro anun-
ciou na quarta (17) que aca-
bou com a fila de vistos de 
imigrantes brasileiros penden-
tes por causa da pandemia de 
covid-19. Segundo o Departa-
mento de Estado, o acúmulo 
de pedidos represados foi eli-

minado em apenas seis meses 
graças a um esforço extra dos 
funcionários da representação 
americana no Brasil.

A Secretária-Assistente de 
Assuntos Consulares, Rena 
Bitter, ainda salientou que o 
feito estabeleceu um novo re-
corde de processamento de 

vistos de imigração.
Em visita à Embaixada dos 

EUA em Brasília nesta quinta 
(18), ela afirmou que “o time 
consular do Brasil está no rit-
mo para superar os níveis de 
processamento de 2019. Es-
tamos focados em aumentar 
nossa capacidade para corres-

ponder à demanda por vistos 
e reduzir a espera”.

Bitter ainda informou que 
a equipe do Consulado paulis-
tano, “através do programa de 
isenção de entrevistas, redu-
ziu a espera e já emitiu mais 
de 100 mil vistos de não imi-
grantes”. Visto de turismo é mais demorado.

agÊNCIa BraSIL

Pela primeira vez, a Polí-
cia Federal indiciou por homi-
cídio culposo contrabandistas 
e “coiotes” que atuam na mi-
gração irregular de brasileiros 
para os Estados Unidos. A in-
tenção é tentar reprimir com 
rigor o crime de promoção ile-
gal de migração que tenha por 
objetivo a entrada em territó-
rio americano pela fronteira 
com o México —empreitada 
na qual ao menos oito brasi-
leiros morreram desde 2020.

A tática da PF foi usada pa-
ra tentar responsabilizar os 
agenciadores da migração de 
Ayron Henrickson Fernandes 
Gonçalves, 21. O jovem passou 
mal e morreu durante a tra-
vessia no ano passado, sendo 
abandonado pelo coiote.

Erlon Gomes da Silva e 
Evânio Paraíso Pires foram in-
diciados por homicídio culpo-
so (quando não há intenção de 
matar), promoção de migra-
ção ilegal, associação crimino-
sa e envio ilegal de menor ao 
exterior. A PF indiciou os dois 
por todos os casos.

‘Coiotes’ são 

indiciados por 

homicídio
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Foram entrevistadas cerca de 1.000 pessoas que compraram uma casa em 2021 ou 2022, sem especificar o estado.

Real Estate: 72% dos compradores recentes de imóveis 

se arrependeram de suas compras, diz pesquisa 

Enquanto o mercado imo-
biliário dos Estados Uni-
dos esfria um pouco, a 

competição por casas nos úl-
timos dois anos deixou 72% 
arrependidos sobre suas com-
pras de casa, de acordo com 
uma pesquisa recente da Cle-
ver Real Estate.

A razão número um para 
o remorso do comprador: 30% 
dos entrevistados disseram 
que gastaram muito dinhei-
ro. O segundo arrependimen-
to mais comum foi apressar o 
processo de compra de casa, 
com 30% dizendo que sua de-
cisão de compra foi apressada 
e 26% indicando que compra-
ram rápido demais.

A pesquisa online foi rea-
lizada em julho e incluiu cer-
ca de 1.000 pessoas que com-
praram uma casa em 2021 ou 
2022. Foi encomendada pela 
Anytime Estimate, de proprie-
dade da Clever Real Estate e 
publicada pela CNBC. 

Arrependimentos
O mercado aquecido para 

venda nos últimos anos levou 
os compradores a pensarem 
rápido para fechar os negócios 
em suas casas em potencial – o 
que contribuiu para arrepen-
dimentos.

Até esse ponto, 31% dos 
compradores disseram que pa-
garam acima do preço pedido. 
O valor médio pago sobre o 
preço de listagem foi de US$ 
65.000. Notavelmente, a con-
corrência acirrada levou 36% 
a fazer uma oferta em uma 
casa sem vê-la pessoalmente 
primeiro.

Mesmo assim, a concor-
rência foi acirrada, com 80% 
dos compradores dizendo que 
fizeram mais de uma oferta, 
com 41% fazendo cinco ofer-
tas ou mais. Cerca de um em 
cada três compradores disse 
que procurou por três meses 
por suas casas, enquanto um 
em cada oito levou seis meses 

ou mais.
Mudança no mercado
À medida que o mercado 

imobiliário mostra sinais de 
melhora, isso pode dar aos 
compradores mais influência 
sobre essas decisões de alto 
valor, de acordo com Dane-
tha Doe, economista da Cle-
ver Real Estate.

3 passos para evitar 
arrependimentos 

1. Inspeção residencial
Quase metade dos com-

pradores de casas – 43% - dis-
pensaram uma inspeção resi-
dencial, segundo a pesquisa. 
Mas isso não deve ser feito 
porque as inspeções podem 
ajudar a fornecer informações 
importantes sobre as condi-
ções do imóvel. Uma pesqui-
sa separada da empresa de 
seguros Hippo descobriu que 
a maioria dos proprietários – 
77% – teve que pagar por um 
reparo inesperado no primei-
ro ano de possuir uma casa. 

30% dos entrevistados disseram que gastaram muito dinheiro e 26% compraram rápido demais o imóvel.

Pixabay.

Dois terços dos entrevistados 
disseram que essas correções 
custam mais de US$ 1.000.

2. Peça concessões ao 
vendedor

Uma concessão do vende-
dor é uma contribuição para 

ajudar a fechar a venda e po-
de incluir a ajuda do vendedor 
com os custos de fechamento 
ou o pagamento de reparos 
extras que precisam ser fei-
tos na casa.

3. Corretor de imóveis

Grande parte do sucesso 
da compra dependerá do pro-
fissional imobiliário que você 
contratar, que deve ser alinha-
do aos objetivos do comprador 
e estar no mercado há dois ou 
três anos.
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O perdão será para os estudantes com renda anual menor de US$ 125 mil. 

The White House.

O presidente Joe Biden 
anunciou o cancela-
mento de até US$ 20 

mil de dívidas de emprésti-
mos estudantis para milhões 
de americanos nesta quarta-
-feira, 24. 

O perdão será de até US$ 
10.000 (R$ 50.989, na cotação 
atual) em dívidas estudantis 
para milhões de pessoas e até 
US$ 20.000 (R$ 101,9 mil, na 
cotação atual) em dívidas pa-
ra estudantes de baixa e média 
renda que anteriormente rece-
beram uma doação Pell Grant, 
um subsídio a estudantes dado 
pelo governo federal dos EUA 

Biden anuncia perdão de 

dívidas até US$ 20 mil de 

43 milhões de estudantes
A dívida federal 

com empréstimos 

estudantis 

chegou a US$ 1,6 

trilhão.

durante a pandemia. 
Segundo o presidente, o 

perdão será destinado para os 
estudantes que tem uma ren-
da anual menor de US$ 125 
mil (R$ 637 mil, na cotação 
atual). Os 5% mais ricos do país 
não terão direito ao benefício. 

Ao todo, serão 43 milhões de 
estudantes beneficiados pe-
las ações.

O pacote de medidas vol-
tado à educação também en-
volve o corte pela metade das 
mensalidades de estudantes 
de graduação. Em média, a 

redução será de US$ 1.000 (R$ 
5.113, na cotação atual) para 
os pagamentos anuais dos em-
préstimos.

De acordo com o docu-
mento publicado pela Casa 
Branca, a dívida federal acu-
mulada com empréstimos es-
tudantis chegou a US$ 1,6 tri-
lhão.

A publicação do governo 
destaca que os estudantes de 
classe média beneficiários “lu-
tam com pagamentos mensais 
altos e saldos crescentes que 
dificultam a construção de ri-
queza, como comprar casas , 
guardar dinheiro para a apo-
sentadoria e iniciar pequenos 
negócios”.

O governo Biden diz que, 
com as medidas, haverá uma 
redução na desigualdade ra-
cial. De acordo com o comu-
nicado, os alunos negros são 
duas vezes mais propensos a 
receberem o Pell Grants.

À repórteres, funcionários 
do governo disseram que a 
combinação de perdão e reco-
meço de pagamentos em ja-
neiro “compensaria” um ao 
outro, em contraponto às crí-
ticas de que os principais ele-
mentos dos planos aumenta-
riam a inflação.

Ohio abre 7 mil vagas em 

construção civil
O maior projeto de de-

senvolvimento econômico de 
Ohio vem com um grande de-
safio de emprego: como en-
contrar 7.000 trabalhadores 
da construção em um ambien-
te de construção já em expan-
são quando também há uma 
escassez nacional de pessoas 
trabalhando nessa área.

Em mãos está a operação 

de fabricação de semiconduto-
res de US$ 20 bilhões perto da 
capital do estado, anunciada 
pela Intel no início deste ano. 
Quando as duas fábricas, co-
nhecidas como fabs, abrirem 
em 2025, a instalação empre-
gará 3.000 pessoas com um 
salário médio de cerca de US$ 
135.000.

Fonte: AFP.

Seca revela pegadas de 

dinossauros no Texas 
A intensa seca que atin-

ge o Texas revelou uma série 
de pegadas de dinossauros no 
fundo do rio Paluxy, cujo ní-
vel de água diminuiu consi-
deravelmente em decorrên-
cia das condições climáticas 
extremas.

O rio corta o Dinosaur Val-
ley State Park, que fica próxi-
mo à cidade de Dallas e con-
centra um grande número de 
pegadas de dinossauros. Im-
pressões deixadas principal-
mente pelo Acrocanthosau-

Rio no Dinosaur Valley State Park.

Paul Baker / Dinosaur Valley State Park.

rus - um terópode que media 
15 pés, pesava 7 toneladas e 
percorria a área há 113 mi-
lhões de anos - surgiram nas 
últimas semanas. Os rastros 
recém-descobertos pertencem 
a duas classes diferentes. 

Economia, política de armas e crimes violentos também figuram entre assuntos importantes para as eleições.

Aborto aumenta em importância como questão de 

votação popular nas urnas em novembro

Embora a economia con-
tinue sendo a questão 
dominante nas eleições 

de meio de mandato deste 
outono, a questão do aborto 
aumentou notavelmente em 
importância entre os demo-
cratas após a decisão da Su-
prema Corte que acabou com 
a garantia federal do direito 
ao aborto legal nos Estados 
Unidos.

A maioria dos eleitores re-
gistrados (56%) diz que a ques-
tão do aborto será muito im-
portante em sua votação de 
meio de mandato, contra 43% 
em março. Praticamente todo 
o aumento ocorreu entre os 
democratas: 71% dos eleitores 
registrados democratas clas-
sificam o aborto como muito 
importante; menos da metade 
(46%) disse isso em março. Por 
outro lado, as opiniões entre 
republicanos e partidários do 
Partido Republicano não mos-
traram quase nenhuma mu-
dança desde então (41% ago-
ra, 40% antes).

Os dois partidos estão es-
sencialmente empatados nas 

intenções de voto de meio de 
mandato: 44% dizem que, se 
a eleição fosse hoje, votariam 
no candidato democrata em 
seu distrito ou se inclinariam 
para o democrata, enquanto 
42% votariam no republicano 
ou no republicano enxuto. Um 
em cada dez eleitores regis-
trados diz não ter certeza, en-
quanto 4% são a favor de um 
candidato que não seja repu-
blicano ou democrata.

Uma parcela maior de 
eleitores republicanos do que 
democratas diz ter pensado 
“muito” nas próximas elei-
ções. No entanto, os demo-
cratas agora são quase tão 
propensos quanto os republi-
canos a dizer que “realmente 
importa” qual partido ganha 
o controle do Congresso nas 

eleições de meio de manda-
to deste outono, o que marca 
uma mudança desde março, 
quando uma parcela signifi-
cativamente menor de demo-
cratas do que de republicanos 
disse isso.

As opiniões dos eleitores 
sobre a importância de várias 
questões – não apenas o abor-
to – mudaram desde a prima-
vera. Comparado com março, 
as ações maiores dizem que a 
política de armas e crimes vio-
lentos são muito importantes 
em suas decisões de votação.

A maioria dos eleitores registrados (56%) diz que a questão do aborto será muito importante nas eleições.

WBAL TV.

Economia é 20% mais importante 
A nova pesquisa nacional 

do Pew Research Center foi 
realizada entre 7.647 adultos, 
incluindo 5.681 eleitores re-
gistrados, de 1º de agosto a 20 
de agosto. 

Foi em grande parte con-
cluída antes da busca do 
FBI na residência de Donald 
Trump em Mar-a-Lago, sul da 
Flórida, como parte de uma 

investigação sobre se Trump 
obteve registros confidenciais 
da Casa Branca e a promulga-
ção de um amplo projeto de 
lei apoiado pelos democratas 
destinado a abordar mudan-
ças climáticas, custos de saú-
de, impostos corporativos e 
outras questões.

Tal como acontece com o 
aborto, esses aumentos ocor-

reram em grande parte entre 
os democratas. 

Os republicanos conti-
nuam a ver a economia como, 
de longe, a principal questão 
nas próximas eleições. Nove 
em cada dez eleitores republi-
canos consideram a economia 
muito importante, cerca de 20 
pontos percentuais a mais do 
que qualquer outra questão.

Entre os democratas, 77% 
veem a saúde como uma ques-
tão de votação muito impor-
tante, enquanto cerca de dois 
terços ou mais dizem o mes-
mo sobre aborto e política de 
armas (71% cada), nomeações 
para a Suprema Corte (69%), 
economia (67%) e mudanças 
climáticas (66%), segundo o 
Pew Research Center.

71% dos eleitores 
registrados democratas 
e 41% dos republicanos 

classificam votações 
sobre o aborto como 

muito importante.
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O projeto está sendo realizado em parceria com a Ford Motors graças a uma 

mãe preocupada com o desenvolvimento e o futuro do filho autista.

Projeto universitário do Michigan 

ajuda jovens autistas a dirigir 

Pesquisadores da Univer-
sidade do Michigan es-
tão estudando quão bem 

as pessoas com transtorno do 
espectro do autismo podem 
detectar perigos nas estradas 
e planejam ajudar os jovens 
motoristas a aprimorar suas 
habilidades de direção.

É a segunda fase de um 
projeto financiado pela Ford 
Motor equipa a universidade 
Ann Arbor com uma escola de 
condução local.

Durante a primeira fase do 
estudo, os pesquisadores des-
cobriram que os alunos com 
transtorno do espectro do au-
tismo detectaram menos pe-
rigos do que os participantes 
do controle durante os pas-
seios simulados. Mas, de acor-
do com a pesquisadora-chefe 
Elise Hodges, um trabalho ex-
tra ao volante resolveu o pro-
blema.

“As pessoas que passaram 
por treinamento melhoraram 
em dois terços dos riscos na 
unidade simulada”, disse Hod-
ges, professor associado clíni-

co do programa de neurop-
sicologia da Universidade de 
Michigan.

O projeto está sendo reali-
zado graças a uma mãe preo-

A segunda fase do projeto financiado pela Ford Motor equipa a universidade 

Ann Arbor com uma escola de condução local para alunos autistas.

art-markiv-unsplash.

cupada com o desenvolvimen-
to e o futuro do filho autista. 
Em 2018, Debbie Mielewski, 
técnica de sustentabilidade 
da Ford, perguntou ao chefe 
se ele “apoiaria um progra-
ma para ajudar crianças com 
espectro autista a aprender a 
dirigir?” Ele topou e a Ann Ar-
bor Academy, uma escola pa-
ra alunos com diferenças so-
ciais e de aprendizado, deu 
as aulas de direção. A pesqui-
sadora-chefe do projeto, Elise 
Hodges, projetou as unidades 
simuladas e supervisionou o 
estudo. A Ford pagou a conta.

O objetivo, em parte, é for-
necer uma oportunidade pa-
ra aqueles com transtorno do 
espectro autista melhorarem 
suas habilidades de direção. 
“Muitos deles gostariam de di-
rigir, mas querer dirigir e po-
der dirigir são duas coisas di-
ferentes”, disse Hodges. AFP.

Juiz bloqueia exigência 

federal sobre abortos   

O juiz federal do Texas 
James Wesley Hendrix blo-
queou temporariamente uma 
exigência do governo federal 
para hospitais do estado forne-
cerem serviços de aborto se a 
vida da mãe estiver em risco.

O Texas processou o De-
partamento de Saúde e Ser-
viços Humanos e o secretário 
Xavier Becerra no mês passa-
do, argumentando que a Lei 
do Trabalho e Tratamento Mé-
dico de Emergência, que é 

uma lei federal, não exige que 
os médicos realizem abortos 
se isso violar uma lei estadual. 

A orientação do governo 
federal é de que, citando uma 
lei de 1986, provedores médi-
cos são obrigados a fornecer 
atendimento de emergência 
a pacientes grávidas, indepen-
dentemente de sua capacida-
de de pagar, e também devem 
fornecer serviços de aborto 
em casos de risco de vida ou 
saúde da mãe. Fonte: AFP. 

O Texas processou o Departamento de Saúde e Serviços Humanos.

pixabay

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

Horário de funcionamento 
Segunda á sextas dás 9:30am ás 5:30pm
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Síndromes respiratórias diminuem no BR

RÁPIDAS

A curva de casos de síndrome respiratória  aguda grave 
(SRAG) segue em queda e se aproxima do nível registrado em 
abril de 2022, quando esteve no menor patamar desde a disse-
minação da covid-19 no Brasil, no primeiro semestre de 2020. 
A avaliação consta no novo Boletim InfoGripe, divulgado ho-
je (24) pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) com dados que 
vão até 20 de agosto.

Entre as 27 unidades da federação, apenas Acre e Roraima 
apresentam tendência de alta nos casos de SRAG na análise das 
últimas seis semanas, enquanto Distrito Federal, Espírito San-
to e Paraná indicam estabilidade da incidência da síndrome. 

Membro do Estado Islâmico é condenado nos EUA 

Um membro de uma célula do Estado Islâmico considera-
do culpado em abril por seu papel em uma conspiração de se-
questro, que levou à decapitação de jornalistas e trabalhado-
res humanitários norte-americanos, foi condenado à prisão 
perpétua por um tribunal federal dos Estados Unidos, nesta 
sexta-feira (19).

O juiz T.S. Ellis proclamou a sentença contra El Shafee El-
sheikh, de 33 anos, durante audiência em um tribunal em Ale-
xandria, na Virgínia. Há quatro meses, um júri considerou o 
ex-cidadão britânico culpado das acusações.

Cármen Lúcia é eleita ministra efetiva do TSE

  A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen 
Lúcia foi eleita na quarta-feira, 2, para vaga de ministra efeti-
va do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), órgão responsável pela 
organização das eleições. A votação foi feita de forma simbóli-
ca pelo plenário do STF. Na semana passada, o ministro Edson 
Fachin, que ocupava a presidência do tribunal, deixou o cargo.

A variação do índice oficial de preços ao consumidor deve fechar abaixo de 

7% contra estimativas de 8% nos Estados Unidos e 7,5% na Zona do Euro.

Inflação brasileira pode fechar o 

ano mais baixa que a dos EUA

A 
inflação brasileira ca-
minha para encerrar 
o ano de 2022 abaixo 

dos índices dos Estados Uni-
dos, Europa e Reino Unido. 
Será a primeira vez que isso 
acontecerá caso as projeções 
do mercado financeiro se con-
cretizem. A variação do índice 
oficial de preços ao consumi-
dor deve fechar abaixo de 7% 
contra estimativas de 8% nos 
Estados Unidos, 7,5% na Zona 
do Euro e 13% no Reino Unido.

Depois de registrar em ju-
lho queda de 0,68%, o menor 
resultado da série histórica do 
índice, iniciada em janeiro de 
1980, de acordo com dados de 
IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística), a pre-
visão do mercado é que o ín-
dice de preços tenha novo re-
cuo em agosto (-0,26%).

O IPCA (índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Am-

plo), que acumula 10,07% nos 
últimos 12 meses, deve voltar 
a ter um dígito e ficar menos 
distante do teto da meta es-
tabelecida pelo governo para 

o período, de 3,5%, com mar-
gem de tolerância de 1,5 pon-
to (de 2% a 5%). No ano, o ín-
dice tem alta de 4,77%.

Pela oitava semana con-

secutiva, as expectativas para 
a inflação do Boletim Focus, 
do Banco Central, divulgado 
nesta segunda-feira (22), re-
cuaram.

A previsão do mercado é que o índice de preços tenha novo recuo em agosto (-0,26%), segundo o IBGE.

Marcello Casal JrAgência Brasil
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1 – Aprender a dizer não para o 
que não é importante Em pri-
meiro lugar, você precisa iden-

tificar o que não tem tanta impor-
tância para a sua vida. 

Então, avalie seus hábitos e faça 
uma lista com o que você gosta mui-
to de fazer. Por exemplo:

Sair para comer ou pedir comi-
da fora;

Fazer compras no shopping;
Viajar ou passear;
Ir a shows, teatros, etc.
Enfim, o que você gosta é aquilo 

que você vai direcionar mais tempo, 
dinheiro e energia.

Lembre-se de priorizar. Não dá 
para marcar tudo como importante.

Em segundo lugar, veja também 
as coisas com as quais você gasta di-
nheiro, mas poderia muito bem vi-
ver sem.

No momento em que você dis-
ser não ao que não é importante, 
vai sobrar mais dinheiro no seu or-
çamento. 

2- Ter os objetivos definidos 

Você não chega a lugar nenhum 
se não tiver o endereço... Então pri-
meira coisa é definir os seus obje-
tivos!!!

Em outras palavras, o segredo 
para manter a motivação, o empe-
nho e a disciplina para guardar di-
nheiro é ter um objetivo traçado.

Pense em qual é o seu objetivo. 
Pode ser comprar casa própria, um 
carro, trocar de celular, viajar, abrir 
um negócio, ter independência fi-
nanceira…

3- Pague a você primeiro   O há-

bito que você pode adquirir para ter 
mais dinheiro é se pagar primeiro.

Esse é um dos mais importantes 
hábitos para quem quer ter uma vi-
da financeira saudável. No entanto, 
muita gente fala sobre ele, mas nem 
todo mundo aplica.

Uma dica para conseguir colocar 
em prática e guardar dinheiro sem-
pre é imaginar que tem um impos-
to a pagar. Ou seja, sempre que cair 
um dinheiro na conta, você já sepa-
ra pelo menos 10%.

Então, mesmo para quem é au-

tônomo, e recebe valores pingados, 
pode criar e desenvolver esse hábito. 
Logo que cair um dinheiro na conta, 
guarde para as suas metas.

Por exemplo: recebeu R$ 500, 
então guarde R$ 50. Lembre-se de 
que é pelo menos 10%. Mas, se pu-
der guardar mais, melhor.

Se pagar antes é um hábito fun-
damental para guardar dinheiro. 
Além disso, não deixe para depois! 
Nada de esperar pagar todas as con-
tas para guardar o que sobrar, hein?! 
Se deixar para depois, não vai sobrar. 

Por fim, um pensamento: se os 
seus objetivos não forem uma priori-
dade na sua vida, vai ser difícil guar-
dar dinheiro.

4-Criar múltiplas fontes de ren-
da Se existe algo que 2020 e 2021 
ensinaram a todos é que a vida não 
é estável. Ou seja, não podemos de-
pender só de um emprego e de um 
salário. De uma hora para a outra, 
tudo pode mudar.

O primeiro passo para criar múl-
tiplas fontes de renda é expandir o 

que você já faz. 
5– Aprender a planejar compras 

Esse é outro hábito que deveria ser 
um mantra na vida das pessoas. É 
realmente assumir o consumo cons-
ciente.

De um lado, muitos de nós te-
mos o mau hábito de comprar e de-
pois ver como vai pagar. Ele traz jun-
to outros dois hábitos muito ruins 
para a vida financeira: 

o de usar o cartão de crédito 
e de pagar o mínimo da fatura.
Se você está nessa situação e 

quer mudar isso, o caminho é tro-
car de hábito: se habituar a planejar.

Dê um nome para o seu objetivo. 
Quanto precisa para realizar es-

se objetivo?
Quanto consegue juntar por mês 

para isso? Estipule um valor que faça 
sentido com o prazo que você esta-
beleceu para conquistar o objetivo;

Essas são dicas simples mas po-
derosas na construção de um futuro 
financeiro mais próspero.

Boa semana a todos!

POR CLAUDIA FEHRIBACH
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6 dicas  para guardar mais dinheiro

saudefinanceira@gazetanews.comSAÚDE FINANCEIRA

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

melhor para suas necessidades individuais.
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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.

georgenatal@gmail.comPor GEORGE FERNANDES

Orgulho de Orlando 

O 
soccer será uma das 
grandes atrações deste 
finzinho de agosto pa-

ra os brasileiros fãs de espor-
te que moram na Flórida. Nes-
ta sexta-feira (26), o Orlando 
Pride encara o OL Reign, pela 
NWSL, Liga de Futebol

Feminino dos EUA. Os in-
gressos dos jogos do “Orgulho 

de Orlando” podem ser adqui-
ridos com segurança através do 
site americano SuperIngressos. 
O versão feminina do Orlando 
City, time da “eterna” camisa 
10 da Seleção Brasileira, Mar-
ta, está na 8ª colocação com 21 
pontos em 16 jogos: 5 vitórias, 
6 empates e 5 derrotas.

Orlando City x Inter Miami

S
ão 36 pontos em 26 jogos - 
10 vitórias, 6 empates e 10 
derrotas. Estas são as campa-

nhas do Orlando City e do Inter 
Miami pela Conferência Leste da 
Major League Soccer, a Liga Pro-
fissional de Futebol Masculino 
dos Estados Unidos. As equipes 
têm campanhas regulares e se-
melhantes, com leve vantagem 
para o Orlando, que vence no 
saldo de gols: -7 contra -8. Ambos 
têm dois jogos para encerrar es-

se mês de agosto. O Orlando City 
encara, em casa, no Exploria Sta-
dium, o New York City, no dia 28 
(domingo), e o Seattle Sounder, 
no dia 31 (quarta-feira). Já o Inter 
Miami, joga as duas fora de casa: 
New York Red Bulls (sábado, 27) 
e Columbus Crew (quarta-feira, 
31). O detalhe é que o Inter Mia-
mi defende uma invencibilidade 
de cinco jogos.

O Inter Miami conta com 
os meias brasileiros, Jean Mota 

e Gregore, enquanto o Orlando 
City tem Ruan, Júnior Urso, Ale-
xandre Pato e Antônio Carlos en-
tre os patriotas canarinhos.

NFL: Está chegando a hora!

O
s últimos dias de agos-
to marcam o fim da 
pré-temporada do fu-

tebol americano, uma fase de 
aquecimento antes da tem-
porada regular, que começa 
no segundo fim de semana 
do mês de setembro.

O estado da Flórida con-
ta com três equipes na NFL, 

National Football League, a 
liga de futebol americano: 
Miami Dolphins, Tampa Bay 
Buccaneers e Jacksonville Ja-
guars. Os três times entram 
em campo no próximo fim 
de semana para a Semana 
4 da pré-temporada, última 
antes do início da tempora-
da regular:

27/08 Sábado
Falcons x Jaguars
Dolphins x Eagles
Colts x Cuccaneers
*O NFL Game Pass, servi-

ço de streaming da liga, dis-
ponibiliza gratuitamente a 
transmissão de todos os

jogos da pré-temporada.

Futevôlei de Papel

E
sporte genuinamente bra-
sileiro, o futevôlei ganhou 
as areias e os corações nor-

te-americanos. E um brasileiro 
tem enchido os olhos dos fãs 
do esporte na terra de Tio Sam: 
Eduardo Papel. Quatro vezes 
campeão do mundo, seis vezes 
campeão brasileiro e 12 vezes 
campeão carioca, Papel lidera 
o ranking da National Footvol-
ley Association (NFA), a princi-
pal liga de futevôlei nos Esta-

dos Unidos. Top 1 na categoria 
Open, ele se prepara para mais 
um desafio. Depois de vencer a 
etapa de San Antonio (Texas), 
em abril, ele quer confirmar o 
favoritismo e a boa fase na eta-
pa de Houston, em outubro. “O 
futevôlei dos Estados Unidos es-
tá num patamar altíssimo”, diz 
Papel. “Isso faz com que as com-
petições tenham um excelente 
nível, o que garante um bom 
espetáculo para quem assiste 

e um desafio para quem joga”, 
completa. “Quero ser o melhor 
nos EUA”.
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D
urante décadas o 
ovo foi considerado 
vilão devido à quan-
tidade de colesterol 

existente na gema. No entan-
to, estudos mostram que isso 
não causa impacto na saúde 
ou níveis de colesterol do ser 
humano.

Ovos possuem nutrientes 
como: ácidos graxos essen-
ciais, carotenóides antioxi-
dantes (luteína e zeaxantina), 
proteína de alta qualidade e 
colina. O ovo pode (e deve!) 
estar presente em sua ali-
mentação, pois além de ser 
nutritivo e saudável, tem bai-
xo custo.

Analisando sua compo-
sição gordurosa, conclui-se 
que a gema tem 3,8g de gor-
dura monoinsaturada, 1,36g 
de gordura poli-insaturada 
e 3g de gordura saturada. O 
ovo é tão fantástico, que por 
si só possui uma substância 

para equilíbrio do metabolis-
mo: a colina, presente na ge-
ma, atua na redução da ab-
sorção do colesterol.

Algumas dicas:
- O consumo de ovos 

no café da manhã provoca 
maior saciedade reduzindo o 
consumo de alimentos caló-
ricos nas outras refeições do 
dia. Os ovos também entram 
como opção mais saudável 
do que embutidos, queijos 
amarelos e margarina/man-
teiga; - Consumir ovos em 
conjunto com alimentos in-
tegrais e vegetais/frutas, fa-
vorece a perda de peso, além 
de proporcionar uma dieta 
equilibrada;

- O consumo diário de 
ovos também ajuda a forne-
cer proteínas de alta quali-
dade para praticantes de ati-
vidades físicas que desejam 
o ganho de massa muscular 
(um ovo tem cerca de 6g de 

proteína);
- A substância colina pre-

sente na gema, é muito im-
portante para manter a saúde 
das funções cerebrais. Ela é 
componente chave para a for-
mação de “transmissões” de 

mensagens e sinais do cére-
bro para nervos e músculos;

- A ingestão frequente de 
ovos também mantém a saú-
de de visão: os antioxidantes 
luteína e zeaxantina ajudam 
na prevenção da degeneração 

macular, que é a causa prin-
cipal de envelhecimento dos 
olhos e outros problemas de 
visão com o passar dos anos;

- Os ovos podem ser con-
sumidos cozidos, na forma 
de omelete, mexido, panque-

cas e bolinhos saudáveis, pa-
tês, etc. Evite frituras, prepa-
rações gordurosas e/ou com 
muito açúcar.

Consuma ovos diaria-
mente para ter saúde, força e 
qualidade de vida!

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

OVO: AMIGO OU INIMIGO?

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

Milton Nascimento traz sua turnê de 

despedida para Orlando e Ft. Lauderdale

V
erdadeiro ícone da mú-
sica brasileira e mun-
dial, Milton Nasci-
mento se despede dos 

palcos e promete um show épi-
co para homenagear os fãs. 
Com uma trajetória que inclui 
60 anos de carreira e 80 anos 
de vida, Milton Nascimento de-
cidiu que chegou a hora de se 
despedir dos palcos. Mas para 
que esse ciclo se complete, o ar-
tista decidiu fazer uma última 
homenagem aos fãs com uma 
turnê internacional que pro-
mete ser épica: A Última Sessão 
de Música. E quantas músicas 
inesquecíveis Milton nos pre-
senteou, como “Maria, Maria”, 
“Cravo e Canela”, “Nos Bailes 
da Vida”, “Tudo O que Você Po-
dia Ser”, “Fé Cega, Faca Amo-
lada”, “Coração de Estudan-
te, “Para Lennon McCartney” 
e muitas mais que estão no re-
pertorio do show. Lançado em 

1972, o disco Clube da Esquina, 
de Milton Nascimento e Lô Bor-
ges, foi eleito o melhor álbum 
brasileiro de todos os tempos. 
A escolha foi feita em maio pas-
sado por 162 especialistas de 
áreas ligadas à produção mu-
sical, entre eles jornalistas, po-
dcasters, músicos, produtores 
e youtubers. Todos eles foram 
ouvidos pela equipe do podcast 
Discoteca Básica.

O primeiro show da turnê 
norte americana será em Orlan-
do, no Dr. Phillips Center, quin-
ta-feira 29 de setembro. Em se-
guida acontecerá o show em Ft. 
Lauderdale, no The Parker, sá-
bado 1 de outubro. Com produ-
ção da agência Brazilian Nites, 
essa turnê histórica seguirá pa-
ra Alexandria, Nova York, Bos-
ton, Los Angeles e Berkeley. Em 
Nova York e Los Angeles os in-
gressos já esgotaram e datas ex-
tras foram abertas.

“Eu nunca poderia termi-
nar essa parte da minha vida 
de tantos anos na estrada sem 
homenagear aqueles que esti-
veram comigo todo esse tem-
po: os fãs. E este passeio foi 
pensado especialmente para vo-
cê!” - explica Milton. Depois de 
quarenta e três álbuns, cinco 
prêmios GRAMMY e um dou-
torado honorário da Berklee 
School of Music, Milton ago-
ra se prepara para cantar seus 
maiores sucessos ao vivo pela 
última vez. Ingressos para todos 
os shows estão disponíveis pelo 
site BrazilianNites.com

R
evelado em 2008 
pelo selo Som Livre, 
o cantor e composi-
tor Tiago Iorc está 

de volta à gravadora. Nos úl-
timos anos (incluindo o pe-
ríodo da pandemia), o artis-
ta esteve recluso, preferindo 
reduzir o ritmo dos lança-
mentos, assim como limitar 
apresentações e aparições 
em veículos da mídia. A vol-
ta à Som Livre chega junto 
com uma surpresa:

Tiago liberou uma ver-
são especial de “Ciumeira”, 
em homenagem à goiana 
Marília Mendonça, estrela 
sertaneja que nos deixou no 
fim do ano passado devido a 
um acidente aéreo. A faixa, 
composição de Diego Ferra-
ri, Guilherme Ferraz, San-
do Neto, Everton Matos, Ray 
Antônio, Paulo Pires e Anair 
de Paula, foi lançada em 
2018 pela cantora.

Tiago Iorc grava 

homenagem à Marilia 

Mendonça
O vencedor de quatro La-

tin GRAMMY e autor de su-
cessos como “Amei Te Ver”, 
“Coisa Linda” e “Tangerina” 
trabalha em um novo álbum 
de inéditas. Com sonoridade 
pop e novos arranjos, o con-
ceito é inspirado na brasili-
dade. E “Ciumeira”, uma so-
frência que agora ganha ares 
de MPBpop, estará no reper-
tório. Sobre a homenagem 
a Marília Mendonça, Tiago 
diz: “No início da pandemia, 
em 2020, fiz uma série de ví-
deos no meu Instagram can-
tando músicas atendendo 
pedidos de fãs. Um dos pe-
didos foi ‘Tiago, canta uma 
música da Marília Mendon-
ça!’. Meu primeiro instinto 
foi escolher ‘Ciumeira’ para 
cantar e, desde aquele dia, 
tive uma conexão muito for-
te com essa música. Foi bo-
nito, porque Marília assistiu 
ao vídeo que postei e acaba-

mos trocando algumas pa-
lavrinhas por mensagem na 
época. Me deixou feliz! Não 
tive a oportunidade de co-
nhecê-la pessoalmente, mas 
ela sempre teve um lugar de 
muita admiração no meu co-
ração. Recentemente, senti 
vontade de gravar minha in-
terpretação de ‘Ciumeira, da 
forma mais verdadeira pos-
sível’. Voz e violão, ao vivo, 
sem cortes. É uma honra pra 
mim que essa homenagem 
possa existir”.
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Breaking

Breaking

O novo dra-
ma “Brea-
king” com 
o ator John 
Boyega 
estreia nos 
cinemas na 

sexta-feira, dia 26 de agosto. 
Baseado em uma história 
real, o filme acompanha 
um fracassado e esquecido 
veterano da marinha que 
decide roubar um banco para 
conseguir a atenção da mídia 
para contar ao mundo sua 
história. Também estão no 
elenco Nicole Beharie, Selenis 
Leyva, Michael Kenneth Wil-
liams, Connie Britton, entre 
outros. “Breaking” foi dirigido 
por Abi Damaris Corbin. Abi 
também escreveu o roteiro ao 
lado de Kwame Kwei-Armah.

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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Three 

Thousand 

Years of 

Longing

United 
Artists/
MGM

O novo 
filme 

do diretor George Miller, 
“Three Thousand Years of 
Longing”, também entra em 
cartaz no dia 26 de agosto. 
Em “Three Thousand Years 
of Longing”, uma solitária 
estudiosa, em uma viagem 
a Istambul, encontra um 
Djinn, ou melhor, um 
gênio, que oferece três 
desejos em troca de sua 
liberdade. No elenco estão 
Tilda Swinton, Idris Elba, 
Peter Bertoni, entre outros. 
O aclamado diretor também 
escreveu o roteiro.

The 

Invitation

Screen 
Gems

O suspen-
se “The 
Invitation” 
estreia 
em 26 de 

agosto nos cinemas de todo o 
país. Após a morte de sua mãe, 
Evie se vê sem família. Ela 
decide fazer um teste de DNA 
e descobre um primo distante. 
Ao fazer contato, ele a convida 
para um casamento para que 
ela possa conhecer o resto da 
família. Uma noite luxuosa 
se transforma em uma luta 
infernal por sua sobrevivência. 
O elenco inclui Nathalie Emma-
nuel, Thomas Doherty, Alana 
Boden, entre outros. A direção 
é de Jessica M. Thompson, que 
também escreveu o roteiro com 
Blair Butler.

See – 

Season 3

Apple TV+

A terceira 
tempo-
rada da 
série “See” 
estreia na 
sexta-feira, 

dia 26 de agosto na Apple TV+. 
Já sabemos que o início do fi m 
do mundo da cegueira já come-
çou, com mais e mais pessoas 
recuperando a visão e o grupo 
que tem pessoas com visão 
do seu lado é o que controla o 
mundo. Nessa última tempo-
rada, Baba Voss, interpretado 
por Jason Momoa, enfrenta um 
novo desafi o na forma de uma 
arma que o inimigo projetou. 
Dependerá dele e de sua famí-
lia que isso não acabe com seu 
grupo ou mesmo com o pouco 
que resta da humanidade.
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Alexandre de Santa Martha Piquet 

e a esposa Adriana de França

Evento com a empresária Luiza 

Trajano no Broward Center

Marcynho

Lide Miami de Agosto

Alexandre Piquet recebe 

“Medalha Exército Brasileiro”

Summer Festival 2022

Lide Miami comemora 1 ano 

em agosto

Luiza Trajano na Florida

N
o dia 18 de agosto, o advogado Alexandre 
de Santa Martha Piquet recebeu a “Medalha 
Exército Brasileiro” em solenidade comemo-

rativa ao Dia do Soldado. A cerimônia aconteceu na 
sede da Comissão do Exército Brasileiro em Washin-
gton a convite do General de Brigada Ulisses de Mes-
quita Gomes do Exército Brasileiro nos Estados Uni-
dos da América. Uma honra! E 

o Summer Fest voltou com tudo em 2022, e vai acontecer no dia 3 
de setembro no Miramar Park.

Este ano as atrações confirmadas são Leo Santana, Marcynho 
Sensação e cantores radiados na Florida.

Para reservar o seu ticket ou camarote acesse FLORIPAPRODUC-
TION.COM

O 
Lide Miami está comemorando 1 ano neste mês 
e a celebração vem com um evento mais que es-
pecial: o palestrante Pedro Sorrentino, CEO da 

Atman Capital e as convidadas Dafne Evangelista, pro-
fissional de beleza e influencer, e Liandra Sales, estilis-
ta, diretora criativa e fundadora da Skep 360.

Para participar, é preciso rsvp no email: rsvp@lide-
miami.com. Nos vemos lá!

N
o dia 7 de setembro, a empresária 
Luiza Trajano fará o lançamento do 
Grupo Mulheres do Brasil Núcleo Sul 

da Florida, em Fort Lauderdale. O evento se-
rá no Broward Center for Performing Arts e 
requer um cadastro para participar. Apesar 
de ser um evento gratuito, todas as pessoas 
que quiserem comparecer devem se cadas-
trar no website https://www.browardcenter.
org/events/detail/women- from-brazil-in-flo-
rida. Não percam!

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

Alexandre de Santa Martha 

Piquet recebendo a 

“Medalha Exército Brasileiro”

Leo Santana




