
O maior jornal brasileiro na Flórida

Apesar da disputa estar concentrada em Lula e Bolsonaro, a corri-
da eleitoral tem 12 candidatos a presidente. O primeiro turno está 

marcado para 2 de outubro e, caso haja segundo turno, a data prevista é 
30 de outubro. Mais de 690 mil eleitores estão aptos a votar no exterior; 
veja locais na Flórida.

Orlando lidera em crescimento 
de empregos em tecnologia  

Eleição Brasil: cadeira da presidência 

tem 12 candidatos registrados

N
os primeiros seis meses do ano, as vagas de em-
prego na área de tecnologia cresceram 111% 
em Orlando. O mercado de trabalho de tecno-

logia da Flórida Central não foi afetado pela pande-

mia da mesma maneira do que em outras áreas da 
costa oeste dos EUA, por exemplo. Miami, Tampa e 
Jacksonville também se destacam.
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Com maior número de vagas criadas no setor, Orlando supera número nacional, segundo o Dice Tech Job Report de 2022.

Oito dos 12 candidatos na disputa.

Unsplash-Mick Haupt.
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“
No dia 1º de abril de 
1823, ao lado de outras 
mulheres, Maria Quité-

ria, com água quase até o 
pescoço, avançou em dire-
ção a uma barca portugue-
sa e impediu o desembarque 
dos que não reconheciam a 
Independência”, descreve o 
jornalista Eduardo Bueno, 
autor de Dicionário da Inde-
pendência — 200 Anos em 
200 Verbetes. “Dom Pedro I 
a condecorou com a insígnia 

de Cavaleiro da Ordem Impe-
rial do Cruzeiro”.

Terminada a guerra, Ma-
ria Quitéria voltou para ca-
sa. Meses depois, se casou 
com o agricultor Gabriel Pe-
reira de Brito, com quem te-
ve uma filha, Luísa Maria da 
Conceição. Morreu em 1853, 
aos 61 anos, quase cega e sem 
dinheiro. Quanto ao seu pai, 
ele nunca a perdoou por tê-
-lo desobedecido.

O nome de Maria Quité-
ria de Jesus (1792-1853) não 
pode faltar em nenhuma an-
tologia que se propõe a res-
gatar grandes personagens 
femininos da História do Bra-
sil. Como o recém-lançado In-
dependência do Brasil — As 
Mulheres que Estavam Lá, 
organizado por Heloísa Star-
ling e Antonia Pellegrino.

A obra apresenta a bio-
grafia de sete autênticas he-
roínas, como Hipólita Jacin-

ta Teixeira de Melo 
(1748-1828), Bárba-
ra de Alencar (1760-
1832), Urânia Vané-
rio (1811-1849), 
Maria Felipa de Oli-
veira (1800-1873), 
Maria Leopoldina 
(1797-1826) e Ana 
Lins (1764-1839), 
além de Maria Qui-

téria.
“As mulheres reunidas 

neste livro têm um traço em 
comum: elas assumiram pro-
tagonismo e decidiram agir 
politicamente em público, 
o espaço por excelência da 
política, um espaço rigoro-
samente proibido para uma 
mulher”, explica a historia-
dora e cientista política He-
loísa Starling. “Seja no Brasil, 
seja na Europa, as mulheres 

atuavam confinadas em casa. 
Podiam ganhar a vida com o 
próprio trabalho ou, então, 
sustentar maridos. Mas, de 
jeito nenhum, podiam rei-
vindicar voz pública, visibili-
dade e participação política”.

Coordenadora do Projeto 
República, núcleo de pesqui-
sa, documentação e memória 
do Departamento de História 
da Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG), Heloí-
sa acrescenta que as sete per-
sonagens do livro levaram a 
sério um projeto de Indepen-
dência para o Brasil. E vive-
ram esse projeto de diferen-
tes maneiras, partiram de 
patamares sociais desiguais 
e atuaram de forma diversa.

Algumas empunharam 
armas. Outras se engajaram 
no ativismo político. Outras, 
ainda, fizeram uso da pala-
vra escrita no debate público. 
Mas, todas recusaram o lugar 
subalterno que lhes era re-
servado. “Até hoje, sabemos 
pouco ou quase nada sobre a 
história dessas mulheres e o 
modo como se posicionaram 
na cena pública brasileira du-
rante a Independência. Seu 
protagonismo continua ig-
norado. A vedação ao acesso 
da mulher ao mundo público 
foi de tal forma enraizada na 

sociedade que se mantém no 
centro da desigualdade de gê-
nero até hoje. Para as mulhe-
res brasileiras, a fronteira da 
política foi e continua sendo 
a mais difícil de transpor”.

Além de organizar a 
obra, Heloísa Starling assi-
na o capítulo dedicado à mi-
neira Hipólita Jacinta Teixei-
ra de Melo, a única mulher a 
participar da Conjuração Mi-
neira, em 1789, um dos prin-
cipais movimentos separa-
tistas do Brasil Colônia, que 
abre a antologia.

Hipólita escreveu cartas 
para o marido e demais in-
confidentes, relatando a pri-
são de Tiradentes e denun-
ciando a traição de Joaquim 
Silvério dos Reis (1756-1819). 
Pedia a todos que tomassem 
cuidado e lembrava a eles 
que estavam lutando por al-
go maior. “Quem não é capaz 
para as coisas, não se meta 
nelas”, dizia a carta. “Mais va-
le morrer com honra do que 
viver com desonra”.

Duas das heroínas do li-
vro lideraram revoltas popu-
lares: Maria Felipa de Olivei-
ra, na Ilha de Itaparica, na 
Bahia, e Bárbara de Alencar, 
em Crato, no Ceará.

Texto: BBC Brasil.

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
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Mãe é condenada à prisão perpétua pela morte do filho
Sheila O’Leary, de 38 anos, de Cape Coral, foi condenada no 

dia 29 de setembro à prisão perpétua pelo homicídio do fi lho, 
de um ano e meio, que morreu desnutrido em 2019 após ter 
se alimentado apenas de frutas, vegetais crus e leite materno.

No dia 30 de junho o júri considerou O’Leary culpada das 
seis acusações: assassinato em primeiro grau; abuso infantil 
agravado; homicídio culposo; abuso infantil; e duas acusações 
de negligência infantil. Leia mais no gazetanews.com 

Brasileira de Boca Raton 

pede ajuda para tratamento
A brasileira Flaviana Bor-

ges compartilhou em suas re-
des sociais a luta, inclusive fi -
nanceira, que vem travando 
contra um câncer de tireoide. 

De acordo com ela, a doen-
ça foi descoberta durante sua 
estadia em um centro de de-
tenção para imigrantes, on-
de fi cou por cinco meses, an-
tes de ser liberada e vir para 
a Flórida. 

“Durante o período de de-
tenção, foi descoberto um nó-

dulo na minha garganta. Fiz 
exames e depois fui submeti-
da a uma biópsia na qual cons-
tatou o câncer. Fui então libe-
rada para entrar no país no 
mesmo dia que realizaram mi-
nha biópsia” relata.

Ela procurou o Broward 
Health em Fort Lauderdale, 
onde os médicos lhe informa-
ram que ela precisaria passar 
por até quatro cirurgias, que 
segundo ela, custam aproxi-
madamente US$ 20 mil.

Flaviana Borges descobriu a doença em um centro de detenção de imigrantes.

Gofundme.

Assim que comprou, a criança chamou a boneca de Chloe, mas sua mãe 

começou a chamá-la de “Creepy Chloe”, por causa da sua aparência.

“Creepy Chloe” - Menina viraliza 

na Disney com boneca assustadora 

P
ode ser a “boneca mais 
assustadora que você já 
viu”, mas para uma famí-

lia da Flórida, “Creepy Chloe” 
tem sido um amuleto de boa 
sorte. Quando a fi lha de 3 
anos de Brittany Beard, Briar, 
insistiu em escolher uma bo-
neca com olhos vermelhos e 
pele escamosa e rachada em 
uma loja Spirit Halloween, 
Beard comprou para ela. Mal 
sabia que as duas se tornariam 
“amigas inseparáveis” e a fi lha 
a leva para todo lugar. 

“Mas eu sou a mamãe e ela 
precisa de mim’”, teria dito a 

Briar Beard, 3, anda com sua boneca de olhos vermelhos e pele escamosa.

Britanny Beard.

menina quando viu a boneca 
na loja e a quis. A criança cha-
mou a boneca de Chloe, mas 

sua mãe começou a chamá-la 
de “Creepy Chloe”.

Apesar da aparência as-

sustadora da boneca, a garota 
a levou no passeio da família 
à Disney World em Orlando 
no fi nal de agosto e chamou a 
atenção, inclusive do próprio 
parque. Ela até a vestiu com 
um vestido de princesa azul.

Em vez de receber reações 
chocadas ou horrorizadas, 
Beard disse que os funcioná-
rios do parque pareciam fas-
cinados por Briar e sua bone-
ca. Tanto que um fotógrafo do 
Magic Kingdom fez uma ses-
são de fotos e o elenco da atra-
ção Haunted Mansion deu um 
tratamento especial à família. 
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Miami Spice 2022: confira os 

melhores pratos e restaurantes 
Até o dia 30 de setembro, 

o “Miami Spice” oferece aos 
moradores e visitantes do sul 
da Flórida a melhor oportuni-
dade de desfrutar de refeições 
de alta qualidade sem ter que 
gastar muito. 

As ofertas de restauran-
tes que participam do evento 
gastronômico incluem diver-
sos pratos, dos tradicionais 
aos mais rebuscados. Há des-
contos especiais no almoço e 
jantar em mais de 200 restau-
rantes de Miami. Basta pedir 
ao garçom pelo menu do Mia-
mi Spice.

Entre os participantes es-
tão alguns dos restaurantes 

mais queridos de Miami, e 
com certeza haverá um lugar 
para todos. Se você prefere um 
casual, luxuoso, moderno ou 
qualquer outro, o Miami Spi-
ce tem tudo para você.

Almoço ou brunch custam 
US$ 28, e jantares especiais 
custam US$ 45 ou US$ 60. As 
ofertas geralmente incluem 
entrada, prato principal e so-
bremesa.

Visite o site do Greater 
Miami Convention & Visitors 
Bureau para obter uma lista 
de todos os restaurantes par-
ticipantes. Veja curiosidades e 
detalhes sobre o evento no ga-
zetanews.com.

almoço ou brunch custam US$ 28, e jantares especiais custam $ 45 ou $ 60. 

Miami Spice.

De 10 a 25 de setembro, a 26ª edição do evento exibirá em formato híbrido 70 

filmes inéditos nos EUA  e terá show de Adriana Calcanhotto em Miami

Com 70 produções brasileiras, vem 

aí o Inffinito Brazilian Film Festival

O 
Inffinito Film Festival, 
maior e mais importan-
te festival de cinema 

brasileiro realizado no exte-
rior, chega à sua 26ª edição. 
De 10 a 25 de setembro, serão 
exibidas nos Estados Unidos, 
em formato híbrido, 70 produ-
ções brasileiras, todas inéditas 
nos Estados Unidos. 

O festival começa com um 
evento ao ar livre em Miami e 
marca a volta da mostra com-
petitiva presencial, com exi-
bições no MDC’s Tower Thea-
ter Miami, e show de Adriana 
Calcanhotto no Miami Beach 
Bandshell. As já tradicionais 
mostras virtuais, disponíveis 
para o público americano, reú-
nem 57 filmes, sendo 10 do-
cumentários e 19 curtas em 
competição, e 28 em mostras 
paralelas. De Porto Rico ao 
Alasca, os filmes serão exi-
bidos através da www.inff.

online - primeira plataforma 
internacional de streaming 
dedicada exclusivamente ao 
audiovisual brasileiro.

O evento contará com a 
presença dos atores, direto-
res e produtores convidados 
do 26º Inffinito Brazilian Film 
Festival, entre eles os atores 
Eduardo Moscovis e Bárbara 
Paz, diretores Denise Sarace-
ni, Lô Politti e Gustavo Ro-
sa, produtores Debora Ivanov, 
Laís Bodanzky e Carlos Molet-
ta, além de jornalistas, patro-
cinadores e convidados.

O Inffinito Film Festival 
teve início em 1997 quando 
Adriana L. Dutra, Cláudia Du-
tra e Viviane Spinelli idealiza-
ram o Brazilian Film Festival 
em Miami, no ano em que foi 
promulgada a Lei do Audiovi-
sual, que tirou as produções 
nacionais da estagnação e im-
pulsionou no Brasil o movi-

Cena de Pixinguinha, um Homem Carinhoso, dirigido por denise Saraceni.

divulgação.

mento da Retomada. De lá 
para cá, elas realizaram 88 fes-
tivais em 13 cidades no mun-
do: Nova York, Vancouver, 
Londres, Roma, Madri, Barce-
lona, Frascati, Milão, Buenos 
Aires, Montevidéu, Bogotá, Ca-
nudos e Miami, e exibiram 
mais de 2000 filmes nacionais 
para um público maior de 2 
milhões de pessoas. 

No dia 10 de setembro, 
em Miami, a noite de aber-
tura será no New World Cen-
ter (NWC Soundscape Park - 
400 17th St, Miami Beach, FL 
33139), com entrada gratuita 
e o filme Pixinguinha, um Ho-
mem Carinhoso, dirigido por 
Denise Saraceni e Allan Fiter-
man e estrelado por Seu Jorge 
e Taís Araújo.
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A Universidade da Flórida, a Universidade Estadual da Flórida e a Universidade de Miami se destacaram no ranking.

Ensino Superior: três universidades da Flórida 

recebem classificação ‘A+’ para ano letivo 2022-2023

T
rês institutos de ensino 
superior da Flórida — a 
Universidade da Flórida 

(UF), a Universidade Estadual 
da Flórida (FSU) e a Univer-
sidade de Miami (UM) — re-
ceberam distinções ‘A+’ no 
ranking anual de escolas es-
taduais da Niche.

A UF, UM e FSU, nessa or-
dem, foram classificadas co-
mo as três melhores universi-
dades do estado, colocando-as 
em um nível superior a ou-

tras escolas da Flórida, como 
a University of Central Florida 
e a Florida Atlantic University.

A análise inclui fatores co-
mo acadêmicos, campus, ali-
mentação e diversidade. O site 
combinou dados do Departa-
mento Federal de Educação e 
quase 500.000 avaliações uni-
versitárias de estudantes.

Em instituições públicas 
e privadas, a UF é a faculda-
de mais bem classificada da 
Flórida no número 41 nacio-

nalmente, embora tenha sido 
declarada a sexta melhor uni-
versidade pública da Améri-
ca. O ranking nacional da UF 
a coloca acima das escolas aca-
dêmicas tradicionalmente de 
elite, como a Universidade de 
Nova York e a Universidade da 
Califórnia – Berkeley.

A UF anunciou em julho 
que ultrapassou US$ 1 bilhão 
em gastos com pesquisa pela 
primeira vez, desenvolvendo 
tratamentos para doenças, no- A Universidade da Flórida é uma das mais bem avaliadas no estado.

UF Facebook.

vos produtos agrícolas, solu-
ções de engenharia e inúme-
ros outros avanços. Leia mais 
no gazetanews.com.

O ranking anual 

de universidades 

estaduais inclui 

fatores acadêmicos, 

campus, alimentação e 

diversidade. 

988: Nova linha direta expande serviços de saúde mental no nordeste da Flórida

O novo número da linha 
direta de prevenção ao suicí-
dio 988 está sendo chamado 
de ‘ponta da lança’ quando se 
trata de expandir os serviços 
de saúde mental no nordeste 
da Flórida. No geral, o núme-
ro de mortes por suicídio no 
condado de Duval é o maior 

em todo o estado.
A linha direta já está ati-

va há quase dois meses e na 
United Way of Northeast Flo-
rida eles viram um aumento 
de 25% no volume de chama-
das. O chefe de necessidades 
básicas diz que a construção 
da saúde mental começa com 

o atendimento do 988, mas há 
uma continuidade no proces-
so com organizações de saú-
de mental e até a polícia pa-
ra garantir a ajuda à pessoa 
que ligar.  

Se necessário, a pessoa 
que ligar para o 988 será trans-
ferida para uma organização 

de saúde mental, que entrará 
em contato dentro de 24 ho-
ras. Além disso, dependendo 
da gravidade, os atendentes 
podem transferir o caso para 
a polícia de Jacksonville,  que 
então determina se envia sua 
equipe de resposta móvel de 
profissionais treinados.Linha direta encaminha pessoas para organizações especializadas.

Pixabay.



PUBLICIDADEGazeta Brazilian News · Semana de 8 a 14 de Setembro de 2022 9



FLÓRIDA Gazeta Brazilian News · Semana de 8 a 14 de Setembro de 202210

Departamento de Educação 

pune distritos escolares

Distritos escolares da Fló-
rida estão sendo cobrados pe-
lo governo estadual por não 
cumprirem corretamente me-
didas de segurança escolar im-
postas pelo estado. 

Cartas enviadas pelo De-
partamento de Educação da 
Flórida aos superintenden-
tes nos condados de Broward, 
Duval, Orange, Miami-Dade e 
Palm Beach pediram aos líde-
res distritais que se reunissem 
com funcionários do departa-

mento para discutir questões 
de segurança identificadas no 
relatório do júri da Flórida di-
vulgado no mês passado. 

Nenhum outro distrito de-
ve enfrentar qualquer ação tão 
severa quanto o Distrito Esco-
lar de Broward, onde o gover-
nador Ron DeSantis em 26 de 
agosto seguiu a recomenda-
ção do grande júri de remover 
quatro membros do Conselho 
Escolar que apoiaram o ex-su-
perintendente Robert Runcie.

Distritos falharam em questões de segurança nos campi, segundo governo.

MDPS Facebook.

O consumo de cigarros será passível de multa e até prisão, segundo leis.

Clean this up Facebook.

C
idades e condados da 
Flórida estão banindo o 
fumo nas praias e par-

ques públicos para manter as 
pontas de cigarro longe da 
areia. Miami Beach, Sarasota, 
St. Petersburg e Pinellas Cou-
nty são alguns que estão avan-
çando com a proibição de fu-
mar nas praias.

Em Miami Beach, se apro-
vada a lei, quem violar a proi-
bição enfrentará uma punição 
máxima de multa de US$ 500 
e até 60 dias de prisão. A ex-
ceção à proibição é para cha-
rutos que não possuem filtros. 
Uma audiência pública e a vo-

Cidades e condados 

avançam com proibição 

de fumar em praias 
Audiências neste 

mês vão definir 

a proibição em 

parques e praias 

públicos.

tação final estão marcadas pa-
ra 14 de setembro.

Em muitas praias do Con-
dado de Palm Beach fumar 
também pode virar coisa do 
passado. Boca Raton, Palm 

Beach e Lake Worth Beach 
devem seguir o exemplo com 
suas próprias proibições de fu-
mar nas próximas semanas. 
Em Palm Beach, a proibição 
já está em vigor, com avisos e 

notificações à população. 
Os líderes da cidade de Sa-

rasota estão considerando no-
vas regras para manter as pon-
tas de cigarro fora das praias. 
Uma portaria foi apresentada 
na terça-feira, 6, à comissão da 
cidade para proibir fumar ci-
garros, charutos filtrados, ca-
chimbos e outros dispositivos 
em parques públicos e praias.

Uma lei sancionada pelo 
governador da Flórida Ron De-
Santis que entrou em vigor em 
1º de julho permite que cida-
des e condados regulem o fu-
mo de cigarros e outros pro-
dutos de tabaco em praias e 
parques públicos, com exce-
ção de charutos não filtrados.

As pontas de cigarro des-
cartadas se quebram lenta-
mente em pequenos pedaços 
de plástico. De acordo com a 
Ocean Conservancy, eles são 
o item nº 1 encontrado nas 
praias da Flórida.

“Eles são venenosos para a 
vida selvagem e, como as pon-
tas são ingeridas por pássaros 
e peixes, esses produtos quí-
micos e metais pesados sobem 
na cadeia alimentar”, explicou 
Charles Denault, da Tobacco 
Free Partnership for Saraso-
ta County.
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O
rlando liderou o país 
no crescimento de va-
gas de emprego de tec-

nologia no primeiro semestre 
do ano, de acordo com o novo 
Dice Tech Job Report informa-
do pelo BizJournal.

As vagas de emprego na 
área de tecnologia da região 
metropolitana de Orlando nos 
primeiros seis meses do ano 
cresceram 111% em compara-
ção com o primeiro semestre 
de 2021. 

Outras áreas metropoli-
tanas da Flórida também se 
classificaram em alta para o 
crescimento de empregos de 
tecnologia ano a ano, incluin-
do a 2ª posição Miami (104%); 
nº 8 Tampa (71%) e nº 14 Jack-
sonville (58%).

Os números do relatório 
da Dice demonstram que a de-
manda por talentos de tecno-

logia em Orlando foi alta na 
maior parte deste ano. Em-
bora as demissões em mas-
sa tenham atingido grandes 
empregadores de tecnologia 
na Costa Oeste no final do se-
gundo trimestre, o mercado 
de trabalho de tecnologia da 
Flórida Central não foi afeta-
do da mesma maneira.

Orlando foi a principal 
área metropolitana para o 
crescimento de vagas de em-
prego, mas não foi um dos 
25 principais mercados com 
o maior número de vagas de 
emprego de tecnologia. Nova 
York, Chicago e Atlanta fica-
ram com os três primeiros lu-
gares, respectivamente.

O recém-lançado Dice Te-
ch Job Report mostra uma for-
te demanda sustentada por ta-
lentos de tecnologia em todo o 
país: as vagas de emprego au-
mentaram 60% em junho de 
2022 em comparação com ju-
nho de 2021. Mas esse cresci-

Orlando lidera os EUA em 

crescimento de empregos 

em tecnologia em 2022
Outras áreas metropolitanas também se classificaram em 

alta para o crescimento de empregos de tecnologia, incluindo 

Miami (104%), Tampa (71%) e Jacksonville (58%).

Nos primeiros seis meses do ano, as vagas de emprego na área de tecnologia cresceram 111% em Orlando; Miami, Jacksonville e Tampa também se destacam.

Unsplash-Mick Haupt.

as indústrias de tecnologia estão em expansão em cidades da Flórida.

Pixabay.

mento salta para 104% quando 
focado em Miami, que ficou 
em segundo lugar em os EUA.

Outro destaque do relató-
rio é que o salário médio de 
tecnólogo nas vagas de em-
prego de tecnologia de Mia-
mi cresceu 11,4% entre 2020 
e 2021, atingindo US$ 92.004.

Enquanto o crescimento 
de vagas dobrou em Miami, si-
nalizando uma demanda cres-
cente, quando comparada a 
outras áreas metropolitanas, 
Miami ficou em 20º lugar no 
volume de postagens de vagas 
e Tampa em 16º. 

Seguindo a tendência, a 
área tecnológica do tri-con-
dado (Miami-Dade, Broward 
e West Palm Beach) também 
está em expansão. A taxa de 
contratação pelos emprega-
dores de tecnologia do sul da 

Flórida é a mais alta dos últi-
mos anos.

Os principais cargos no 
setor de tecnologia incluem 
desenvolvedores de software 
e web e analistas de sistemas 
de computação e segurança da 
informação, de acordo com a 
CompTIA.

EUA

Nacionalmente, os empre-
gadores de tecnologia adicio-
naram 25.500 empregos em 
agosto, marcando um dos me-
ses mais fortes para o setor 
até agora em 2022, informou 
a Computerworld em 6 de se-
tembro.

Até agora este ano, o em-
prego no setor de tecnologia 
aumentou em 175.700 empre-
gos, 46% antes de 2021 – e 92% 
antes de 2019, de acordo com 
a CompTIA, uma associação 
sem fins lucrativos para o se-
tor de TI e força de trabalho. 
(O total inclui todos os funcio-
nários — técnicos e não técni-

cos — nas folhas de pagamen-
to de empresas de tecnologia.)

Embora os estados com 
maior população, como Cali-
fórnia, Texas e Nova York, te-
nham visto o maior número 
de vagas de emprego em tec-
nologia, a Flórida é o 4o estado 
entre os 10 com o maior cres-
cimento de empregos mês a 
mês para o setor, atrás da Ca-
rolina do Norte, Alabama e 
Nebrasca.

No geral, mesmo com as 
demissões atingindo o setor 
de tecnologia, o relatório ob-
servou que a demanda por ta-
lentos em tecnologia continua 
alta. O relatório analisou 3 mi-
lhões de vagas de emprego de 
tecnologia de janeiro a junho 
deste ano.

O relatório Dice também 
listou os 50 principais empre-
gadores de talentos em tec-
nologia durante o primeiro 
semestre de 2022. Embora a 
lista não tenha sido classifica-
da, os principais empregado-
res locais, incluindo The Walt 
Disney Co. (NYSE: DIS), Deloit-
te, L3Harris Technologies Inc. 
(NYSE : LHX), Lockheed Martin 
Corp. (NYSE: LMT) e Siemens 
fazem parte da lista.

As 484.000 posições de tec-
nologia registradas nacional-
mente no mês de julho caíram 
ligeiramente em relação ao 
mês anterior, mas permane-
cem em um nível quase recor-
de, de acordo com a CompTIA.

De fato, o setor como um 
todo ganhou 12.700 trabalha-
dores no mês e, com uma ta-
xa de desemprego de 1,7% em 
julho, o setor de tecnologia 
continua a crescer enquan-
to outros ainda lutam com o 
impacto  da pandemia de Co-
vid-19.

O salário médio de 
tecnólogo nas vagas de 
emprego de tecnologia 
de Miami cresceu 11,4% 

entre 2020 e 2021, 
atingindo US$ 92.004.

111%
foi o crescimento das 
vagas de emprego na 
área de tecnologia da 

região de Orlando.

Brasileiros ajudam a impulsionar o setor na Flórida
Há alguns anos, a comu-

nidade brasileira vem aumen-
tando sua força motriz na cul-
tura e na economia da Flórida 
Central, inclusive na área tec-
nológica. 

“Temos muitos inves-
timentos do Brasil. Vemos 

muitos tipos diferentes de 
negócios, alguns que seriam 
óbvios, como a Embraer ter 
uma de suas principais fá-
bricas em Melbourne”, disse 
Chris Legget, gerente de pro-
grama do Central Florida In-
ternational Trade Office ao 

Click Orlando. “Também po-
dem ser empresas realmente 
inovadoras que foram inicia-
das por imigrantes.”

Gerente de aplicações e in-
fraestrutura de TI no Depart-
ment of Homeland Security 
em Orlando, o carioca Wag-

ner Delfino, 38 anos, já esteve 
no Vale do Silício e confirma 
que Orlando é uma cidade em 
plena expansão, tanto tecnoló-
gica, quanto em outras áreas. 
“Orlando conseguiu crescer 
durante a pandemia. A Univer-
sal Orlando tem um parque na 

planta e hotéis na planta pa-
ra serem feitos a cada ano”, 
ressalta.

Esse impulso na área tec-
nológica acontece há anos no 
estado, com a migração de 
empresas do Vale do Silício, 
na Califórnia, para a Flórida. 

Arlaine Castro
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O Setor de Del Rio encontra em média 200 imigrantes tentando cruzar o Rio Grande diariamente.

Patrulha da Fronteira emite alerta após 9 

imigrantes morrerem afogados em rio

“
Por favor, evitem cruzar 
ilegalmente”, pede a Pa-
trulha da Fronteira dos 

EUA aos imigrantes que se ar-
riscam na travessia ilegal do 
México para os Estados Uni-
dos.

O apelo veio depois que 
9 imigrantes morreram afo-
gados e outros 37 foram res-
gatados na quinta-feira, 1 de 
setembro, quando um grande 
grupo tentou atravessar o Rio 
Grande, perto de Eagle Pass, 

no estado do Texas - ponto vi-
sado pelos coiotes e muito usa-
do, apesar do risco.

Além dos riscos já exis-
tentes, o período de chuvas 
aumenta a correnteza no rio, 
o que aumenta o perigo. As 
altas temperaturas também 
contribuem para mortes por 
desidratação. O alerta vem en-
quanto os imigrantes conti-
nuam a atravessar o Setor Del 
Rio às centenas. Só na quinta-
-feira um total de 53 imigran-

tes foram detidos no lado ame-
ricano e 39 no lado mexicano 
do rio.

“As correntes do Rio Gran-
de tornaram-se mais perigosas 
devido às chuvas recentes e 
contínuas. Apesar dessas con-
dições adversas, o Setor Del 
Rio da Patrulha de Fronteira 
dos EUA continua a encon-
trar mais de 100, 200+ tentan-
do cruzar o Rio Grande diaria-
mente”, disse o agente Jason 
Owens, do Setor Del Rio.9 imigrantes morreram afogados e outros 37 foram resgatados no rio grande.

CBP.

QUIZ: Você conseguiria passar em um teste de cidadania dos EUA?

Centenas de milhares de 
pessoas estão esperando para 
se tornarem cidadãos dos Es-
tados Unidos. De acordo com 
o Escritório de Estatísticas de 
Imigração do Departamento 
de Segurança Interna, 968.000 
pessoas solicitaram cidadania 
em 2020, contra 831.000 soli-

citações em 2019.
Nos últimos meses de 

2021, havia 798.372 pessoas 
ainda aguardando aprovação 
para naturalização.

Para se tornar um cidadão 
dos EUA, os candidatos preci-
sam mostrar a capacidade de 
ler, escrever e falar inglês, pa-

gar uma taxa de US$ 725 para 
se inscrever e passar em um 
teste de civismo, que consiste 
em até 20 perguntas de uma 
lista de até 128 sobre tópicos 
que vão de governo a história 
e geografia. 

Confira a lista de pergun-
tas no gazetanews.com. Para ser aprovado, é preciso acertar 12 de 20 perguntas no teste oral.

Pixabay.

Em 24 de agosto de 2022, 
o brasileiro Kesley Vial, de 23 
anos, morreu enquanto estava 
sob custódia do Departamen-
to de Imigração e Alfândega 
dos EUA (ICE, na sigla em in-
glês) no Centro de Detenção 
do Condado de Torrance, no 
Novo México.

As condições precárias do 
local, associadas a outros pro-
blemas estruturais do ICE, aju-
daram para a morte, anali-
sa a American Civil Liberties 
Union (ACLU) do Novo Méxi-
co, que pede o fechamento do 
local junto com organizações.

Morte de 

brasileiro revela 

más condições de 

detenção do ICE

Kelsley Vial morreu no Novo méxico.

gofundme.
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Foram analisados dados sobre leis, liderança governamental, oportunidades 

de trabalho, habitação, sistemas sociais, econômicos e políticos.

Saiba quais os 8 estados mais 

amigáveis aos imigrantes nos EUA

M
ais de 44,9 milhões 
de imigrantes viviam 
nos Estados Unidos 

em 2019, a alta numérica his-
tórica desde que os registros 
do censo foram mantidos. Em 
2019, os imigrantes represen-
tavam 13,7% da população to-
tal dos EUA, número que per-
manece aquém do recorde de 
14,8% em 1890.

Para saber quais os melho-
res estados e cidades para os 

imigrantes nos EUA, a ‘Moni-
to’s List for 2022’ analisou im-
portantes dados dos sistemas 
sociais, econômicos e políticos 
que apoiam os recém-chega-
dos e suas comunidades.  

Saiba quais são os 8 esta-
dos classificados como ‘ami-
gos dos imigrantes’:

Com três cidades classifi-
cadas como as principais ci-
dades de imigrantes na Amé-
rica (Fremont, Chula Vista e 

San Jose), a Califórnia ficou 
em primeiro lugar. Logo de-
pois, a metrópole de Illinois, 
Chicago, obteve a pontuação 
geral mais alta da cidade pe-
la New American Economy, 
com desempenho notável em 
todas as categorias de política 
de imigração. 

Em terceiro, a cidade de 
Nova York é definida como 
a porta de entrada da Améri-
ca para imigrantes em todo 

o mundo. Em quarto lugar, 
o estado de New Jersey, onde 
os imigrantes foram quase in-
teiramente responsáveis pelo 
crescimento da população em 
idade ativa. 

Maryland, Atlanta, na 
Geórgia; o Distrito de Colum-
bia e o estado de Washington 
vêm em seguida. 

Leia a lista completa no ga-
zetanews.com.

a Califórnia é o estado mais ‘amigo dos imigrantes’, segundo a ‘monito’s’.

Pixabay.

USCIS pretende usar maior número possível de Green Cards
Os Serviços de Cidadania 

e Imigração dos EUA (USCIS, 
na sigla em inglês) anuncia-
ram que o limite anual geral 
baseado em emprego para vis-
tos de imigrantes no ano fiscal 
de 2022 é aproximadamente o 
dobro do normal. 

 Apesar do aumento, a 

agência disse que está “de-
dicada a garantir que usará 
o maior número possível de 
vistos baseados em emprego 
disponíveis no ano fiscal de 
2022”, que termina em 30 de 
setembro.

Segundo a agência, o limi-
te anual para o uso de visto de 

imigrante baseado em empre-
go no ano fiscal de 2021 foi de 
262.288, quase o dobro do to-
tal anual típico. No geral, o 
USCIS e o Departamento de 
Estado combinaram para usar 
195.507 vistos de imigrantes 
baseados em emprego no ano 
fiscal de 2021. 

O Departamento de Esta-
do emitiu 19.779 vistos de imi-
grantes baseados em emprego 
e o USCIS usou 175.728 vistos 
de imigrantes baseados em 
emprego por meio de ajus-
te de status, mais de 52 % su-
perior à média antes da pan-
demia. 66.781 vistos de imigrantes não foram utilizados no ano fiscal de 2021.

USCIS.

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

Horário de funcionamento 
Segunda á sextas dás 9:30am ás 5:30pm
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Analistas acreditam que clientes estão ficando com medo de comprar por conta das altas taxas de juros.

Aumentam cancelamentos de contratos de venda de 

imóveis na Flórida e em outros estados

C
om o mercado imobiliá-
rio finalmente mostran-
do sinais de esfriamen-

to, mais compradores estão 
desistindo dos contratos de 
venda de imóveis.  

Analistas acreditam que 
algumas pessoas estão fican-
do com medo de comprar por 
conta das altas taxas de juros.

 Profissionais da indústria 
parecem concordar que o mer-
cado imobiliário mostra al-
guns sinais de esfriamento e a 
tendência emergente nos da-
dos é um aumento nos cance-
lamentos de vendas.

 De acordo com dados dos 
analistas imobiliários da Red-
fin, houve um incremento nos 
cancelamentos de contratos 
pendentes por parte de com-
pradores de casas desde o iní-
cio da pandemia.  A razão?  
Aumento das taxas de juros.

Quando as taxas de juros 
subiram para o teto de 6%, 

compradores perceberam que 
seu pagamento poderia ser de 
$ 500 a $ 1.000 a mais, então 
alguns desistiram do contra-
to de compra . Redfin divul-
gou que cerca de 60.000 com-
pras de casas em todo o país 
caíram em junho.

Particularmente na área 
metropolitana de Orlando, 
24,5% das vendas pendentes 
foram canceladas. No conda-
do de Miami-Dade, as vendas 
totais de casas caíram qua-
se 10%, enquanto Broward e 
West Palm Beach tiveram uma 
queda de aproximadamente 
13% e 22%, respectivamente. 

Analistas dizem que o pro-
blema não é que os comprado-
res decidiram que não gostam 
das casas, mas sim o custo da hi-
poteca mensal que será muito 
caro, principalmente se forem 
adicionados os recentes aumen-
tos da gasolina e da inflação.

Agentes imobiliários bus-
cam educar seus comprado-

res, informando os que bus-
cam o sonho da casa própria 
a considerar que,  embora as 
taxas de juros possam cair - 
criando uma oportunidade de 
refinanciamento no futuro - os 
preços das casas historicamen-
te não caem.

Em média, o comprador 
faz o refinanciamento a cada 
dois ou três anos. A previsão é 
de que as taxas voltarão para 
o nível de quatro ou cinco por 
cento ao ano. Até lá, o imóvel 
já obteve uma considerável va-
lorização.

Por estes motivos, agen-
tes continuam aconselhando 
compradores a seguirem com 
os planos de compra, indepen-
dentemente das taxas de juros 
do momento. 

De acordo com o Bankra-
te, a taxa média atual para a 
hipoteca fixa de 30 anos em 
agosto era de 5,89%.

Valores
Especialistas imobiliários 

No condado de Miami-Dade, as vendas totais de casas caíram quase 10%, segundo analistas.

Flickr.

não esperam uma queda nos 
preços no sul da Flórida tão ce-
do, mas acredita-se que have-
rá um nivelamento do merca-
do com um número igual de 
compradores e vendedores ao 
mesmo tempo.

Das cinco principais áreas 
metropolitanas dos EUA que 
viram os preços das casas uni-
familiares dispararem no ano 
passado, três estavam na Fló-
rida. Do top 10, a Flórida foi 
responsável por sete, de acor-

do com novos dados da Asso-
ciação Nacional de Corretores 
de Imóveis. A Flórida não con-
quistou o primeiro lugar da 
lista – essa distinção pertence 
à área de Fayetteville-Spring-
dale-Rogers, no Arkansas.

Neise Cordeiro
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A família da Pensilvânia partiu em um cruzeiro da Royal Caribbean, que saiu de Port Canaveral (FL).

Americana é morta por tubarão durante 

férias com a família nas Bahamas

U
ma americana de 58 
anos morreu nesta ter-
ça-feira, 6, após ser ata-

cada por tubarão enquanto 
participava de um passeio tu-
rístico na ilha de Nova Provi-
dência, nas Bahamas.

Ela e sua família, de Lake 
Erie, Pensilvânia, eram passa-
geiras do cruzeiro Harmony of 
The Seas, da Royal Caribbean, 
que partiu de Port Canaveral, 
na Flórida, no domingo, 4, 
para uma viagem de sete noi-

tes no Caribe. Eles faziam um 
passeio previamente agenda-
do em Rose Island, perto de 
Nassau.

“A família estava mer-
gulhando com snorkel nas 
águas, numa área conhecida 
pelos visitantes. Foi ainda re-
latado que os membros da fa-
mília viram um tubarão-cabe-
ça-chata atacando a mulher”, 
disse a polícia, em nota.

Funcionários do cruzeiro e 
familiares da vítima foram ao 

seu socorro, segundo as auto-
ridades. Após ser retirada da 
água, ela foi declarada morta.

As autoridades disseram 
que ninguém mais ficou fe-
rido. A investigação continua 
em andamento.

O incidente ocorreu na 
ilha de Green Cay, que fica 
a 800 metros de Rose Island 
– onde uma americana de 21 
anos foi morta em um ataque 
de tubarão em 2019. 

Fonte: Fox News.O ataque ocorreu na ilha de Green Cay, a 800 metros de Rose Island.

Coastal Things.

Federal Reserve analisa lançar um “Pix americano” em 2023

O Federal Reserve está em 
negociações com o Banco Cen-
tral do Brasil para implemen-
tar o sistema de pagamento 
instantâneo Pix nos Estados 
Unidos.

Lançado em novembro de 
2020, o Pix é gratuito para pes-
soas físicas, mas os formulado-

res de políticas permitem que 
bancos e instituições de pa-
gamento definam livremente 
os custos para os comercian-
tes, tanto para transferências 
quanto para recebimento de 
fundos.

A adesão massiva dos bra-
sileiros fez com que superas-

se o nível de transações com 
cartões de crédito e débito 
no país.

Em uma coletiva virtual, 
a vice-presidente do Fed, Lael 
Brainard, fez o anúncio de que 
o Pix dos EUA deve sair entre 
maio e julho do ano que vem. 
O chamado FedNow “será uma 

inovação importante para o 
sistema de pagamentos em 
empresas de qualquer tama-
nho nos Estados Unidos”, nas 
palavras de Brainard.

Assim como o Pix, o sis-
tema também estará disponí-
vel 24h por dia, sete dias por 
semana. ‘FedNow’ será o Pix dos EUA.

BlockTrends.

Um casal de brasileiros foi 
encontrado morto na casa on-
de vivia em Hyannis, no es-
tado de Massachusetts, nos 
Estados Unidos, na sexta-fei-
ra (2). Aline de Lima Ferrei-
ra Castro, de 38 anos, e Luiz 
Castro Júnior, de 44, eram de 
Votuporanga, no interior de 
São Paulo.

Segundo o Departamen-
to de Polícia de Barnstable, os 
policiais foram por volta das 
2h50 da manhã de sexta-feira 
(2) até a uma residência em 
Murray Way em Hyannis de-
pois de receber uma chamada 
relatando um possível caso de 
assalto dentro da casa.

“Após a investigação, foi 
determinado que um homicí-
dio e um suicídio haviam ocor-
rido na casa, e a Unidade de 
Detetives da Polícia Estadual 
de Massachusetts foi chama-
da ao local”, disse a polícia na 
publicação.

Uma campanha está sen-
do realizada na internet para 
que os corpos sejam levados 
ao Brasil.

Brasileiros são 

encontrados 

mortos em MA
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por entender que a 13ª Vara 
Federal em Curitiba não tinha 
competência legal para julgar 
as acusações, tornando Lula 
elegível, decisão confirmada 
em plenário pelo Supremo no 
mesmo ano.

Ciro Gomes (PDT) 
Natural de Pindamonhan-

gaba (SP), Ciro Gomes cons-
truiu sua carreira política no 
Ceará, onde foi prefeito de 
Fortaleza, eleito em 1988, e 
governador do estado, eleito 
em 1990. Renunciou ao car-
go de governador, em 1994, 
para assumir o Ministério da 
Fazenda, no governo Itamar 
Franco (1992-1994) por indi-
cação do PSDB, seu partido 
na época. Ciro foi ministro da 
Integração Nacional de 2003 
a 2006, no governo do então 
presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva. Deixou a Esplanada 
dos Ministérios para concor-
rer a deputado federal e foi 
eleito. Também exerceu dois 
mandatos de deputado esta-
dual no Ceará. Tem 64 anos e 
quatro filhos.

Simone Tebet (MDB)
Senadora da República 

em primeiro mandato (2015-
2023), Simone Tebet começou 
a carreira política em 2002, 
ao ser eleita deputada esta-
dual em Mato Grosso do Sul. 
Foi prefeita por dois manda-
tos da cidade de Três Lagoas, 
de onde saiu para ser vice-go-
vernadora do estado. Advoga-
da e professora de direito, Te-
bet é casada com o deputado 
estadual Eduardo Rocha e mãe 
de duas filhas. Ela terá como 
vice, em uma chapa 100% fe-
minina, Mara Gabrilli (PSDB), 
também senadora em primei-
ro mandato.

Felipe D’Avila (Novo)
Felipe D’Avila, nascido em 

São Paulo, é cientista políti-
co, mestre em administração 
pública pela Universidade de 
Harvard e coordenador do mo-
vimento Unidos Pelo Brasil. 
Fundou em 2008 o Centro de 
Liderança Pública, uma orga-
nização sem fins lucrativos de-

Apesar da disputa estar concentrada em Lula e Bolsonaro, a corrida eleitoral tem 12 candidatos a presidente.

Duelo presidencial BR:  Saiba quem são os doze 

candidatos à Presidência nas eleições 2022

Apesar de serem os dois 
mais cotados, segundo 
as pesquisas, nem só 

de Lula e Bolsonaro é feita a 
corrida eleitoral deste ano no 
Brasil. Na verdade, são 12 can-
didatos à Presidência da Re-
pública. 

Além do presidente, o plei-
to também definirá a esco-
lha de deputados estaduais, 
federais e distritais, senado-
res e governadores. O primei-
ro turno está marcado para 2 
de outubro e, caso haja segun-
do turno, a data prevista é 30 
de outubro.

Os candidatos estão em 
campanha oficialmente desde 
16 de agosto. São eles:

Jair Bolsonaro (PL)
Militar reformado, che-

gando a capitão do Exército. 
É o 38º presidente do Brasil, 
cargo que assumiu em 1º de 
janeiro de 2019. Foi deputa-
do federal pelo Rio de Janeiro 
entre 1991 e 2018. Nasceu em 
1955, no município de Glicé-
rio, no interior do estado de 
São Paulo, mas morou em vá-
rias cidades paulistas. Formou-
-se na Academia Militar das 
Agulhas Negras em 1977. Pos-
teriormente, serviu nos gru-
pos de artilharia de campanha 
e paraquedismo do Exército. 

Lula (PT)
Luiz Inácio Lula da Silva, 

de 76 anos, nasceu em Gara-
nhuns (PE) e iniciou sua tra-
jetória política como sindica-
lista em 1966. Foi presidente 
da República por dois manda-
tos a partir de 2003, depois de 
ser eleito em 2002, em dispu-
ta no segundo turno das elei-
ções com José Serra (PSDB). 
Em 2006, Lula venceu Geraldo 
Alckmin (à época, do PSDB), 
atual candidato à Vice-Presi-
dência, sendo reeleito ao car-
go. A primeira vez que dispu-
tou a Presidência foi em 1989, 
sendo derrotado por Fernando 
Collor de Melo. Antes de ser 
eleito, tentou mais duas ve-
zes, em 1994 e 1998, quando 
perdeu para Fernando Henri-
que Cardoso em ambas.

Em 2017, foi condenado a 
nove anos e seis meses de pri-
são por corrupção e lavagem 
de dinheiro. Em 2018, teve a 
prisão decretada pelo então 
juiz Sergio Moro. Em 2021, 
o ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Edson Fa-
chin anulou as condenações, 

dicada à formação de líderes 
políticos. É escritor e tem dez 
títulos publicados. Essa é a pri-
meira vez em que ele se can-
didata ao cargo de presidente 
da República.

Vera Lúcia (PSTU)
Cofundadora do PSTU, par-

tido pelo qual concorre pela 
segunda vez à Presidência – a 
primeira foi em 2018 – , Vera 
Lúcia, 54 anos, também dispu-
tou as prefeituras de São Paulo 
e Aracaju e o governo de Ser-
gipe, além de ter se candida-
tado a uma vaga na Câmara 
dos Deputados. Graduada em 
Ciências Sociais e natural de 
Inajá, em Pernambuco, Vera 
Lúcia foi diretora da Central 
Única dos Trabalhadores e da 
Federação Nacional dos Tra-
balhadores do Ramo Têxtil. 
Sua vice também forma uma 
chapa 100% feminina: Raquel 
Tremembé (PSTU), indígena 
da tribo Tremembé, do Ma-
ranhão.

Também são candidatos: 
Constituinte Eymael (DC), Léo 
Péricles (Unidade Popular–
UP),Pablo Marçal (Pros), Sofia 
Manzano (PCB), Soraya Thro-
nicke (União Brasil) e Kelmon 
Souza (PTB). Leia sobre todos 
no gazetanews.com.

Ao todo, 12 candidatos disputam a Presidência da República nas eleições deste ano; na imagem acima, oito de acordo com a popularidade.

TSE.

O primeiro turno está 

marcado para 2 de 

outubro e, caso haja 

segundo turno, a data 

prevista é 30 de outubro.

Arlaine Castro

Mais de 690 mil eleitores estão aptos a votar 

no exterior; veja locais na Flórida
Neste ano, mais de 697 mil 

pessoas que moram em outros 
países poderão ir às urnas em 
outubro e votar para os car-
gos de presidente e vice-pre-
sidente da República. O nú-
mero representa um aumento 
de 39,21% em relação a 2018, 
quando foram realizadas as úl-
timas Eleições Gerais. No plei-
to de 2022, a votação ocorrerá 
em 181 cidades estrangeiras, 

de Xangai, na China, a Nova 
Iorque.

Lisboa, Miami, Boston, Na-
goia e Londres são os locais 
que concentram a maior quan-
tidade de brasileiros aptos a 
votar no exterior. Na capital 
portuguesa, estão 45.273 pes-
soas habilitadas a compare-
cer às urnas em outubro. Em 
Miami e em Boston, estão, res-
pectivamente, 40.189 e 37.159 

eleitores que votam fora do 
Brasil.

Em Miami e Orlando, as 
zonas eleitorais serão em: Mia-
mi - no Miami Dade College, 
Kendall Campus (11011 SW 
104th St, Miami – FL 33176). 
Em Orlando - o local escolhi-
do foi Valencia College West 
Campus – Special Events Cen-
ter (1800 S Kirkman Rd, Orlan-
do – FL 32811).

Mais de 697 mil brasileiros poderão ir às urnas para votar para presidente e vice-presidente da República.

TSE
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U
ma das maiores preocupa-
ções das pessoas que atual-
mente  moram aqui é a al-

ta no custo de vida.
A infl ação nos EUA atingiu a 

maior alta em quatro décadas em 
junho, com os preços ao consumi-
dor subindo 9,1% em relação ao 
ano passado.

Essa é a maior taxa anual des-
de 1981, superando os 8,6% regis-
trados em maio.

De um mês a outro, os preços 
subiram 1,3% entre maio e junho, 
enquanto de abril a maio apresen-
taram alta de 1%.

Os números ainda não mos-
tram os efeitos da política mone-
tária agressiva do Federal Reser-
ve (Fed), que é o banco central dos 
EUA, que vem elevando as taxas 
desde março passado e pretende 
continuar fazendo isso até que a 
infl ação seja contida.

Gasolina e alimentos são 
maiores vilões desta história e 
estão sempre atrelados uma vez 

que o combustível é usado tanto 
na produção como na locomoção 
dos alimentos.

A subida dos preços da ener-
gia, sobretudo da gasolina, as-
sim como dos alimentos foram 
os fatores que, novamente, mais 
infl uenciaram a nova alta da in-
fl ação.

O aumento do preço da ener-
gia foi de 7,5% em um mês e 
contribuiu para quase metade 

do aumento mensal, e no ca-
so específi co da gasolina, subiu 
11,2% no mês passado  – e 59,9% 
nos últimos 12 meses. A alta do 
custo dos alimentos em junho 
foi de 1%.

Nos últimos 12 meses, os pre-
ços da energia subiram 41,6%, o 
maior crescimento desde abril 
de 1980. Quanto aos alimentos, 
a alta foi de 10,4% em um ano, 
a maior desde fevereiro de 1981.

Taxas de juros em alta tam-
bém em alta…

O Fed elevou as taxas de ju-
ros em suas últimas três reu-
niões, e também o fez progres-
sivamente, elevando 0,25 ponto 
percentual em março, 0,50 pon-
to em maio e 0,75 ponto em ju-
nho – que foi a maior alta em 
quase 30 anos.

O banco central dos EUA já 
alertou que a intenção é aprovar 
um novo aumento na sua reunião 
de política monetária . Economis-
tas alertam ser possível uma no-
va elevação de 0,75 A prioridade 
no momento é a contenção dos 
preços. O Fed já deixou claro em 
várias ocasiões que continuará 
atuando para atingir este objeti-
vo, ainda que a sua política mo-
netária agressiva possa ter conse-
quências negativas na evolução 
econômica.

A alta infl ação assusta muito 
principalmente em um país on-
de não temos o costume de ver 

os preços subirem desta manei-
ra. O que fazer neste momento?

A melhor pedida é observar os 
seus gastos e aproveitar para fa-
zer um funil fi nanceiro em suas 
fi nanças procurando ter um con-
trole maior do que você hoje es-
tá gastando.

Estamos em um dos países 
mais potentes deste planeta, um 
país que já passou por outras 
crises mais profundas do que as 
que estamos enfrentando e se 
recuperou. Portanto não dê es-
paço para o desespero, mas en-
frente este período com atenção 
e aproveite para observar seus 
hábitos fi nanceiros fazendo pe-
quenos ajustes pra você passar 
por este período da melhor ma-
neira possível.

Continue guardando algo pa-
ra o seu futuro fi nanceiro e lem-
bre-se que nada é pra sempre. Fa-
ça o que você puder hoje para ter 
um melhor amanhã.

Uma ótima semana para todos! 

POR CLAUDIA FEHRIBACH

Carioca, 

formada em 

Artes pela Uni-

versidade do 

Rio de Janeiro. 

Conselheira 

fi nanceira 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@fi ve-

ringsfi nancial.

com

Como anda a inflação nos EUA?

saudefinanceira@gazetanews.comSAÚDE FINANCEIRA
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A 
espera acabou. Os fãs do futebol 
americano têm motivos para sor-
rir a partir desta quinta-feira, 8 
de setembro. A Liga Profissional 

de Futebol Americano (NFL) está de volta 
com a temporada 2022/23.

O kickoff terá Buffalo Bills e o atual 
campeão da NFL, o Los Angeles Rams, 
nesta quinta-feira (08/09), no SoFi Sta-
dium. O jogo promete, por contar com 
duas equipes candidatas aos playoffs.

Os times da Flórida estreiam no do-

mingo, dia 11 de setembro. O Miami Dol-
phins joga fora de casa contra o New En-
gland Patriots, enquanto o Tampa Bay 
Buccaneers recebe, em casa, o Dallas Co-
wboys. Já o Jacksonville Jaguars vai visitar 
o Washington Commanders.

Todos lutam por uma vaga no dia 12 
de fevereiro de 2023, no Super Bowl LVII, 
que será decidido no estádio da Univer-
sidade de Phoenix, em Glendale, no Ari-
zona.

Confira mais detalhes no nfl.com.

ESPORTES

Fã de esporte, George Fernandes, 48, é jornalista há 22 anos em Natal/RN/Brasil.
Editor do Blog Esporte, também atua como copywriter para negócios.

NFL: bola oval em campo para a 
temporada 2022/23

georgenatal@gmail.comPor GEORGE FERNANDES

A
nálise ESPN Brasil: Miami vem de 
um bom 2020 que quase terminou 
em pós-temporada, muito graças à 
agressiva e perigosa defesa monta-

da por Brian Flores e Josh Boyer. Os corner-
backs Xavien Howard e Byron Jones podem 
marcar a maioria dos adversários no mano-
-a-mano sem qualquer ajuda. O elenco per-
deu Van Noy, mas recebeu Jaelan Phillips. 
O grande investimento está no corpo de 

wide receivers, com a chegada dos velozes 
Will Fuller e Jaylen Waddle, que se juntam 
a DeVante Parker. As boas armas colocam 
uma pressão adicional em Tua Tagovailoa, 
que entra em seu 2º ano como profissional. 
Se houver evolução por parte do quarter-
back, a equipe do brasileiro Duzão tem tu-
do para chegar nos playoffs.

Mais Informações: https://www.miami-
dolphins.com/

MIAMI DOLPHINS

A
nálise ESPN Brasil: Shaquil Bar-
rett, Lavonte David, Chris God-
win, Antonio Brown, Rob Gronko-
wski, Ndamukong Suh, Leonard 

Fournette... Todos eles poderiam ter saí-
do. Mas nenhum deles abandonou o pro-
jeto ao lado de Tom Brady. Na verdade, os 
atuais campeões se reforçaram com Giova-

ni Bernard, que vai formar uma trinca de 
running backs ao lado de Fournette e Ro-
nald Jones, e com o calouro Joe Tryon. Tu-
do está em seu devido lugar para Brady, 
aos 44 anos, brigar pelo 8º Super Bowl de 
sua carreira.

Mais Informações: https://www.bucca-
neers.com/

TAMPA BAY BUCCANEERS

Análise ESPN Brasil: Após ser o pior ti-
me da NFL em 2020, os Jaguars esperam 
dar início a uma nova era com a primeira 
escolha geral do Draft: o quarterback Tre-
vor Lawrence, considerado um dos me-
lhores prospectos dos últimos 20 anos. 
Também há novidade na comissão técni-
ca. Quem assume é Urban Meyer, lenda 
viva do futebol americano universitário. 
Apesar das boas notícias, a transição de 
um treinador do College para a NFL nem 
sempre é das mais simples. A adaptação 
de um quarterback calouro também po-
de demorar. E, além disso tudo, o resto 
do elenco ainda deixa a desejar, especial-
mente na defesa.

Mais Informações: https://www.ja-
guars.com/

JACKSONVILLE JAGUARS

D
e um propósito e uma paixão nasceu 
o BLOG ESPORTE, o mais novo canal 
de comunicação à serviço do esporte.

Com a missão de informar, edu-
car, entreter e gerar negócios, o BLOG ESPOR-
TE oferece uma experiência nova, com um 
conteúdo rico e diverso, que atende a todo 
ecossistema esportivo.

Além de promover o esporte, o BLOG ES-
PORTE tem o propósito de gerar resultados ao 
negócio que deseja associar sua marca ao uni-
verso esportivo.

A criação, produção e edição é de GEORGE 
FERNANDES, jornalista e copywriter, baseado 
em Natal/RN.

Acesse: www.blogesporte.com.br

Blog Esporte: propósito e paixão a 
serviço do esporte

F
ilho do lendário lutador Vitor Bel-
fort, Davi Belfort, de apenas 17 anos, 
já recebeu propostas de 30 Faculda-
des norte-americanas. O que ele faz 

de tão fantástico? O rapaz é tido como uma 
das promessas do futebol americano. Quar-

terback, ele foi avaliado pelo site rivals.com 
como um prospecto 4 estrelas (o máximo são 
5 estrelas). Vitor vai para o College em 2024 
e a Universidade do Alabama, multicampeã 
do futebol americano universitário, deve ser 
o seu destino.

Fenômeno brasileiro com vaga 
garantida na NFL
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U
m dos cereais mais 
conhecidos e utiliza-
dos é a aveia. Assim 
como todo cereal in-

tegral, ela oferece diversos 
benefícios à saúde. Porém, a 
aveia possui algumas particu-
laridades. Confira:

1- Regulação do funcio-
namento intestinal Uma das 
formas mais eficazes de me-
lhorar o funcionamento in-
testinal é a inclusão de fibras 
na dieta. A fibra da aveia (be-
taglucana) tem qualidade su-
perior à dos outros cereais, 
favorecendo o crescimento 
de bactérias boas e aumen-
to do volume fecal. Lembre-
te: uma dieta rica em fibras 
exige um maior consumo de 
água, então, ao introduzir 
aveia em sua alimentação, 
aumente o consumo de líqui-
dos para que o intestino pos-
sa funcionar melhor.

2- Controle de peso

O consumo moderado 
de aveia promove maior sa-
ciedade, contribuindo pa-
ra diminuição da ingestão 
alimentar, beliscos e con-
sequente controle de peso. 
Além disso, uma pequena 
quantidade é o suficiente pa-
ra saciar e oferecer fibras, vi-
taminas e minerais.

3- Colesterol ou Triglicéri-
des altos O aumento no con-
sumo de fibras entra como 
parte do tratamento para dis-
lipidemias, assim como redu-
ção no consumo de gorduras 
saturadas, trans e carboidra-
tos refinados. A betaglucana 
oferece uma grande capacida-
de de ajudar a reduzir as gor-
duras do sangue e fígado, sen-
do, comprovadamente um 
alimento funcional.

4- Esportes e Ganho de 
massa magra A aveia é consi-
derada um carboidrato de bai-
xo índice glicêmico, ou seja, 

demora mais para ser digeri-
da e virar glicose sanguínea, o 
que é excelente para ser con-
sumida antes do exercício. 
Quando um carboidrato de 
baixo índice glicêmico é con-
sumido antes dos treinos, o in-

divíduo tem mais disposição 
e força para se exercitar. Ou-
tra vantagem é que carboidra-
tos de baixo índice glicêmico 
não causam picos de insulina 
evitando acúmulo de gordu-
ra corporal e promovendo au-

mento de massa magra.
5- Na prática O reco-

mendado para o consumo 
de aveia é 30g por dia (2 co-
lheres de sopa) no caso de 
controle de peso e dislipide-
mias. Essa porção possui cer-

ca de 106 kcal, 17g de car-
boidratos, 4,3g de proteínas, 
2,2g de gorduras e 2,9g de fi-
bras. Para aumento de mas-
sa magra o consumo deve ser 
maior. Prefira a versão sem 
glúten da aveia.

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

Aveia: quais seus benefícios?

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

Rita Lee será homenageada do Latin 

GRAMMY 2022

A
cademia Latina da 

Gravação (Laras), res-

ponsável pelo prêmio 

Latin GRAMMY, con-

firmou a relação de artistas 

e profissionais que serão ho-

menageados no Mandalay Bay 

Convention Center, em Las Ve-

gas no dia 16 de novembro, 

véspera da cerimônia de entre-

ga de troféus aos indicados à 

edição 2022 do prêmio. A bra-

sileira Rita Lee está na lista dos 

homenageados, ao lado da es-

panhola Rosario Flores, da chi-

lena Myriam Hernández, da ar-

gentina Amanda Miguel e da 

venezuelana Yordano, e rece-

berá o Lifetime Achievement 

Award, pelo reconhecimen-

to a seu trabalho como can-

tora, compositora e principal 

nome feminino do pop rock 

nacional.

“A obra de Rita Lee trans-

cende gerações e é uma ins-

piração para criadores de 

música em todo o mundo”, 

afirmou Manuel Abud, presi-

dente e CEO da Lara, em visita 

recente ao Brasil, quando par-

ticipou do evento “Acoustic 

Sessions”, ação da Academia 

iniciada em 2016 e que che-

gou pela primeira vez ao nosso 

país. Na ocasião, o evento reu-

niu profissionais da indústria 

da música e cantoras Giulia 

Be, Luisa Sonza, Manu Gavas-

si, Agnes Nunes e Paula Lima, 

que performaram em números 

gravados sobre a obra de Rita 

Lee. Produzido por Zé Ricardo, 

o “Acoustic Sessions” com as 

brasileiras, em homenagem à 

roqueira, será disponibilizado 

em outubro, na página do La-

tin GRAMMY no Facebook.

Antes de Rita Lee, a Aca-

demia Latina da Gravação ha-

via concedido o Lifetime 

Achievement Award para ar-

tistas brasileiros como Ro-

berto Carlos (2004), Jorge 

Ben Jor (2005), Os Parala-

mas do Sucesso (2007), Beth 

Carvalho (2009), Gal Cos-

ta (2011), Milton Nascimen-

to (2012), Toquinho (2012), Ney 

Matogrosso (2014), Dja-

van (2015), João Bos-

co (2017), Erasmo Carlos (2018) 

e Martinho da Vila (2021), 

além de outros nomes envolvi-

dos com a indústria da música, 

como o executivo João Araú-

jo e a apresentadora Hebe Ca-

margo.

N
os últimos 20 anos Chi-

co Buarque reduziu o 

ritmo de shows e au-

mentou o intervalo 

entre as turnês, sobretudo por 

conta de seu trabalho como escri-

tor, elogiado dentro e fora do país 

(em 2019, ele recebeu o concorri-

do Prêmio Camões). Mas nem por 

isso ele tem deixado de compor, 

gravar e manter-se ativo e criati-

vo, inclusive sendo reconhecido 

pela crítica por isso. Foram cinco 

prêmios Latin GRAMMY nas úl-

timas duas décadas, os dois últi-

mos em 2018, com o álbum “Ca-

ravanas”, que gerou sua última 

turnê.

Neste ano, o cantor e compo-

sitor de 78 anos volta à estrada. 

A estreia nacional do show “Que 

Tal Um Samba?”, título também 

de um single de protesto lança-

do em junho, acontece na pró-

xima terça-feira, dia 6 de setem-

bro, em João Pessoa — e terá bis 

no dia seguinte. No show, Chi-

Após quatro anos, Chico 

Buarque estreia nova 

turnê
co terá como convidada a canto-

ra Mônica Salmaso. O roteiro do 

novo show promove um passeio 

pela obra de Chico Buarque atra-

vés das décadas. Reúne composi-

ções há muito não presentes em 

suas turnês e outras mais recen-

tes, em uma costura alinhavada 

por afinidades temáticas ou musi-

cais, o que ratifica a coerência da 

obra do artista. Os saltos tempo-

rais acontecem de maneira flui-

da, como se as canções tivessem 

sido escritas no agora. Mônica 

Salmaso participará de todas as 

apresentações da turnê, em nú-

meros solo ou em dueto com Chi-

co, acompanhada pela banda do 

artista.

A trupe de Chico, aliás, é um 

capítulo à parte. Ele segue na es-

trada com seus fiéis parceiros de 

palco, um reencontro de velhos 

conhecidos:  o maestro Luiz Clau-

dio Ramos (arranjos, guitarra e 

violão), João Rebouças (piano), Bia 

Paes Leme (teclados e vocais), Chi-

co Batera (percussão), Jorge Hel-

der (baixo acústico e elétri-

co), Marcelo Bernardes (sopros) 

e Jurim Moreira (bateria).

Mônica Salmaso já dedicou 

um disco à obra de Chico Buar-

que, ‘Noites de gala, samba na 

rua’, que gerou ainda um registro 

ao vivo. Rara unanimidade nacio-

nal, Mônica estreou visitando os 

afro-sambas de Baden e Vinícius, 

fez songbooks de Paulo Cesar Pi-

nheiro, Guinga e Dori Caymmi, 

gravou discos aclamados como 

‘Voadeira’ e ‘Iaiá’ e mergulhou 

no Brasil profundo no disco ‘Cai-

pira’.

Com 13 discos lançados e 

três DVDs, cultiva um repertório 

fiel à música que nela

habita.



ENTRETENIMENTO Gazeta Brazilian News · Semana de 8 a 14 de Setembro de 202222

 Barbarian

20th Century/ 
New Regency

Estreia nas 
salas de cine-
ma na sexta-
-feira, dia 9 
de setembro, 
o suspense 

aterrorizante “Barbarian”. O lon-
ga acompanha uma jovem que 
viaja para Detroit para uma en-
trevista de emprego e aluga uma 
casa. Mas quando ela chega tarde 
da noite, ela descobre que a casa 
já está ocupada por um homem 
estranho, que também alugou 
na mesma data que ela. Contra 
sua vontade, ela decide passar a 
noite, mas logo descobre que há 
muito mais a temer. No elenco 
estão Georgina Campbell, Bill 
Skarsgård, Justin Long, Matthew 
Patrick Davis, Richard Brake, 
Jaymes Butler e Kurt Braunohler. 
O fi lme foi escrito e dirigido por 

Zach Cregger.

Pinocchio

Disney+

Estreia na 
plataforma 
digital Dis-
ney+ (Disney 
Plus), o novo 
live-action 
dos estúdios 

Disney, “Pinocchio”, a clássica 
história do boneco de madeira 
que sonha em ser um menino 
de verdade (animação lançada 
em 1940). No longa dirigido por 
Robert Zemeckis, Gepeto (Tom 
Hanks), é um carpinteiro que 
constrói um boneco de madeira 
que se chama Pinóquio (Benja-
min Evan Ainsworth). Gepeto 
trata o boneco como se fosse 
seu fi lho de verdade e devido ao 
seu amor genuíno pelo bone-
co, a Fada Azul (Cynthia Erivo) 
concede o desejo do carpinteiro 

de fazer com que Pinóquio fale. 
Após ganhar vida, Pinóquio é ins-
truído pelo Grilo Falante (Joseph 
Gordon-Levitt), atuando como 
“consciência” para o boneco que 
se mete em uma aventura. Em 
meio a sua jornada, Pinóquio 
conhece João Honesto (Keegan-
-Michael Key), Sofi a a gaivota 
(Lorraine Bracco) e o Cocheiro 
(Luke Evans).

Cobra Kai – 

Season 5

Netfl ix

A temporada 
5 da série 
“Cobra Kai” 
estreia no 
dia 9 de 
setembro na 

Netfl ix. A quinta temporada co-
meça com Miguel viajando para 
o México para descobrir quem 
é seu pai. Além disso, Johnny e 
Daniel tentam unir forças para 

derrotar Terry Silver. No elenco 
estão Ralph Macchio, William 
Zabka, Martin Kove, Xolo Mari-
dueña, Mary Mouser, Vanessa 
Rubio, Peyton List, Paul Walter 
Hauser, Courtney Henggeler, 
entre outros. Na minha opinião, 
uma das melhores temporadas 
até o momento.

Tell Me Lies

Hulu

Já estão dis-
poníveis os 
três primei-
ros episódios 
da série “Tell 
Me Lies”, na 
plataforma 

de streaming Hulu. Baseada 
no livro homônimo de Carol 
Lovering, a série segue a his-
tória que se estende ao longo 
de oito anos na vida de Lucy 
Albright (Grace Van Patten), 
uma jovem que vai estudar no 

sul da Califórnia na esperança 
de deixar uma relação traumáti-
ca no passado. Por ter crescido 
em Long Island, Lucy tem fama 
de fria, mas na realidade ela é 
apenas um pouco desconectada 
da realidade, o que faz com que 
seja um verdadeiro desafi o se 
aproximar das pessoas. Logo 
ela conhece Stephen DeMarco 
(Jackson White), um rapaz 
que, apesar de visivelmente 
manipulador, Lucy não conse-
gue resistir aos encantos dele. 
Tudo começa como um simples 
romance juvenil, mas, à medida 
em que a relação entre os dois 
avança, a dinâmica entre o 
casal vira um ciclo vicioso que 
promete alterar a vida dos dois 
para sempre, além de impac-
tar todos aqueles que estão ao 
redor. Também estão no elenco 
Sonia Mena, Catherine Missal, 
entre outros. A produção execu-
tiva é de Emma Roberts e Karah 
Preiss.

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 nos cinemas e nas plataformas digitais

cinema@gazetanews.comPor JANA NASCIMENTO NAGASE

20th Century/ New Regency
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Carla ruiz, Elisa Wuo, Beta Santini e roberta Barros

o treinador de goleiros

Luiza Helena trajano e Chris Bianchi (Gazeta Labs)

Paola tucunduva, Solange Gomes, Luiza Helena e Luciana Lewis

SINCRONIA #5

Luiza Helena Trajano em Miami

Coach Moreira no Kwait

N
o dia 27 de agosto, inaugurou a 
exposição SINCRONIA #5 na Arts 
Fine Gallery, em Hollywood. A 

mostra abrange mais de 40 peças entre 
pinturas e esculturas feitas por quatro ar-

tistas brasileiras e uma argentina: Betta 
Santini, Elisa Wuo, Marcia Perasso, Ro-
berta Barros e Carla Ruiz. A exposição fi-
cará aberta ao público até dia 22 de outu-
bro. Não perca!

A 
empresária e fundadora do Grupo Mulhe-
res do Brasil, Luiza Helena Trajano, veio para 
Miami para o evento de lançamento do núcleo 

Sul da Florida. No dia 5 de setembro, Luiza recebeu 
os jornalistas brasileiros e respondeu a várias per-
guntas relacionadas ao grupo e ao envolvimento de 
Luiza com as políticas públicas brasileiras. Luiza, 
sempre muito simpática e inteligente cativou a to-
dos que estavam presentes. Veja quem participou! 
Fotos de Demetrius Borges.

A
pós um período na Arabia Saudita, onde desempenhou um excelente trabalho trainan-
do goleiros, o paulista Jose Rogerio Moreira, conhecido como “Coach Moreira” agora 
vai encarar o desafio de treinar os goleiros da seleção do Kuwait. Entre os famosos go-

leiros brasileiros treinados por ele, estão o Jefferson (Botafogo), Paulo Vitor (Flamengo) e Fa-
bio (Cruzeiro). Moreira também viveu uma temporada na Florida, e treinou jovens america-
nos e europeus. Parabéns e sucesso!

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

Priscila Cacicedo (Pr mulheres do Brasil SF) e Luiza Helena trajano

Grupo mulheres do Brasil, núcleo Sul da Florida, confraternizando

Coach moreira

Luiza Helena com a Editora do grupo Gazeta news, 

Fernanda Cirino,  durante evento que reuniu mais 

de 500 mulheres em Fort Lauderdale no dia 7 de 

setembro.
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